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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/SC,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203151,  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 o processo anual de contas apresentado pela
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, o qual consolida as contas do Hospital Universitário
Ernani Polydoro de São Thiago - HU.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 02/04/2012 a 20/04/2012, 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. Ao longo dos trabalhos, houve a ocorrência de restrições
à  realização  dos  exames,  que  são  relatadas  em  itens  específicos  deste  relatório,  configurando
descumprimento do art. 26 da Lei 10.180/2001.

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 DN-TCU-108/2010 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 Situação das Transferências Voluntárias
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Não houve no exercício de 2011, por parte da UFSC e HU, atos de gestão relacionados a Transferências
Voluntárias na qualidade de concedente.

2.2 Avaliação da Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar

Foram analisadas as documentações comprobatórias e as justificativas apresentadas pela UFSC e HU
para as inscrições de Notas de Empenho em Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2011, bem como
as inscrições ocorridas em anos anteriores com saldos mantidos após aquela data.

Verificamos  uma  amostra  de  22  Notas  de  Empenho  da  UFSC  inscritas  em Restos  a  Pagar  Não
Processados  (9  de  2011  e  13  de  anos  anteriores).  Em 13  NE  (valor  total  de  R$  30.287.775,60,
correspondente  a  98% do  valor  da  amostra),  não  ficou  evidenciado  o  atendimento  ao  disposto  no
Decreto 93.872/86.

No caso do HU verificamos uma amostra de 13 Notas de Empenho inscritas em Restos a Pagar Não
Processados (6 de 2011 e 7 de anos anteriores), cujo montante foi de R$ 3.810.183,82. Em 4 NE (valor
total  de  R$  1.674.136,20,  correspondente  a  44%  do  valor  da  amostra)  não  ficou  evidenciado  o
atendimento ao disposto no Decreto 93.872/86.

As falhas em ambas as Unidades consistiram, essencialmente, da inscrição de empenhos para  cobrir
gastos  de  competências  do(s)  exercício(s)  seguinte(s),  devido  à  preocupação  manifestada  com  a
possibilidade de interrupção ou descontinuidade de ações consideradas importantes, caso a inscrição não
fosse feita.

Quadro Resumo UFSC:

 

RPNP  inscritos  em
2011 + anos anteriores
(A)

Restos  a  pagar
analisados

(B)

Percentual analisado

(B/A)

%  de  RP  com
inconsistências

R$ 156.086.122,67 R$ 30.854.359,77 19,77% 98,16%

Quadro Resumo HU:

 

RPNP  inscritos  em
2011 + anos anteriores
(A)

Restos  a  pagar
analisados

(B)

Percentual analisado

(B/A)

%  de  RP  com
inconsistências

R$ 16.757.552,92 R$ 3.810.183,82 22,74% 43,94%

 

2.3 Avaliação de Contratos e Convênios - SIASG/SICONV
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Verificamos  que  a  UFSC  está  atendendo,  de  forma  geral,  à  Lei  nº  12.309/2010,  que  estabelece  a
obrigatoriedade de registro e atualização das informações referentes a contratos e convênios ou outros
instrumentos  congêneres  no  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços  Gerais  –  SIASG.
Entretanto  ainda  há  algumas  fragilidades  no  controle  dessa  rotina.  Obtivemos  a  relação  dos  170
contratos firmados em 2011 pela  UFSC e  verificamos a  existência  de  14 contratos (8%) ainda  não
cadastrados no SIASG, e mais 5 (3%) com valores desatualizados.

Verificamos, também, os 21 contratos firmados pelo próprio Hospital Universitário em 2011, conforme
relação fornecida. Os contratos foram registrados e mantidos com seus valores atualizados no SIASG,
atendendo adequadamente  aos ditames de  transparência  pública  da  gestão  determinada  pela  Lei nº
12.309/2010.

Ambas  as  Unidades  (UFSC  e  HU)  não  figuraram  como  concedentes  de  recursos  via  Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parceria.

2.4 Avaliação da Conformidade das Peças

Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Universidade Federal de
Santa  Catarina,  conforme  disposto  no  art.  13  da  IN TCU nº  63/2010,  foi analisado  o  processo  nº
23080.006102/2012-33  e  constatado  que  a  Unidade  elaborou  todas as  peças  a  ela  atribuídas  pelas
normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2011.

Ressalta-se,  no  entanto,  que  foi  identificada  inconformidade  entre  o  Relatório  de  Gestão  2011  da
Unidade  e  os  conteúdos  exigidos  pelas  Decisões  Normativas  TCU nº  108/2010  e  117/2011  e  da
Portaria-TCU nº 123/2011, conforme consta em item específico deste Relatório.

2.5 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A avaliação  da  gestão  de  resultados físicos  e  financeiros alcançados e  do  desempenho da  unidade
jurisdicionada ocorreu em relação à Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (A) e ao Hospital
Polydoro Ernani de São Thiago – HU (B).

No tocante às metas financeiras, identificamos que a entidade auditada está utilizando no Relatório de
Gestão os dados diretamente obtidos no SIAFI, não tendo sido identificadas divergências.

Os resultados físicos foram avaliados em separado, conforme relatos a seguir:

A) Em relação à  UFSC, verificamos as execuções físicas, solicitando esclarecimentos e  justificativas
complementares aos contidos no Relatório de Gestão do Exercício de 2011 acerca do não atingimento
das metas físicas para 7 Programas/Ações, conforme informação específica registrada neste relatório.
Para 2 deles houve resultados inferiores a 80 % das metas previstas:

 

153163/Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

PROGRAMA 1067- Gestão da Política de Educação

Código/Título da Meta Física Atos  e  Fatos Providências
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Ação
que
prejudicaram o
desempenho

Adotadas
Previsão Execução

Execução/
Previsão (%)

4572-
Capacitação  de
Servidores
Públicos
Federais  em
Processo  de
Qualificação  e
Requalificação

910 384 42,20

Vários  eventos
não  se
realizaram
devido  aos
elevados
valores
(custos)

Pendente

153163/Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

PROGRAMA 1073- Brasil Universitário

Código/Título da
Ação

Meta Física Atos  e  Fatos
que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/
Previsão (%)

4008  -  Acervo
Bibliográfico
Destinado  às
Instituições
Federais  de
Ensino  Superior
e  Hospitais  de
Ensino

10.000 4.717 47,17

Falha  na
extração  dos
dados  do
SIMEC,  que
fornece  dados
mensais  em
vez de anuais. Pendente

 

B)  Em relação ao  HU,  verificamos as execuções físicas,  solicitando esclarecimentos e  justificativas
complementares aos contidos no Relatório de Gestão do Exercício de 2011 acerca do não atingimento
das metas físicas para 2 programas/ação, conforme informação específica registrada neste relatório. Para
ambos houve resultados inferiores a 80 % das metas previstas:

 

 

150232/Hospital Polydoro Ernani de São Thiago – HU

PROGRAMA 0750- Apoio Administrativo

Código/Título
da Ação

Meta Física Atos  e  Fatos
que
prejudicaram o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução Execução/Previsão
(%)
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20CW  -
Assistência
Médica  aos
Servidores  e
Empregados  -
Exames
Periódicos 603 0 0

No  ano  de
2012
ocorreram
mudanças  nas
ações, por este
motivo
algumas  ações
não  tem meta
física  para
2012  ou  não
tem  meta
realizada  em
2011

Os  dados  estão
sendo  registrados
em  novo
programa/ação.

2004  -
Assistência
Médica  e
Odontológica
aos  Servidores,
Empregados  e
seus
Dependentes

2.970 1.637 55,12

No  ano  de
2012
ocorreram
mudanças  nas
ações, por este
motivo
algumas  ações
não  tem meta
física  para
2012  ou  não
tem  meta
realizada  em
2011

Os  dados  estão
sendo  registrados
em  novo
programa/ação.

 

As divergências apontadas são de pequena relevância  em face da  gestão,  onde  concluímos que  não
impactam significativamente e são de simples correção ou já estão em processo de solução.

2.6 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

A avaliação da gestão de indicadores de desempenho ocorreu em relação à  Universidade Federal de
Santa  Catarina  –  UFSC  e  ao  Hospital  Polydoro  Ernani  de  São  Thiago  –  HU.  No  que  tange  aos
indicadores  determinados  pelo  Acórdão  TCU n.º  2.267/2005  –  Plenário,  permanecem as  situações
relatadas no Relatório de Auditoria nº 201108926 (avaliação de gestão do exercício de 2010), tanto para
a UFSC (A) quanto para o HU (B).

A) Em relação à  UFSC, verificamos 3 indicadores de desempenho gerenciais,  conforme informação
específica deste relatório (Teste preliminar de indicadores de desempenho na UFSC). Os dados estão
contidos no quadro a seguir:

Tipo de

indicador

Área da

gestão

Nome do

Indicador

Descrição

do Indicador

Fórmula de

cálculo

Completude

e validade

Acessibilidade

e

compreensão

Comparabilidade Auditabilidade Economicidade

Institucional Operacional N.º  de

projetos  de

Fornece  o

número  total

∑

quantidade de

Sim Sim Sim Sim Sim
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extensão  e

custos

associados  à

extensão

de  projetos

de  extensão

no  exercício

e o rateio dos

custos

associados às

atividades  de

extensão

projetos  de

extensão (com

rateio  dos

custos

associados  à

extensão,

conforme  a

carga  horária

proporcional)

Institucional Operacional Bolsas

concedidas  a

projetos  de

extensão

Fornece  a

totalização

das

concessões

de  bolsas

para projetos

de

extensãono

exercício

∑

quantidade

debolsas

concedidas  a

projetos  de

extensão  (em

toda UFSC)

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional Operacional Produção

artística  por

departamento

Informa  a

quantidade

de  produção

artística

realizada por

departamento

∑

quantidade de

eventos  de

produções

artísticas(para

cada

departamento)

Sim Sim Sim Sim Sim

Identificamos que, de maneira geral, os indicadores de maior representatividade para a Universidade são
os contidos no Relatório de Atividades do Exercício (RAE), enquanto aqueles relacionados no Relatório
de Gestão do exercício são meramente para atender às exigências do TCU.

Para  esses 3  indicadores de  desempenho a  complexidade  é  baixa,  a  economicidade  é  razoável e  a
utilidade é razoável quando considerados em conjunto com outros indicadores, mas de forma isolada são
pouco  consistentes  no  aspecto  de  gestão.  O  indicador  “produção  artística  por  departamento”  tem
problema de aferibilidade, com controle considerado fraco (porém existente).

Como boas práticas, a entidade auditada vem desenvolvendo competências para a adoção do método de
trabalho baseado no mapeamento e gestão por processos voltado à Gestão Integrada. Para realizar a
gestão a partir do conhecimento atual foi adotado o conceito de Mapeamento e Gestão por Processos -
Business Process Management - BPM, com emprego de metodologias para que o conhecimento seja
absorvido  da  melhor  maneira  possível,  sem perda  de  informações  ou  esquecimento  de  atividades
importantes,  visando  que  os  processos  se  tornem  padrões  a  serem  seguidos  e  continuamente
aperfeiçoados, com foco no melhoramento contínuo da gestão.

O BPM é uma forma de mapear e aperfeiçoar fluxos de trabalho em organizações, onde os processos são
mapeados, detalhados e  aperfeiçoados,  permitindo a  melhor organização das atividades,  a  gestão do
conhecimento e a integração entre os diferentes setores. A UFSC começou seus trabalhos pelo fluxo do
processo de  compras,  com representação por  raias que  contemplam a  visão horizontal do processo,
perpassando  vários  setores  até  a  conclusão  das  atividades,  e  seu  próximo  passo  será  a  descrição
detalhada das tarefas realizadas em cada fase do processo, resultando em manuais de procedimentos.

Esses  documentos servirão  de  guia  para  a  orientação  de  como devem ser  realizadas as  tarefas,  os
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padrões de qualidade exigidos, os indicadores que devem ser acompanhados e quais os cuidados para a
mitigação dos riscos a que estão sujeitos os envolvidos nas atividades. Deverá ser trabalho de longo
prazo, dependendo do envolvimento dos profissionais da UFSC e de adequada alocação de recursos à
área de planejamento.

B) Em relação ao HU, verificamos 3 dos 5 indicadores de desempenho gerenciais de custos, conforme
dados contidos no quadro a seguir:

Tipo de

indicador

Área da

gestão

Nome do

Indicador

Descrição do

Indicador

Fórmula

de

cálculo

Completude

e validade

Acessibilidade

e

compreensão

Comparabilidade Auditabilidade Economicidade

Institucional Orçamentária

e Financeira

Custos

fixos

São  aqueles  que

com a estrutura de

produção

constante,  não

variam  com  a

quantidade

produzida  em um

centro de custo.

∑ custos

fixos  dos

centros

de  custos

do

hospital

(conforme

planilhas

de

apuração)

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional Orçamentária

e Financeira

Custos

variáveis

Seu montante,  no

período  em

estudo,  varia

proporcionalmente

às  quantidades

produzidas junto à
área de produção

hospitalar.  Na sua

maioria  estes

custos  são

compostos  por

materiais  de

consumo  que  são

dispensados  via

almoxarifados

setoriais do HU.

∑ custos

variáveis

dos

centros

de  custos

do

hospital

(conforme

Sistema

de

Apuração

de

Custos)

Sim Sim Sim Sim Sim

Institucional Orçamentária

e Financeira

Custo

total

É  o  custo  para

produzir  "n"

produtos  ou

serviços  em uma

clinica,

ambulatório,  ou

laboratório etc. É

calculado

mensalmente junto

às  planilhas

eletrônicas

geradas  pelo

Sistema  de

Custos

fixos  +

Custos

variáveis

Sim Sim Sim Sim Sim
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Apuração  de

Custos

Hospitalares.

Os indicadores de  desempenho do  HU são  voltados às questões  financeiras,  em especial os custos
hospitalares.  Há  carências nos indicadores voltados à  tomada  de  decisões gerenciais,  com controles
confiáveis e bases de dados consistentes.

2.7 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A auditoria  realizada  sobre  a  gestão de  recursos humanos da  Unidade  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 de
pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

a) Composição do quadro de servidores

Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2011,  a força de trabalho à disposição
da Unidade  estava assim constituída no final do exercício de 2011:

Tipologias dos Cargos Lotação
Ingressos no

exercício
Egressos no

exercício
Autorizada Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 +

1.2)
5234 5062 397 231

1.1. Membros de poder e agentes
políticos

- - - -

1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

5234 5062 397 231

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão

5234 5055 393 231

1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado

- 3 - -

1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório

0 0 0 0

1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas

0 4 4 0

2. Servidores com Contratos

Temporários
557 325 - -

2.1. Professor Substituto - Ensino
Superior

385 160

2.2. Professor Temporário 150 134
2.3. Professor Substituto – Ens Básico,
Téc e Tecnológico

23 17

2.4. Professor Visitante 14

3. Total de Servidores (1+2) 5791 5387 397 231
Fonte: PRDHS – Relatório Gestão 2011

Por outro lado, em consulta ao  SIAPE  verificou-se que o quadro de pessoal da UFSC por situação
funcional apresentou a seguinte configuração no mês de pagamento Dez/2011:

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

8 de 238 31/8/2012 15:58



Quadro Geral de Servidores da UFSC
Situação Funcional UPAG 211 - PRDHS UPAG 210 - HU

01 - Ativo Permanente 3683 1351
02 - Aposentado 2542 83
03 - Requisitado 3 0
04 - Nomeado Cargo Comis. 2 0

05 - Sem Vínculo 1 85
08 - Cedido 15 0
11 - Excedente a Lotação 4 2
14 - Req.de outros Órgãos 1 0
18 - Exercício Descent. Carreira 3 0
19 - Exercício Provisório 13 1
41 - Colaborador PCCTAE 6 1

52 - Cont. Prof. Substituto 178 0
53 - Cont. Prof Visitante 14 0
54 - Contrato Prof. Temporário 134 0
93 - Beneficiário de Pensão 606 1
TOTAL 7205 1524
Fonte:SIAPE-DEZ/2011

Os atos  de  pessoal  correspondentes  à  admissão  de  pessoal,  concessão  de  aposentadoria  e  pensão
efetuados  no  exercício  de  2011  pela  Unidade,  passaram a  integrar  o  quantitativo  consolidado  da
composição  do  quadro  de  pessoal  acima  apresentado,  nos  seguintes  quantitativos,  até  o  final  do
exercício:

Quadro Geral de Servidores da UFSC

Situação Funcional Acumulado até 31/12/11 Incluídos em 2011 Egressos em 2011
01 -At. Permanente 5.034 404 231
02 - Aposentados 2.625 175
93 - Benef. Pensão 606 24
Fontes:SIAPE-DEZ/2011; Relatório de Gestão UFSC/2011;Extração de Dados SIAPE

A análise sobre a suficiência da força de trabalho da Unidade apresenta-se de certa forma prejudicada,
uma vez que o  Relatório de Gestão/UFSC/2011, no item, destinado à  apresentação dos Indicadores
Gerenciais sobre Recursos Humanos, a  Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social se limitou a
informar  que  detém  os  dados  das   diversas  áreas  de  atuação  de  Administração  de  Pessoal,  de
Potencialização de Pessoas e de Atendimento à Saúde e que esses dados são coletados e informados
anualmente  no Relatório de Atividade e  encaminhado a Secretaria  de Planejamento e  Finanças, não
havendo  um  tratamento  para  desenvolvê-los  como  indicadores  gerenciais  no  âmbito  daquela
Pró-Reitoria.

Entretanto, após a aplicação dos procedimentos de auditoria constatou-se que, pelo menos o Setor de
Pessoal, enfrenta dificuldades para acompanhar o aumento das atribuições da área de recursos humanos,
haja vista não ocorrer o correspondente aumento do quantitativo de pessoal para executá-las de forma
adequada e tempestiva. Por outro lado, a Unidade não apresentou análise crítica decorrente de possível
estudo realizado no sentido de dimensionar a força de trabalho do Setor, bem como quanto à definição
de estratégias e ações que se fazem necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades.

De fato, as atividades executadas em 2011 pelo Setor em questão estão relacionadas no Relatório de
Atividade e encaminhado a Secretaria de Planejamento e Finanças conforme acima mencionado. Porém,
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referido Relatório apenas relaciona as atividades de forma quantitativa, não as relaciona à qualificação
das tarefas, número de pessoas envolvidas e/ou tempo necessários para a realizá-las.

Portanto, torna-se absolutamente necessário que Unidade elabore estudo no sentido de dimencianar sua
força de trabalho bem como defina  estratégias e  ações que  se  fazem necessárias para  que esta  seja
suficientepara viabilizar o alcance dos objetivos Institucionais.

b) Análise da folha de pagamento:

Com relação à observância da legislação que trata da remuneração, cessão, bem como sobre a concessão
de aposentadorias, reformas e pensões foi realizado um trabalho prévio de auditoria, o qual consistiu no
tratamento  dos dados de  pessoal,  processados nos meses de  fevereiro/2010  e  maio/2011,  mediante
cruzamento e análise comparativa das informações, tendo por base o sistema SIAPE e outros correlatos.

Em decorrência, com a aplicação de procedimentos específicos aplicados na folha de pagamento da
Unidade, foram detectadas as seguintes ocorrências:

Descrição/Ocorrência Quant. de
Servidores

Acatadas
p/Gestor

Síntese dos principais achados

1  -  Servidores  com
desconto de faltas ao
serviço na folha, sem
o  respectivo  registro
no cadastro

5 5 as faltas dos servidores em questão foram registradas
na  ficha  de  frequência  e  no  Sistema  de
Administração  de  Recursos  Humanos/SARH  da
UFSC,  sem  o  correspondente  registro  nos  dados
cadastrais funcionais no Sistema SIAPE.

2  -  Servidores  com
ocorrência de falta ao
serviço  por  mais  de
30 dias consecutivos

2 2 servidores  que,  devido  ao  número  de  faltas,  já
estavam  com  pagamento  suspenso.  Entretanto,  a
Unidade  mostrou-se  intempestiva  quanto  à
regularização  imediata  da  situação  funcional  do
servidor,  constatada  a  incidência  de  abandono  de
cargo  ou  inassiduidade  habitual  mediante
procedimento sumário,  conforme previsto no artigo
133 da Lei nº 8.112/90.

3 - Devolução de IR
e  PSS sem prazo  na
rubrica

3 3 permanência  do  pagamento  da  rubrica  "Devolução
de IR e PSS" , desde a aposentadoria dos servidores
em  questão  até  Dez/2011.  Trata-se  de  rubrica
informada manualmente na ficha financeira de cada
servidor, ou seja, parcelas não geradas pela rotina de
cálculo automático do SIAPE. Não foi informada a
data limite de pagamento.

4  -  Servidores
cedidos  sem
informação  do  valor
extra-SIAPE

2 2 servidores cedidos respectivamente para o Governo
do  Estado  do  Amapá  e  para  o  Estado  de  Santa
Catarina,  sem  a  devida  informação  no  Sistema
SIAPE  acerca  das  retribuições  percebidas  no
cessionário,  excluídas  as  parcelas  de  caráter
indenizatório.

5  -  Pensões
concedidas  após
19/02/04  cadastradas
no  SIAPE  com
fundamento  legal
inadequado

3 3 pensões concedidas na vigência da EMC nº43/03 e
Lei nº 10.887/04, com o registro de fundamento legal
inadequado. Assim, por intermédio da aplicação dos
exames pela  equipe, foi constatado que  em apenas
um dos benefícios a troca do fundamento legal gerou
pagamento a maior no período de mar/04 a dez/11.

 

c) Cadastramento no SISAC
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A Unidade  não  cumpriu  totalmente  os  prazos  previstos  para  cadastramento  no  Sisac  dos  atos  de
admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão emitidos em 2011.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC emitidos em 2011
pela Unidade examinada, os quais compreenderam 404 atos de admissão, 175 atos de aposentadoria e 22
atos de concessão de pensão e reforma, verificou-se que a unidade descumpriu os prazos previstos no
art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007 principalmente em relação aos atos de admissão, dos quais 40 não foram
cadastrados e 81 embora incluídos no SISAC, não foram encaminhados para análise do Controle Interno.

d) Emissão de Parecer pelo Controle Interno

A equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º do art. 11 da IN TCU nº
55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja gestão está sob
exame.

2.8 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

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 UFSC, 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 UFSC consolidou, em seu Relatório de Gestão 2011, as informações referentes ao funcionamento do
sistema de  controle  interno do Hospital Universitário  Polydoro Ernani de  São Thiago.  Logo,  nossas
considerações foram também efetuadas de forma consolidada para as Unidades.

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 na Tabela LXXXVI do item 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, a
UFSC indicou na  maioria  de suas respostas que o ambiente  de  controle  é  parcialmente  válido. Este
resultado 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  nas  Unidades
Jurisdicionadas, dentre os quais podem ser destacados:

a) Como ponto positivo: a existência  e utilização de rede interna (intranet) e externa (internet) para
divulgação das principais ações, políticas, notícias e diretrizes;

b) Como ponto negativo: a inexistência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de
autorizações e aprovações, linhas de autoridade definidas 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 UFSC, em sua autoavaliação apresentada no Relatório de Gestão de
2011, considerou inadequado o ambiente de controle  existente. Essa informação foi confirmada pela
auditoria, uma vez que as Unidades – UFSC e HU/UFSC - não apresentaram estudos ou análises de
identificação de pontos críticos e riscos nas áreas de licitação e de recursos humanos e não apresentaram
histórico de ocorrência de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades em processos internos.

c) Informação e Comunicação
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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 das Unidades, 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 pelas Unidades.

A atualização desses dados, no entanto, não é tempestiva, conforme percepção dos próprios gestores, e
nem atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da instituição.

Cabe ressaltar também que a UFSC não vem cumprindo a obrigação prevista no Decreto n° 7.423/2010,
artigo 12, §1º, inciso V e §2º, qual seja, a de divulgar em sua página na internet as informações sobre sua
relação com as fundações de apoio,  como a sistemática  de aprovação de projetos e  dados sobre os
projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus beneficiários.

Portanto, a autoavaliação apresentada pela UFSC no Relatório de Gestão 2011, de que o ambiente de
controle quanto ao aspecto da informação e comunicação não é adequado, foi considerada consistente.

d) Monitoramento

Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo do
tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de operação dos controles, a verificação de
inconsistências dos processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas.

A autoavaliação feita pela UFSC sobre o componente de controle interno “Monitoramento” no Relatório
de Gestão 2011, considerou-o parcialmente válido. Essa avaliação foi considerada consistente com as
informações apresentadas pela Unidade.

A  sistemática  de  monitoramento  utilizada  pela  UFSC  pode  ser  sintetizada  na  utilização  de  dois
instrumentos, sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo. No âmbito interno, destaca-se a
execução das auditorias realizadas na instituição pela Auditoria Interna, que teve como base o Plano
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2011, cujas atividades visaram o fortalecimento da
gestão na Universidade para o cumprimento de seus objetivos institucionais.

No âmbito externo, pode ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas
da União sobre a atuação da Universidade no exercício de 2011.

Os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e relatórios, devem
ser refletidos em ações da Unidade com melhorias em suas atividades e processos.

No  ano  de  2011  a  UFSC  internalizou,  na  Resolução  Normativa  n°  13/CUn/2011,  do  Conselho
Universitário, a regulamentação contida no Decreto n° 7.423/2010, que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio.

A citada Resolução abarcou novas obrigações para as partes – UFSC e fundações de apoio, bem como
novas disposições e condições para a contratação dessas fundações no âmbito da Universidade. Para que
essas condições e obrigações sejam cumpridas faz-se necessário o fortalecimento dos controles internos
da Unidade.

Nesse sentido, as atividades de monitoramento sobre os controles existentes em relação a esses contratos
devem ser  intensificadas,  tanto  pela  Auditoria  Interna  quanto  pelos  órgãos  de  controle  externo  à
Universidade.

Sobre a atuação da Auditoria Interna nos controles exercidos sobre as contratações com fundações de
apoio, o TCU, no Acórdão 2.731/2008 – Plenário – item 9.2.21, determinou às instituições federais de
ensino que promovessem: “em conjunto com o Conselho Universitário e demais setores envolvidos na
questão,  projeto  e  eventual  normativo  para  a  estruturação  da  Auditoria  interna  da  IFES,  com a
fixação de um número mínimo de servidores técnicos capazes de desenvolver a contento as atividades
de controle administrativo, incluindo o relacionamento com fundações de apoio”.

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

Os levantamentos dos procedimentos de controle da UFSC 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 Universidade.

Ressalta-se  que  a  gestão dos recursos humanos da  UFSC e  do  HU é  realizada  conjuntamente  pela
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social da UFSC, já as contratações de bens e serviços é
feita de forma independente para as Unidades – UFSC e HU.

Na  Universidade  a  área  de  licitações  está  a  cargo  do  Departamento  de  Compras,  subordinado  à
Superintendência de Compras e Gestão Patrimonial da Pró-Reitoria de Infraestrutura.

No  Hospital  Universitário  as  licitações  estão  a  cargo  da  Coordenadoria  de  Pregoeiros  e  Processos
Licitatórios, subordinada à Diretoria de Administração.

A seguir são destacados 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)  Fracionamento  de  despesas  por  meio  de  dispensas  na  contratação  de  serviços  de  engenharia  e
ausência de planejamento centralizado na realização dos serviços de manutenção predial da Unidade.

c) Ausência  de adequada justificativa dos preços contratados a  valores de mercado mediante análise
técnica dos valores propostos em processos de inexigibilidade.

d)  Ausência  de  comprovação  da  regularidade  com  a  seguridade  social  por  parte  das  empresas
contratadas em processos de inexigibilidade.

e) Enquadramento indevido de inexigibilidade de licitação.

1.2 - Pontos Fortes:

a) Está sendo realizado um trabalho de mapeamento dos fluxos de trabalho na UFSC sob orientação da
Coordenadoria de Gestão Integrada - CGI, do Departamento de Planejamento, subordinado à Secretaria
de Planejamento e Finanças, com adoção da metodologia  de Mapeamento e Gestão por Processos –
BPM (Business Process Management). Com base nessa metodologia, foi feito o fluxograma detalhado
dos processos de  compras da  UFSC – contratação de  serviços de  terceiros,  compra  de  material de
consumo e  compra  de  material permanente  -  com registro  das fases de contratação perpassando os
setores envolvidos. O próximo passo, segundo informação da CGI, envolve a descrição detalhada das
tarefas realizadas em cada fase do processo, resultando em manuais de procedimentos.

2- Recursos Humanos

2.1 – Pontos Fracos:

a) Ausência de dimensionamento da força de trabalho necessária para alcançar a suficiência quantitativa
e qualitativa do quadro de pessoal frente aos objetivos, metas e estratégias do Setor de Pessoal.

b) Fragilidades no controle de frequência dos servidores e morosidade na aplicação de procedimento
sumário com vistas a apuração e regularização imediata da situação de servidor diante das hipóteses de
abandono de cargo ou inassiduidade habitual.

c) Fragilidades nos controles internos administrativos da área de pessoal, em específico quanto à revisão
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das  rubricas  informadas  nas  fichas  financeiras  dos  servidores,  e  conferência  dos  dados  cadastrais
lançados no Sistema SIAPE.

d) Atuação não pró-ativa na detecção de erros e falhas nos lançamentos feitos na folha de pagamento da
Unidade. A atuação dos gestores da área tem ocorrido apenas após a provocação dos órgãos de controle
externos à Universidade. As medidas tomadas a posteriori muitas vezes tem sido ineficazes para reverter
ou estancar o  prejuízo ao Erário  Público,  vez que a  justiça  tem concedido liminar  em Mandado de
Segurança impedindo reposição ao Erário dos valores percebidos a maior, bem como determinando a
continuidade  do  pagamento  desses  valores,  percebidos por  servidores  e  beneficiários de  boa  fé  em
virtude de erros cometidos pela Administração.

Em virtude de tudo o que foi relatado, a avaliação dos controles internos instituídos pela UFSC, com
vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada nos
quadros a seguir:

Componentes da estrutura de
Controle Interno

Auto avaliação do gestor (Tabela
LXXXVI do item 9 do Relatório

de Gestão 2011)

Avaliação da Equipe de
auditoria

Ambiente de Controle Não adequado (média = 3,7) Não adequado

Avaliação de Risco Não adequado (média = 3,2) Não adequado
Procedimentos de Controle Não adequado (média = 2,7) Não adequado
Informação e Comunicação Não adequado (média = 3,6) Não adequado
Monitoramento Não adequado (média = 4,0) Não adequado

 

Área Selecionada Estrutura de controles internos administrativos

Recursos Humanos Não adequado

Licitações Não adequado

Face ao exposto,  pode-se  concluir que os procedimentos de controle  interno adotados pela  Unidade
Jurisdicionada, nas áreas de licitação e recursos humanos 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.

2.9 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

Na UFSC e no Hospital Universitário foram observadas, de forma geral, fragilidades nos seguintes itens
concernentes à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental previstos no Decreto 5.940/2006 e IN
SLTI 01/2010:

- Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, devido à ausência de
um trabalho de identificação de exigências ambientais, conforme a natureza dos itens adquiridos, e de
rotina de inclusão dessas exigências nos processos de aquisição sempre que viável. Nas obras já houve
avanços com a inserção dos critérios ambientais diretamente nos projetos. Já  as aquisições em geral
registraram baixo índice de utilização, aproximadamente 2% dos cerca de 180 processos de licitação
realizados  em  2011,  incluindo  anulados  e  revogados,  concentrados  basicamente  nas  compras  de
mobiliários e condicionadores de ar.

- Precariedade do processo de separação de resíduos recicláveis comuns (papel, papelão, plástico, vidro,
metais),  devido à  inexistência  de uma orientação geral aos servidores e  demais usuários das áreas e
dependências das Unidades e, também, de local adequado para armazenagem do material.

BOAS PRÁTICAS:
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Apesar das falhas acima identificadas, observamos que, em 2011, foram adotadas algumas boas práticas
que merecem nosso registro neste relatório e que se somam a outras, cujo registro fizemos no Relatório
de Auditoria de Gestão do ano anterior.

- Instalação de 3 pequenos “containers” para descarte de cabos UTP (utilizados em equipamentos de
TI).  Os  “containers”  são  cedidos  por  empresa  que  possui  programa  de  recolhimento  do  material.
Encontra-se em estudo a locação de área física para depósito de outros componentes como placas e
memórias para recolhimento dentro de programa de reciclagem.

- Economia com a eliminação, no término do exercício, de contrato de recolhimento de resíduos comuns
vigente desde 2007 e cujo valor gasto em 2011 foi de R$ 276.044,11. A empresa municipal de limpeza
pública COMCAP passou a fazer o recolhimento. A economia decorreu de um adequado trabalho de
acompanhamento e fiscalização da execução do referido contrato.

2.10 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

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.  Houve  avaliações  em  relação  à
Universidade Federal de Santa Catarina–UFSC e ao Hospital Polydoro Ernani de São Thiago–HU.

I) Planejamento Estratégico de TI

Em relação  à  UFSC,  não  foi  formalizado  planejamento  estratégico  de  TI  (PETI).  A  partir  desse
planejamento deveria ter sido elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, o que
ainda não foi concretizado pela UFSC. Entretanto, há minuta do Plano que necessitará ser submetida à
aprovação (previsto para o mês de maio do corrente).

Foi constituído o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio da Portaria n.º 879/GR
/2010,  de  29/06/2010.  Tal portaria  apenas designou  11  integrantes,  sem definir  suas  atribuições no
comitê.

Nesse  sentido,  ressaltamos que  há  várias pendências de  atendimento a  recomendações no Plano de
Providências Permanente da UFSC.

Em relação ao HU, não foi identificada a formalização de planejamento estratégico de TI (PETI). A
partir desse planejamento deveria ter sido elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação –
PDTI, o que ainda não foi realizado pelo HU.

Não foi constituído um Comitê Gestor de TI, o qual deveria avaliar e propor políticas de gestão de TI no
âmbito da entidade auditada.

Nesse  sentido,  ressaltamos que  há  várias pendências de  atendimento a  recomendações no Plano de
Providências Permanente do HU.

II) Política de Segurança da Informação

Em relação à UFSC, a Política de Segurança da Informação - PSI não teve responsabilidades definidas 
na Portaria n.º 879/GR/2010, de 29/06/2010, apenas estando inclusa no contexto da “comunicação”.

Há riscos nos procedimentos para a salvaguarda das informações na UFSC, decorrentes da ausência de
detalhamentos de normatização específica.

Ressaltamos que a política de segurança necessita implementação fática e definição clara das ações de
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responsabilidade de cada um dos atores, devendo ser efetiva e eficaz. Deve haver, por parte da entidade
auditada, conscientização no sentido de dar cumprimento e observância a esta política, criando meios
para que seja efetivamente implementada e aplicada.

Em relação ao HU, a  Política  de Segurança da Informação - PSI não tem responsabilidade definida,
carecendo de formalização de Comitê Gestor de Segurança da Informação – CGSI.

Há  riscos  nos  procedimentos  para  a  salvaguarda  das  informações  no  HU,  decorrentes  da  falta  de
formalização de responsáveis pelas etapas e da ausência de detalhamentos de normatização específica.

Ressaltamos que a política de segurança necessita implementação fática e definição clara das ações de
responsabilidade de cada um dos atores, devendo ser efetiva e eficaz. Deve haver, por parte da entidade
auditada, 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

Em relação  à  UFSC,  conforme  planilha  de  distribuição  da  força  de  trabalho   relacionada  com a
Tecnologia da Informação, observamos que existem 45 servidores do quadro permanente e não foram
informados empregados terceirizados. Contudo, foi identificada a contratação de produtos e serviços de
informática.  A distribuição  desses  servidores por  cargos ocupados é: 32  Analistas de  Tecnologia,  5
Técnicos de Tecnologia, 7 Auxiliares em Administração e 1 Assistente em Administração.

Ressaltamos que, apesar da estrutura existente observamos que pouco foi realizado na área de TI, uma
vez que apesar da aparente estruturação do quadro de pessoal permanente da entidade auditada, deve
ser avaliado o risco de dependência em conhecimentos de pessoas sem vínculo efetivo com a Unidade
para execução de atividades de TI.

Em relação ao HU, conforme planilha de distribuição da força de trabalho relacionada com a Tecnologia
da  Informação,  observamos  que  existem  4  servidores  do  quadro  permanente  e  16  empregados
terceirizados.

Nesse contexto, a administração deve avaliar o risco de dependência de pessoas sem vínculo efetivo
com a Unidade para execução de atividades de TI.

Destaca-se,  ainda,  que  do  quadro  de  4  servidores,  2  não  possuem  formação  específica  em  TI.
Destacamos que a manutenção desse percentual fragiliza a gestão da Unidade, uma vez que atividades
de TI podem estar sendo desempenhadas por servidores sem formação específica.

IV) Desenvolvimento e Produção de Sistemas

Em relação  à  UFSC,  não  foram apresentadas  informações  sobre  novas  soluções  de  Tecnologia  da
Informação desenvolvidas internamente durante o exercício de 2011, o que gera elevado contraste com
essa  estrutura  do quadro de  pessoal permanente  na  área  de  TI  da  UFSC.  A entidade  auditada  não
comprovou  dispor  de  procedimento  formalizado  para  desenvolvimento  de  sistemas,  mas  alega
desenvolver soluções de informática.

Não foram identificadas, nem informadas pela UFSC, boas práticas de Tecnologia da Informação.

Em relação ao HU, no exercício de 2011 ocorreram melhorias em softwares realizadas pela área de TI. A
entidade  auditada  não  dispõe  de  procedimento  formalizado  para  desenvolvimento  de  sistemas,  mas
desenvolve soluções de informática.

Como boas práticas de Tecnologia da Informação no HU, ponderando-se a pequena estrutura de recursos
humanos disponível, houve atividades desenvolvidas: (a) no Sistema Informatizado Legado (tais como:
censo  hospitalar,  versão  nova  da  patologia,  rotina  de  cálculo  da  nutrição  parenteral  da  UTI  Neo,
acréscimo de CNS no cartão de identificação do paciente, dentre outros); (b) no desenvolvimento PHP
(tais como: desenvolvimento e manutenção do sistema Amigos do HU, desenvolvimento do sistema do
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Núcleo de Engenharia Clínica, manutenção do sistema de Pedido de Compra e Pedido de Serviços, com
correção de bugs e novas funcionalidades e outros); e (c) no desenvolvimento para AGHU (tais como:
desenvolvimento acompanhado de algumas telas do AGHU no módulo Enfermagem, desenvolvimento
de estórias no módulo Suprimento, desenvolvimento de estórias no módulo Compras; Desenvolvimento
de estórias no módulo Prescrição Médica, dentre outros).

V) Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

Em relação  à  UFSC,  as  soluções  de  Tecnologia  da  Informação  foram desenvolvidas  por  meio  de
contratação de produtos e serviços, com risco de dependência de pessoas sem vínculo com a entidade
auditada.

Nos contratos de aquisição de produtos e serviços de TI celebrados em 2011, constatamos falhas na
elaboração de  instrumento contratual,  sem constar  previsão de  transferência  de  conhecimentos para
servidores da UFSC, referentes a produtos e serviços de TI terceirizados, gerando termo aditivo com
acréscimo de valor. A entidade auditada também não dispõe de documentação contendo a gestão de
acordos de  níveis de  serviço  das  soluções de  TI  (oferecidas aos demandantes do  serviço),  nem de
documentação comprovando a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos celebrados com
terceiros.

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.

Em relação ao HU, as soluções de Tecnologia da Informação do HU foram desenvolvidas em parte por
contratação de produtos e serviços, com risco de dependência de pessoas sem vínculo com a entidade
auditada.

Nos contratos de aquisição de produtos e serviços de TI celebrados em 2011, constatamos a ausência de
procedimento de transferência de conhecimento para servidores do HU, sendo problema que vem se
repetindo nos últimos anos. A entidade auditada também não dispõe de documentação contendo a gestão
de acordos de níveis de serviço das soluções de TI (oferecidas aos demandantes do serviço), nem de
documentação comprovando a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos celebrados pela
UJ com terceiros.

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.

2.11 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC no
exercício de 2011 teve por objetivo avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade de
acordo com as seguintes diretrizes: apurar se o objeto da licitação atende sua real necessidade; 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 da amostra, 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 pela UFSC no exercício em análise.

Em consulta ao SIAFI GERENCIAL referente ao exercício de 2011, constatou-se que os valores dos
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empenhos liquidados pela  UFSC, incluso o HU, por  modalidade  de  licitação,  são os apresentados a
seguir:

UJ: 153163 - UFSC

Tipo  de  Aquisição
de bens/serviços

Volume  de  recursos
do exercício

% Valor sobre
Total

Volume  de  recursos
analisados

% Valor dos recursos
analisados

Dispensa (a) 14.163.149,26 42,55 117.038,88 (b) 0,10

Inexigibilidade 17.808.104,34 6,64 1.200.521,29 6,74

Convite 0,00 0,00 0,00 0,00

Tomada de Preços 3.756.888,89 1,40 2.341.466,13 62,34

Concorrência 31.121.438,67 11,60 20.234.627,19 65,01

Pregão 78.036.096,42 29,08 0,00 0,00

Não Aplicável 23.296.477,25 8,68 0,00 0,00

Sup. Fundos 102.781,04 0,04 47.049,14 45,78

Total (d )268.284.935,87 100,00% 23.940.702,63 (c) 8,92

Fonte: SIAFI 2011

(a) Do valor gasto por DISPENSA,R$ 96.384.957,40 representam valores transferidos às Fundações de Apoio. Assim o valor

gasto na modalidade com aquisições foi de R$17.778.191,86;

(b ) Do valor efetivamente gasto por DISPENSA com aquisições(R$17.778.191,86), o valor analisado representa 0,65%.

(c) Se deduzirmos os contratos de Dispensa com as Fundações de Apoio no valor de R$96.384.957,40 do total, o percentual

dos recursos analisados passa a ser de 13,91%;

(d) Valor total da Despesa Liquidada em 2011, exceto despesa com Pessoal.
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UJ: 150232 - HU
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Tipo de aquisição de

bens/serviços

Empenhos liquidados

em 2011 (R$)

% Valor sobre

total

Volume de recursos

analisados (R$)

% Valor dos

recursos

analisados

Dispensa 11.198.590,90 21,1 113.227,50 1,01

Inexigibilidade 2.960.496,42 5,6 1.083.550,00 36,60

Convite 26.848,56 0,1 0,0 0,0

Tomada de Preços 0,00 0,0 0,0 0,0

Concorrência 0,00 0,0 0,0 0,0

Pregão 37.456.010,46 70,5 2.488.442,10 6,63

Não Aplicável 1.478.237,76 2,8 0,0 0,0

Sup. Fundos 0,00 0,0 0,0 0,0

Total 53.120.184,10 100,0 3.685.219,60 6,9

 

ANÁLISES

Em decorrência da ausência de critérios estatísticos quando da seleção da amostra, o resultado do exame
limita-se ao escopo dos processos licitatórios analisados.

A análise  da  amostra  de  processos da  UFSC na  modalidade  de  Concorrência  e  Tomada  de  Preços,
permite  concluir  pela  adequação  parcial  dos  procedimentos  adotados  pela  UFSC  nos  certames
analisados,  com relação  à  regularidade  dos  procedimentos  de  contratação,  alterações  contratuais  e
execução física do objeto contratado.

Entretanto, identificou-se as inconsistências abaixo, que evidenciam a necessidade de aprimoramento
dos controles internos aos ditames legais,  com vistas a  conseguir  maior aderência  aos princípios da
legalidade das disposições contidas na Lei nº  8.666/93 e na jurisprudência do Tribunal de Contas da
União:

-  Impropriedades  no  preenchimento  do  documento  que  autoriza  a  abertura  das  Licitações  -
Concorrências nº 03/2001, 04/2011 e 07/2011 e Tomada de Preços nº 15/2011.

-  Superfaturamento  de  R$  3.406,65  no  contrato  nº  303/2010  (Tomada  de  Preços  nº  006/2010),
decorrente da aplicação de BDI acima do percentual ofertado pela contratada.

- Ausência de formalização nos autos dos processos das análises orçamentárias dos aditivos de preço aos
contratos nº 164/2010 (Concorrência nº 08/2010) e 191/2010 (Concorrência nº 11/2010).
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- Inexistência das Anotações de Responsabilidade Técnica de fiscalização da execução das obras objeto
dos Contratos nº 015/2009 (Concorrência nº 18/2008) e 164/2010 (Concorrência nº 08/2010).

- Obra afeta ao Contrato nº 303/2010 (Tomada de Preçosnº 006/2010) encontra-se paralisada há mais de
ano.

As  análises  procedidas  quanto  à  formalização  de  24  (vinte  e  quatro)  processos  de  Dispensa  e  a
fundamentação utilizada, demonstra que a utilização da exceção à licitação admitida na Lei em seu Art.
24, II (Valor até R$ 8.000,00) vem sendo utilizada de forma imprópria e rotineiramente para contratação
de pequenas obras e serviços de engenharia, sem que haja um adequado planejamento prévio de forma a
contemplar o conjunto de obras e serviços necessários, acarretando na contratação de forma fracionada
e que ensejam prejuízos pelos seguidos processamentos e ausência de planejamento com elaboração de
orçamentação  prévia,  detalhamento  adequado  dos  serviços,  acompanhamento  por  equipe  técnica  e
verificação dos custos aos valores de mercado.

A constatação de fracionamento por meio de dispensas na Entidade, tem sido seguidamente objeto de
apontamento  nos  Relatórios  de  Auditoria  da  CGU,  tendo  a  Entidade  melhorado  as  aquisições
relacionadas aos bens de consumo e permanente, sem contudo lograr maior êxito com as contratações de
serviços, sobretudo de pequenas obras e serviços de engenharia.

A existência de norma com delegação de competência efetuada por parte da Reitoria da UFSC, dando
poderes aos diversos Departamentos,  Centros e  órgãos Suplementares de sua Estrutura,  para  efetuar
despesas sem licitação nos limites admitido pela  legislação, para  contratação de obras e  serviços de
engenharia,  ocasionou no exercício sob exame,  contratação em grande  volume desses serviços sem
observância de procedimentos e requisitos legais exigidos.

Da análise de 06 (seis) processos de inexigibilidade, identificamos que, apesar de contarem com respaldo
em pareceres jurídicos da Procuradoria Federal, houve o enquadramento indevido na exceção à licitação
por esse fundamento, visto ter sido constatado, em três casos, a possibilidade de realização de licitação
em virtude  da  existência  de  fornecedores  no  mercado  que  poderiam  atender  às  necessidades  da
Entidade.  Cabe  destacar  a  contratação  de  serviços  de  publicidade  e  divulgação  mesmo  existindo
expressa  vedação legal (Art,  25,  II  da  Lei n.º  8.666/93) quanto a  utilização desse fundamento para
contratar tais serviços.

De forma geral, nos processos de inexigibilidade analisados, destaca-se a falta de maior aprofundamento
e análise técnica que aferisse a razoabilidade dos preços contratados aos valores de mercado, denotando
ausência  de  procedimento  estabelecido  quanto  à  obrigatoriedade  da  justificativa  de  preços,  que
constitui-se em descumprimento de exigência legal e enseja a ocorrência de prejuízos ao erário.

Com efeito, as tabelas seguintes resumem os resultados das análises realizadas na Universidade Federal
de  Santa  Catarina  UFSC,  inclusive  Hospital Universitário  -  HU,  no  que  se  refere  à  regularidade,  à
modalidade licitatória e à fundamentação legal da dispensa e inexigibilidade:

MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

UJ: 153163 - UFSC

Número do Processo
Licitatório

Contratada - CNPJ

Valor da
Licitação

Empenhado
em 2011 (R$)

Oport. e
Conveniê.
do motivo

da Lic.

Modalidade
da Licitação

23080.015746/2011-31

Concorrência 03/2011

SALVER EMPREITEIRA DE MAO OBRA

LTDA 00.521.113/0001-32 6.222.222,24
Adequada Devida
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23080.019530/2011-45

Concorrência 04/2011

CONSTRUTORA  PROGREDIOR  LTDA

56.838.949/0001-10
4.564.628,06 Adequada Devida

23080.010167/2011-01

Concorrência 07/2011

PROACO  INDUSTRIA  METALURGICA

LTDA 00.868.626/0001-14
4.198.042,39 Adequada Devida

23080.037896/2011-04

Concorrência 10/2011

LIMA E  SILVA ENG.  E  CONSTRUCOES

LTDA – EPP 03.611.631/0001-35
5.249.734,50 Adequada Devida

23080.008828/2011-20

Tomada  de  Preços

04/2011

ENGETOM CONSTRUCAO  CIVIL LTDA

74.111.709/0001-09
310.876,08 Adequada Devida

23080.024411/2011-12

Tomada  de  Preços

08/2011

CONSTRUTORA  EXPANSAO  LTDA

06.090.879/0001-96
991.080,38 Adequada Devida

23080.027700/2010-84

Tomada  de  Preços

15/2011

SALVER  EMPREITEIRA  DE  MAO  DE

OBRA LTDA 00.521.113/0001-32
383.333,38 Adequada Devida

23080.039315/2011-61

Tomada  de  Preços

16/2011

SUPREMA  -  ENGENHARIA  ELETRICA

LTDA 02.270.918/0001-86
656.176,29 Adequada Devida

23080001931201149 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA 07.821.411/0001-97

2.830,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080001924201147 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA 10.016.481/0001-87

3.721,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080001283201121 QUALILAR EMPREITEIRA DE MAO DE

OBRA LTDA-ME 09.283.130/0001-53

31.950,00

 

Adequada Não  se

Aplica

23080003525201111 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

3.562,50 Inadequada Não  se

Aplica

23080001981201126 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

6.932604/0001-52

1.790,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080004526201182 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

2.470,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080005026201168 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA 10.016.481/0001-87

4.947,20 Inadequada Não  se

Aplica
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23080007542201127 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA 10.016.481/0001-87

2.980,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080006968201163 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

7.402,00

 

Inadequada Não  se

Aplica

23080007282201190 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

2.427,50

 

Inadequada Não  se

Aplica

23080010059201120 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

4.927,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080011056201111 EVA CONST.  E  INCORPORAÇÃO LTDA

06.932604/0001-52

3.034,50 Inadequada Não  se

Aplica

23080011899201118 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA 07.821.411/0001-97

3.480,00

 

Inadequada Não  se

Aplica

23080011904201184 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA 10.016.481/0001-87

3.390,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080018307201181 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA 10.016.481/0001-87

3.130,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080022329201145 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA 07.821.411/0001-97

2.497,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080022573201116 MAXICON  REFORMAS  E  SERV.  LTDA

10.016.481/0001-87

4.980,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080027408201142 MAXICON  REFORMAS  E  SERV.  LTDA

10.016.481/0001-87

4.563,50 Inadequada Não  se

Aplica

23080027407201108 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA. 07.821.411/0001-97

2.985,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080027406201153 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA. 07.821.411/0001-97

3.785,00 Inadequada Não  se

Aplica
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23080042218201111 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA. 07.821.411/0001-97

1.074,78 Inadequada Não  se

Aplica

23080046256201187 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA 07.821.411/0001-97

3.971,00 Inadequada Não  se

Aplica

23080046941201111 MAXICON  REFORMAS  E  SERV.  LTDA

10.016.481/0001-87

3.940,90 Inadequada Não  se

Aplica

23080048827201118 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA 07.821.411/0001-97

7.200,00 Inadequada Não  se

Aplica

Fonte: SIAFI 2011 e Processos na Unidade.

UJ: 150232 - HU

Licitação Número  do

processo licitatório

CNPJ  da

Contratada

Empenho

Liquidado  em

2011 (R$)

Oportunidade  e

Conveniência  do

motivo da Licitação

Modalidade

da Licitação

Pregão

55/2011 23080044659/10-19 72109291/0001-61 1.005.975,00

Adequada Devida

Pregão

154/2011 23080000445/11-11 05808800/0001-57 286.038,10

Adequada Devida

Pregão

255/2011 23080045460/11-81 10937429/0001-63 588.489,00

Adequada Devida

Pregão

229/2011 23080041046/11-01 12159192/0001-62 607.940,00

Adequada Indevida

Pregão

159/2011 23080014557/11-41 03130750/0001-76 0,00

Adequada Devida

Fonte: SIAFI 2011

DISPENSA DA LICITAÇÃO:

UJ: 153163 - UFSC

Número  do  processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor
Empenhado  em
2011

 

Fundamento  da
Dispensa
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23080001931201149 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA –

CNPJ 07.821.411/0001-97

2.830,00 Inadequada

23080001924201147 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA –

CNPJ 10.016.481/0001-87

3.721,00 Inadequada

23080001283201121 QUALILAR  EMPREITEIRA  DE  MAO  DE

OBRA LTDA-ME

CNPJ 09.283.130/0001-53

31.950,00 Adequada

23080003525201111 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

3.562,50 Inadequada

23080001981201126 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

1.790,00 Inadequada

23080004526201182 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

2.470,00 Inadequada

23080005026201168 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA –

CNPJ 10.016.481/0001-87

4.947,20 Inadequada

23080007542201127 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA –

CNPJ 10.016.481/0001-87

2.980,00 Inadequada

23080006968201163 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

7.402,00

 

Inadequada

23080007282201190 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

2.427,50

 

Inadequada

23080010059201120 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

4.927,00 Inadequada
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23080011056201111 EVA CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA -

CNPJ 06.932604/0001-52

3.034,50 Inadequada

23080011899201118 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA –

CNPJ 07.821.411/0001-97

3.480,00

 

Inadequada

23080011904201184 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA –

CNPJ 10.016.481/0001-87

3.390,00 Inadequada

23080018307201181 MAXICON  REFORMAS  E  SERVIÇOS

LTDA.

CNPJ 10.016.481/0001-87

3.130,00 Inadequada

23080022329201145 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA.

CNPJ 07.821.411/0001-97

2.497,00 Inadequada

23080022573201116 MAXICON REFORMAS  E  SERV.  LTDA -

ME

CNPJ 10.016.481/0001-87

4.980,00 Inadequada

23080027408201142 MAXICON REFORMAS  E  SERV.  LTDA -

ME

CNPJ 10.016.481/0001-87

4.563,50 Inadequada

23080027407201108 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA.

CNPJ 07.821.411/0001-97

2.985,00 Inadequada

23080027406201153 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA.

CNPJ 07.821.411/0001-97

3.785,00 Inadequada

23080042218201111 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA.

CNPJ 07.821.411/0001-97

1.074,78 Inadequada
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23080046256201187 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA -

CNPJ 07.821.411/0001-97

3.971,00 Inadequada

23080046941201111 MAXICON REFORMAS  E  SERV.  LTDA -

ME

CNPJ 10.016.481/0001-87

3.940,90 Inadequada

23080048827201118 AZ  SERVIÇOS  DE  PINTURAS  E

REFORMAS LTDA -

CNPJ 07.821.411/0001-97

7.200,00 Inadequada

Fonte: SIAFI 2011 e Processos na Unidade.

UJ: 150232 - HU

Número  da

Dispensa

Número  do  processo

Licitatório

CNPJ da contratada Empenho  liquidado

em 2011 (R$)

Fundamento  da

dispensa

41/2011 23080021491/11-46 55972087/0001-50 74.357,00 Adequado

32/2011 23080016802/11-55 49324221/0001-04 24.860,00 Adequado

45/2011 23080022203/11-71 26921908/0001-21 14.010,50 Adequado

Fonte: SIAFI 2011

 

INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO:

 

UJ: 153163 - UFSC

Número  do  processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor
Empenhado

em 2011

Fundamento  da
Inexigibilidade

23080040270201096 SINC  DO  BRASIL  INSTRUMENTACAO

CIENTIFICA LTDA

CNPJ 55.285.365/0001-00

17.058,00 Adequada
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23080041278201151 SCANSYSTEM PORTUGAL S.A.

CNPJ: N/D

187.059,71 Adequada

23080020284201174 RBS  -  ZERO  HORA  EDITORA

JORNALISTICA S.A.

CNPJ 92.821.701/0002-90

440.470,58 Inadequada

23080046623201133 MACROSOLUTION  COMERCIO

IMPORTACAO,  EXPORTACAO  E

SERVICO

CNPJ 05.003.219/0001-68

290.658,00 Inadequada

23080047046201114 GENESYS TELECOMUNICACOES LTDA

ME

CNPJ 11.496.855/0001-71

90.275,00 Inadequada

23080042600201169 FESTO BRASIL LTDA

CNPJ 57.582.793/0001-11.

175.000,00 Adequada

Fonte: SIAFI 2011 e Processos na Unidade.

UJ: 150232 – HU

Número  da

Inexigibilidade

Número  do  processo

Licitatório

CNPJ da contratada Empenho  Liquidado  em

2011 (R$)

Fundamento  da

inexigibilidade

3/2011 23080045905/10-41 92981752/0001-07 1.083.550,00 Inadequado

126/2011 23080052003/11-42 51710358/0001-49 0,00 Adequado

Fonte: SIAFI 2011

Por  oportuno,  cabe  destacar  que  a  avaliação  quanto  à  estrutura  de  controles  internos  da  Unidade
Jurisdicionada  com  vistas  a  garantir  a  regularidade  das  contratações  foi  realizada  e  encontra-se
consignada na análise presente no item 5 – avaliação dos controles internos deste relatório.

Face ao exposto, a análise das amostras permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos
adotados  e  ausência  de  outros  exigidos  pela  Lei  n.º  8.666/93  pela  Universidade  Federal  de  Santa
Catarina – UFSC e Hospital Universitário - HU 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 e aos princípios norteadores da Administração Pública,
evitando-se prejuízos ao erário.
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2.12 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

Analisamos uma amostra  composta  pelos gastos totais de  2 supridos da  UFSC,  no montante  de  R$
47.049,14. Esse valor corresponde a 46% dos R$ 102.751,74 dos gastos totais efetuados pela unidade
com Cartão de Pagamento – CPGF em 2011, pelos 9 servidores supridos. Em conjunto, utilizamos as
trilhas  de  auditoria  disponibilizadas  pelo  Observatório  da  Despesa  Pública  –  ODP,  mantido  pela
Controladoria Geral da União.

As informações apresentadas pela UFSC no Relatório de Gestão de 2011são consistentes.

A Unidade possui um bom controle formal sobre as concessões de suprimentos de fundos. Não obstante,
verificamos algumas falhas sobre o controle quantitativo e qualitativo dos gastos (nº inferior a 20% dos
gastos  examinados),  ocorrendo  algumas  situações  de  gastos  não  propriamente  elegíveis  para  a
modalidade, sendo mais adequada a realização pelo processo normal da despesa ou até a utilização de
contratos de fornecimento.

Somente  a  melhoria  desses  controles  internos  administrativos  permitirá  o  atendimento  pleno  às
disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

O Hospital Universitário não utilizou Cartões de Pagamento em 2011. A UJ já  não vinha realizando
despesas  por  meio  de  suprimento  de  fundos  antes  de  2011.  Segundo  informado  pelo  Diretor
Administrativo do Hospital, seria interessante o HU passar a receber suprimentos de fundos novamente
para dar maior agilidade no atendimento de pequenas despesas. A interrupção de uso deu-se em anos
anteriores por medida de maior controle sobre as despesas. As despesas de pequeno vulto, conforme
informou, vem sendo custeadas com o apoio da entidade Associação dos Amigos do HU.

2.13 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Não verificamos a existência de Passivos sem Cobertura Orçamentária em 2011 na UFSC e no Hospital
Universitário.

2.14 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Nos exames realizados verificou-se que a Unidade sob exame dispõe de controle  que assegura a entrega
tempestiva das declarações de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações
no site da Receita Federal).

Cabe salientar que a maioria dos servidores obrigados a apresentar o respectivo documento  optaram por
autorizar  o  acesso  eletrônico  às  respectivas  declarações  no  site  da  Receita  Federal,  conforme  as
disposições da Portaria Interministerial MP/CGU n.º 298/2007. Tal fatofavorece o controle da Unidade
quanto ao cumprimento à Lei nº 8.730, de 1993, que estabelece a obrigatoriedade da apresentação da
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos ou funções de confiança, à medida
que,  a  cada  exercício,  o  controle  da  entrega  desse  documento  é  direcionado  principalmente  aos
servidores que não formalizaram a referida autorização de acesso e às novas nomeações.

2.15 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Identificamos, sinteticamente, os seguintes números e valores quanto aos imóveis da UFSC:

Imóveis próprios da UFSC
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Localização
Quantidade  Total  de  Imóveis  de  Uso  Especial  sob  a

Responsabilidade da UJ

 2010 2011

Brasil 67 67

Exterior 0 0

 

Despesas de Manutenção com os imóveis próprios da UFSC

 

Localização
Gastos realizados com a manutenção de imóveis em 2011

 Próprios da União Locados de Terceiros

Valores Totais R$ 2.621.344,88 R$ 0,00

% do Total 100,00% 0,00%

 

Análises:

a) Conformidade das informações inseridas no SPIUnet:

A UFSC tomou iniciativas  em 2011 no  sentido  de  organizar  e  regularizar  a  situação  geral de  seus
imóveis. Entretanto ainda há uma série de inconsistências nos registros dos imóveis, de vez que ainda
não está concluída a definição sobre a rotina de ações e controles integrados entre os setores que lidam
com a gestão de imóveis.

Verificamos que:

- Não há cadastro ou sistema de controle integrado entre as áreas para manutenção dos registros dos
imóveis atualizados.

-  As  informações  referentes  às  áreas  construídas  e/ou  ampliadas  das  edificações  permanecem
desatualizadas.

- Não há registros, por imóvel/RIP,  das despesas de manutenção predial separadas entre “imóvel”  e
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“instalações”.  As  informações  foram disponibilizadas  por  Centro  de  Ensino,  conforme  tabela  mais
abaixo.

- Nenhum dos 8 Imóveis de Uso Especial locados pela UFSC em 2011 estão cadastrados no SPIUnet e
somente 1 havia sido informado no Relatório de Gestão da Unidade.

-  Há  12 imóveis sem RIP  (pendentes de  regularização junto ao Registro  de  Imóveis),  os quais não
possuem registro na contabilidade (SIAFI).

b) Suficiência da Estrutura Tecnológica e de Pessoal:

Dos três setores envolvidos mais diretamente com a gestão patrimonial, entendemos que apenas o DGP,
responsável pela atualização de registros está deficiente de pessoal para essa função. Também não há um
sistema informatizado de controles dos imóveis, além do SPIUnet. Não obstante é necessário aguardar a
definição de rotina integrada de gestão dos imóveis, a qual está em curso, para uma melhor definição de
necessidades.

c) Regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros em relação à adequação dos preços
contratuais dos aluguéis a valores de mercado:

Verificamos que foram obtidas avaliações de valor junto a imobiliárias locais para fins de verificação
prévia de preços contratados pela UFSC.

d) Suficiência analítica da segregação contábil de despesas:

Não há registros nas áreas ou na contabilidade, por imóvel/RIP, das despesas de manutenção predial
separadas entre “imóvel” e “instalações”. As informações foram disponibilizadas por Centro de Ensino.
Há que se observar que o SIAFI não possui contas segregadas entre esse tipo de despesas, nem entre
despesas com imóveis próprios e de terceiros.

Os  imóveis  ocupados  pelo  Hospital  Universitário  estão  em  propriedade  da  UFSC,  sendo  de 
responsabilidade desta última os devidos registros contábeis e patrimoniais. Sendo assim, não há imóveis
em propriedade do Hospital Universitário no SPIUnet. O HU é responsável apenas por seus contratos de
manutenção em geral.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Em 2011 o TCU proferiu dois acórdãos dirigidos à UFSC com determinação expressa para que a CGU se
pronunciasse na próxima auditoria anual de contas da Unidade. São eles: Acórdão TCU n° 2.616/2011 –
2ª Câmara, que tratou do julgamento das contas de 2008 da UFSC, e Acórdão TCU n° 2.498/2011 – 2ª
Câmara, que tratou do julgamento das contas de 2009 da Universidade.

Com exceção do item 1.5.2.1 do Acórdão 2.616/2011 – 2ª Câmara, que se refere ao cumprimento do
Acórdão TCU n° 2.731/2008 – Plenário no âmbito da UFSC, os demais itens dos acórdãos citados no
parágrafo  anterior  tratam de  recomendações  feitas  pela  própria  CGU nos  respectivos  relatórios  de
auditoria de contas (2008 – RA CGU n° 224886 e 2009 – RA CGU n° 243915), cujo cumprimento está
sendo acompanhado nos correspondentes Planos de Providência da Unidade.

Na  segunda  parte  deste  relatório  a  CGU informa  e  analisa  as  medidas  adotadas  pela  UFSC  para
cumprimento dos Acórdãos TCU n° 2.616/2011 – 2ª Câmara e TCU n° 2.498/2011 – 2ª Câmara, em
relação aos itens em que houve expressa determinação do Tribunal para que a CGU se manifestasse,
bem como as medidas adotadas pela Universidade para o cumprimento do Acórdão TCU n° 2.731/2008
–  Plenário  no  âmbito  da  Unidade.  De  um  total  de  26  determinações  analisadas,  verificou-se  o
cumprimento de 10, o que corresponde a 38% do total.

Ressalta-se que para os casos verificados as determinações relativas ao Hospital Universitário da UFSC
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estão contempladas nas determinações à Universidade.

2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Para verificação na auditoria da avaliação da gestão 2011, levando-se em conta o tempo disponível para
a  realização  dos  trabalhos,  foram  selecionadas  as  constatações  do  Certificado  de  Auditoria  n°
201108926 (gestão 2010) avaliadas como potencialmente causadoras de impacto na gestão 2011 por se
tratarem de falhas não pontuais. Para nenhuma das 04 constatações verificadas houve comprovação de
saneamento da falha apontada, conforme descrito em itens específicos deste Relatório.

Todas as recomendações feitas à Unidade no Relatório de Auditoria n° 201108926, que subsidiaram a
emissão  do  Certificado  de  Auditoria  n°  201108926,  estão  sendo  monitoradas  pela  CGU  no
correspondente Plano de Providências Permanente.

2.18 Conteúdo Específico

Em relação ao cumprimento da DN TCU n° 108/2010 – Parte C – Conteúdo Específico por Unidade
Jurisdicionada  -  item 7,  foram identificados  40  contratos  de  2011,  firmados  pela  UFSC  com suas
fundações de apoio, que não constavam do Relatório de Gestão da Unidade, conforme descrito em item
específico deste Relatório.

2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência de dano ao
erário são as seguintes:

5.2.1.3. Pensão registrada no SIAPE com fundamento legal indevido.

6.1.1.1.  Contratação de  serviços de  auditoria  com enquadramento  indevido  como inexigibilidade  de
licitação e em valor desproporcional aos serviços a serem executados.

7.1.2.1. Superfaturamento de R$ 3.406,65 no contrato nº  303/2010 (Tomada de Preçosnº  006/2010),
decorrente da aplicação de BDI acima do percentual ofertado pela contratada.

7.1.2.4. Inobservância de determinação legal para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro na
assinatura de Termos Aditivos ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, ensejando prejuízo de R$ 3.300,68.

13.1.2.1. Exigência de amostras para todos os participantes de determinados itens licitados nos Pregões
Eletrônicos nº  33/2010  e  nº  389/2010,  em desacordo  com a  jurisprudência  vigente,  ocasionando a
desclassificação de participantes, com prejuízo potencial de R$ 119.196,80.

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

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

32 de 238 31/8/2012 15:58



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.

Florianópolis/SC, 16 de julho de 2012.

Achados da Auditoria - nº 201203151

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Exercício: 2011
Processo: 23080.006102/2012-33
Município - UF: Florianópolis - SC
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1.1. Assunto - EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.1.1.1. Informação

Divergências entre as informações de execução física e financeira da UFSC no relatório de gestão
de 2011 e os dados contidos no SIGPLAN.

Verificamos  as  execuções  físicas  e  financeiras  para  8  dos  Programas/Ações da  UFSC (UO 26246)
relacionados no relatório de gestão de 2011, por meio de questionamentos da Solicitação de Auditoria n.º
201203151/51.

Identificamos descompasso nas informações sobre os resultados quantitativos e qualitativos em 5 dos 8
Programas/Ações examinados, com diferenças nos dados de execução (física ou financeira) contidos no
Relatório de Gestão de 2011 e nos registros consultados no SIGPLAN.

Os valores de execução divergentes foram:

Programa/Ação Execução no RG/2011 Execução no SIGPLAN

0750/2010 299 (física) 297 (física)

0750/2011 570 (física) 383 (física)
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0750/2012 4.107 (física) 4.005 (física)

0750/20CW 206.759,00 (financeira) 31.620,00 (financeira)

0901/00G5 426.087,00 (financeira) 159.614,40 (financeira)

Por meio do Memorando n.º 10/2012/DIG, de 25/04/2012, a entidade auditada, em relação ao subitem
n.º 1.1 da Solicitação de Auditoria nº 201203151/51, informou que:

“As informações foram retiradas do  SIMEC.  A UFSC não  insere  informações no  SIGPLAN.  Estas
informações são migradas do SIMEC para o SIGPLAN, diretamente pelo MEC.”

Sobre os dados de cada Programa/Ação apontado, foram acrescentadas as seguintes informações:

“Programa/Ação n.º 0750/2010 – As informações apresentadas no Relatório de Gestão foram extraídas
do SIMEC [...].

Programa/Ação n.º 0750/2011 – As informações apresentadas no Relatório de Gestão foram extraídas
do SIMEC [...].

Programa/Ação n.º 0750/2012 – As informações apresentadas no Relatório de Gestão foram extraídas
do SIMEC [...].

Programa/Ação n.º 0750/20CW – Os valores constantes do Relatório de Gestão são extraídos do SIAFI,
onde este é o valor total empenhado no ano. O valor apresentado no SIGPLAN é o valor pago.

Programa/Ação n.º  0901/00G5 – Os valores constantes do Relatório  de Gestão são os extraídos do
SIAFI,  onde  este  é  o  valor  total  descentralizado  para  Tribunal,  para  pagamentos  de  precatórios  e
requisição de pequeno valor”.

No  tocante  às  Execuções  Financeiras,  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/16,
questionamos se foram identificadas e corrigidas as causas de divergências entre os dados de execução
financeira constantes do Relatório de Gestão (oriundos da fonte “SIMEC”) e os dados constantes do
SIAFI, conforme registrado na Constatação n.º  57 (subitem n.º  1.2.1.2) do Relatório de Auditoria de
Avaliação de Gestão do Exercício de 2010 (RA 201108926).

Por meio do Ofício n.º 006/SEPLAN/2012, de 17/04/2012, a entidade auditada informou (com base no
Memorando 09/DIG/SEPLAN/2012, de 13/04/2012) que: "No Relatório de Gestão foram informados os
valores constantes no SIAFI.”

Portanto, as bases de informações empregadas para a UFSC são a do Sistema SIMEC para a execução
física e a do Sistema SIAFI para a execução financeira.

No tocante às divergências no SIGPLAN, não seriam de responsabilidade da entidade auditada, mas do
MEC (quem realiza a migração dos dados do SIMEC para o SIGPLAN).

1.1.1.2. Informação

Divergência entre as informações de execução física do Programa/Ação n.º 1073/4008 da UFSC.
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Verificamos  a  execução  física  para  o  Programa/Ação  n.º  1073/4008  da  UFSC,  por  meio  de
questionamentos das Solicitações de Auditoria n.º 201203151/16 e 201203151/51.

Identificamos divergência nos dados contidos no Relatório de Gestão de 2011 em relação às informações
prestadas pela entidade auditada.

Após questionarmos a entidade auditada, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/16, sobre
a divergência entre o registro de 4.717 exemplares como meta realizada no RG/2011(tanto no RG/2011
quanto no SIGPLAN) e a informação do Memo. BU 025/2012, de 09/04/2012, foi informado que foram
adquiridos 26.081 exemplares no período.

Por meio do Memorando n.º 10/2012/DIG, de 25/04/2012, a entidade auditada informou que:

“A informação apresentada  refere-se  ao mês de  dezembro de  2011.  Esta  meta  devia  ter os valores
cumulativos e […] a ação apresenta meta não cumulativa.”

Portanto, uma vez que as informações sobre execução física são retiradas do SIMEC, a UFSC necessita
realizar  as  correções  para  que  a  referência  seja  a  mesma  do  Relatório  de  Gestão,  ou  seja,  que  a
apresentação dos dados ocorra de forma cumulativa. Além disso, cabe gestionar junto ao MEC para a
realização  das  correções  necessárias  para  que  a  apresentação  dos  dados  do  Programa/Ação  n.º
1073/4008 ocorra de forma cumulativa no SIMEC, de forma agarantir a fidedignidade dos registros no
Relatório de Gestão da UFSC.

1.1.1.3. Informação

Execuções físicas relacionadas à Universidade Federal de Santa Catarina.

Verificamos as execuções físicas da  UFSC, por  meio da  Solicitação de  Auditoria  n.º  201203151/16,
solicitandoesclarecimentos e justificativas complementares aos dados contidos no Relatório de Gestão
do Exercício de 2011.

 Questionamos acerca do não atingimento das metas físicas listadas abaixo:

Subitem Programa/Ação Meta prevista Meta realizada % do previsto

1.2.1 0750/2004 11880 10373 87,31

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 006/2012/DSSU anexo

1.2.2 1061/2991 1218 1180 96,88

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 03 DEN/PREG/2012 anexo

1.2.3 1067/4572 910 384 42,20

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 147/DDPP/PRDHS/2012 anexo
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1.2.4 1073/11JK 2450 2171 88,61

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 347/2012/PREG anexo

1.2.5 1073/4008 10000 4717 47,17

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº BU 025/2012 anexo

1.2.6 1073/4009 34195 29938 87,55

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 338/2012/PREG anexo

1.2.7 1073/8282 2450 2171 88,61

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 347/2012/PREG anexo

 

a) Por meio do Memo. nº  006/2012/DSSU, a  entidade auditada informou que se  trata  de estimativa
baseada nos ingressos do ano anterior, sendo a adesão ao plano de saúde facultativa aos servidores.

b) Por meio do Memo. nº 03 DEN/PREG/2012, a entidade auditada informou que 82 alunos deixaram
de ser informados como meta realizada por falha de comunicação.

c) Por meio do Memo. nº 147/DDPP/PRDHS/2012, a entidade auditada informou que a causa foram os
valores dos eventos (custos), mas apesar de não ter sido atingida a meta quantitativa, qualitativamente
teria sido alcançada.

d) Por meio do Memo. nº 347/2012/PREG, a entidade auditada informou que a diminuição de oferta de
vagas  decorreu  da  baixa  demanda  e  redução  de  vagas  em cursos  nos  municípios  de  Curitibanos
(Bacharelado em Ciências Rurais) e Araranguá (curso de Tecnologia da Informação e Comunicação).
Em face do projeto REUNI, teria  sido cumprido 95,47% da meta. Já  existem ações para estímulo à
preparação para o exame vestibular voltado a estudantes oriundos de escolas públicas (Programas/Ações
n.º 1073/11JK e 1073/8282).

e)  Por  meio  do  Memo.  nº  BU 025/2012,  a  entidade  auditada  informou que  a  meta  realizada  foi a
aquisição de 26.081 exemplares, situação registrada em ponto específico deste relatório.

f) Por meio do Memo. nº 338/2012/PREG, a entidade auditada informou que além de vagas ociosas em
alguns cursos (criação de novas IFE na circunscrição de Santa Catarina), a evasão de alunos é fator
determinante. Outro fator é que durante a previsão não se tem as informações sobre o oferecimento de
cursos de educação à distância (EAD).

Diante do questionamento acerca da ausência de informações na coluna “Meta a ser realizada em 2012”
(quanto às execuções físicas) para as Ações pertencentes aos Programas n.º  0089, 0750, 0901, 1061,
1067, 1073, 1375 e para parte do Programa (Programas/Ações n.º 2109/20TP, 2109/00IE e 2109/09HB),
por meio do Ofício n.º 006/SEPLAN/2012, de 17/04/2012, a entidade auditada informou (com base no
Memorando 09/DIG/SEPLAN/2012,  de 13/04/2012) que "No ano de 2012 ocorreram mudanças nas
ações, por este motivo algumas ações não tem meta física para 2012 ou não tem meta realizada em
2011".

De maneira geral, as justificativas foram consideradas plausíveis.
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1.1.2. Assunto - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL

1.1.2.1. Informação

Análise  preliminar  das  características  de  mensurabilidade  e  utilidade  de  indicadores  de
desempenho gerenciais.

Verificamos  os  indicadores  de  desempenho  da  UFSC,  através  de  questionamentos,  por  meio  das
Solicitação de Auditoria n.º 201203151/18, bem como por esclarecimentos em reunião com integrantes
da  SEPLAN (realizada  no dia  19/04/2012,  das 15h:30min  às 17h:30min).  Houve  resposta  mediante
Ofício n.º 006/SEPLAN/2012, de 17/04/2012, incluindo Memorando n.º 084/DA, de 24/04/2012.

Registramos abaixo os questionamentos e respostas correspondentes:

A) No tocante à criação de indicadores sobre assuntos de interesse do TCU (absenteísmo; acidentes de

trabalho  e  doenças  ocupacionais;  rotatividade;  satisfação  e  motivação;  disciplina;  e  demandas

trabalhistas), a entidade auditada não se manifestou.

B) A respeito de outros indicadores de desempenho (que já existiam e são diferentes daqueles exigidos

pelo TCU), bem como das bases de dados e os controles empregados para a medição de cada indicador

de  desempenho,  por  meio  do  Ofício  n.º  006/SEPLAN/2012,  de  17/04/2012,  a  entidade  auditada

informou que:

“[...] as ações da gestão da UFSC estão pautadas nas diretrizes, objetivos e metas expostos no seu Plano
de Desenvolvimento Institucional UFSC 2010-2014, bem como, também são orientadas na perspectiva
de contribuir com as dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de
Educação Superior – SINAES.”

Também reafirmou o alinhamento entre os objetivos do PDI UFSC 2010-2014 com as dimensões do
SINAES (21 objetivos e 10 dimensões), cuja relação estaria pautando as ações de gestão da UFSC, assim
como relacionou as dimensões do SINAES (nominando as 10). Nesse sentido, informou ainda:

“A partir do exposto e com intuito de fomentar a participação de todas as unidades administrativas e
universitárias da UFSC, foi criada uma “matriz” com dados e indicadores primários e secundários para
que cada unidade fosse capaz de tecer suas considerações a respeito do andamento de suas metas.”

Além disso, relacionou os indicadores gerenciais e suas fontes, acrescentando que:

“Durante  o  ano  de  2011  foi  iniciado  um estudo  para  o  desenvolvimento  de  uma  ferramenta  que
possibilitasse  aos  gestores  da  UFSC o  gerenciamento  e  acompanhamento  dos  projetos  de  todas  as
unidades da universidade. Foi escolhido o software livre “GP-Web”, que pode ser encontrado no sítio
http://www.softwarepublico.gov.br/. O sistema GP-Web possui pelo menos dois módulos que despertam
interesse para a gestão da universidade, um é o módulo de gerenciamento de projetos propriamente dito,
ferramenta que já se encontra adaptada às necessidades da universidade e em fase de implementação. O
outro módulo é o de gestão estratégica, esta ferramenta oferecerá ao gestor a capacidade de acompanhar
os  planos  e  projetos  alinhados  com  o  PDI  UFSC  2010-2014  e  o  desempenho  dos  indicadores
selecionados de maneira dinâmica e tempestiva. Tal módulo se encontra em fase de estudos e definições
para o seu uso efetivo pela gestão da universidade.”

C) Com relação aos impactos na série histórica decorrentes das diferenças causadas pela expansão da
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UFSC nos últimos anos, para efeitos de (a) ponderação na análise dos indicadores e (b) no emprego

dessas informações para fins gerenciais, por meio do Ofício n.º 006/SEPLAN/2012, de 17/04/2012, a

entidade auditada informou que:

“O processo de expansão da UFSC, por meio da criação de novos cursos e/ou novas vagas deve ser
concluído até 2014. Tal processo envolve a construção de infraestrutura física e adequação da estrutura
administrativa, o que dificulta o processo de análise por meio de indicadores. No entanto, desde 2009, a
UFSC mantém o registro de suas realizações no Relatório de Atividades que possui uma padronização
nos  dados  solicitados  o  que  permite  a  visualização  de  dados  numa  série  histórica,  ainda  que  não
formatados em indicadores. Importante também considerar as respostas aos itens 1.1.1, 1.1.3 e 1.2 da
solicitação 201203151/18.”

D) Quanto a boas práticas (melhorias nos resultados, aprimoramentos de rotinas, alterações relevantes
em processos etc.) implementadas no exercício de 2011 no tocante aos procedimentos relacionados a
Indicadores de  Desempenho,  por meio do Ofício n.º  006/SEPLAN/2012,  de  17/04/2012,  a  entidade
auditada informou que:

“A  UFSC  vem  desenvolvendo  competências  para  a  adoção  do  método  de  trabalho  baseado  no
mapeamento e gestão por processos - BPM (Business Process Management).

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi criada em 1960 e hoje, cinquenta e um (51) anos
depois,  conta  com quatro campi em quatro cidades diferentes e  demonstra  um enorme crescimento
quando  comparada  a  outras  instituições  de  ensino  superior.  Como  toda  organização,  a  UFSC  não
apresenta uma estrutura organizacional perfeita e foi com o objetivo de melhorar a instituição que surgiu
a iniciativa de adotar os conceitos da Gestão Integrada.

Para realizar a Gestão Integrada não basta apenas reter conhecimentos superficiais sobre a instituição. É
preciso buscar a  fundo informações no âmbito da qualidade, meio ambiente, responsabilidade social,
saúde e segurança. Para buscar este detalhamento é necessário recorrer a metodologias que façam com
que o conhecimento seja absorvido da melhor maneira possível para que não haja perda de informações
ou esquecimento de atividades importantes.

A Gestão do Conhecimento é essencial em todas as organizações. Muitas informações e conhecimentos
são perdidos todos os dias com a demissão ou afastamento de funcionários, falta de comunicação, falta
de  flexibilidade,  etc.  Isto  faz  com  que  muitas  vantagens  e  melhorias,  que  poderiam  ocorrer
continuamente na instituição, sejam desconsideradas.

Para realizar a gestão a partir do conhecimento atual foi adotado o conceito de Mapeamento e Gestão
por  Processos  -  BPM  (Business  Process  Management.),  que  representa  uma  forma  de  mapear  e
aperfeiçoar fluxos de trabalho em organizações. Esta metodologia foi aplicada na Universidade Federal
de  Santa  Catarina  e  permitiu  a  organização  do  fluxo  de  atividades  em processos  específicos  que
percorrem diversos setores da instituição. Estes processos foram mapeados, detalhados e aperfeiçoados,
permitindo a  melhor  organização  das atividades,  a  gestão  do conhecimento e  a  integração entre  os
diferentes setores.

Alguns  resultados  da  realização  deste  trabalho  já  puderam ser  percebidos  por  setores  onde  foram
realizados  os  mapeamentos,  como  as  unidades  acadêmicas  do  Centro  Tecnológico  e  do  Centro
Socioeconômico, além do detalhamento dos processos de compras adotados pela instituição. Uma parte
dos  fluxogramas  já  foi  elaborada  e  melhorada  e  algumas  atividades  de  fácil  implantação  já  foram
devidamente incluídas no dia  a  dia  da universidade. O Anexo A exibe a  representação do fluxo do
processo de compras, que seguiu a orientação da metodologia BPM, registrando as principais fases em
uma representação por raias que contempla a visão horizontal do processo, perpassando vários setores
até a conclusão das atividades. Parte da documentação padronizada do fluxograma de compras, em seu
estado atual e desejado, foi confeccionada e já foram elaborados planos de ação para orientar a melhoria
de algumas atividades. O próximo passo do trabalho vai envolver a  descrição detalhada  das tarefas
realizadas  em cada  fase  do  processo,  resultando  em manuais  de  procedimentos.  Estes  documentos
servirão  de  guia  para  a  orientação  de  como  devem ser  realizadas  as  tarefas,  quais  os  padrões de
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qualidade exigidos, quais indicadores devem ser acompanhados e quais os cuidados para a mitigação dos
riscos a que estão sujeitos dos envolvidos nas atividades.

A  metodologia  BPM se  mostrou  adequada  à  estrutura  da  UFSC  ao  favorecer  o  mapeamento  das
atividades. Os servidores foram receptivos quanto à realização das tarefas e colaboraram para o bom
andamento do trabalho. Além disso, pode-se perceber que realmente existe um ganho para a gestão do
conhecimento na Universidade e, no futuro, irá permitir que todos os processos se tornem padrões a
serem seguidos e continuamente aperfeiçoados.

O trabalho  que  vem pela  frente  é  de  longo  prazo  e  depende  primordialmente  da  boa  vontade  dos
profissionais que compõem a UFSC e dos recursos que venham a ser destinados para a continuidade do
trabalho. Consiste de um grande esforço de mudança cultural e, como tal, não pode ser acelerado acima
da capacidade de assimilação dos envolvidos. A expectativa por mais e melhores resultados cresce a
cada novo processo mapeado e aperfeiçoado. À medida que avança, o trabalho conquista mais adeptos,
consolidando a iniciativa da instituição e permitindo acreditar na ideia do melhoramento contínuo que
baseia qualquer sistema de gestão.”

1.1.2.2. Informação

Teste preliminar de indicadores de desempenho na UFSC.

Verificamos  as  características  de  mensurabilidade  (complexidade,aferibilidadee  economicidade)  e
utilidade para uma amostra não estatística composta por 3 indicadores de desempenho gerencial, através
de questionamentos, por meio das Solicitações de Auditoria n.º  201203151/18 e 201203151/55, bem
como por esclarecimentos em reunião com integrantes da SEPLAN (realizada no dia 26/04/2012, das 15
às 16  h),  seguida  de  inspeção  física  nas  bases  de  dados dos sistemas informatizados (das  16  h  às
17h:20min.).  Houve  respostas  mediante  o  Memorando  n.º  084/DA,  de  24/04/2012,  Ofício  n.º
010/SEPLAN/2012,  de  27/04/2012  e  Ofício  n.º  006/SEPLAN/2012,  de  17/04/2012,  incluindo  o
Memorando n.º 084/DA, de 24/04/2012.

No que tange aos indicadores determinados pelo Acórdão TCU n.º 2.267/2005 – Plenário, permanecem
as situações relatadas no RA201108926 (avaliação de gestão do exercício de 2010). De maneira geral, os
indicadores de maior representatividade para a Universidade são os contidos no Relatório de Atividades
do Exercício (RAE), enquanto aqueles relacionados no Relatório de gestão do exercício são meramente
para atender às exigências do TCU.

Dessa  maneira,  verificamos  os  seguintes  indicadores  de  desempenho  gerenciais  da  UFSC  (amostra
selecionada):

A) N.º de projetos de extensão e custos associados à extensão;

B) Bolsas concedidas a projetos de extensão;

C) Produção artística por departamento.

Identificamos, para esses 3 indicadores de desempenho, que:

- a complexidade é baixa;

-  o  indicador  “produção  artística  por  departamento”  tem problema  de  aferibilidade,  com controle
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considerado fraco;

- a economicidade é razoável;

- a utilidade é razoável quando considerados em conjunto com outros indicadores, mas de forma isolada
são pouco consistentes no aspecto de gestão.

Para  a  obtenção do número de  projetos é  utilizado um filtro  específico na  versão administrativa  do
Sistema de Registro de Ações de Extensão (SIRAEx).

O  indicador  “Bolsas  Concedidas”  é  totalizado  com  base  nos  editais  institucionais  PROBOLSAS,
executados  com  recursos  orçamentários,  sendo  arquivados  em  pastas  físicas.  Os  indicadores  de
produção artística são obtidos através de um aplicativo (o "extrator Lattes") desenvolvido pela SETIC
(que pode ser acessado em http://prpe.ufsc.br/pesquisa/ -> Producao Cientifica, Tecnica e Artistica) que
busca na base de dados do currículo Lattes gerenciado pelo CNPq (http://lattes.cnpq.br) o número de
itens que os professores e servidores da UFSC informaram como "produção artística".

Portanto, diante das mudanças pela qual passa a UFSC, mostra-se necessário o reestudo dos indicadores
de desempenho, já havendo ações nesse sentido por parte da entidade auditada.

1.1.2.3. Constatação

Ausência de  informações sobre indicadores de desempenho gerenciais de  recursos humanos no
Relatório de Gestão de 2011, sendo que constaram no Relatório de Gestão de 2010.

Verificamos  os  indicadores  de  desempenho  da  UFSC,  através  de  questionamentos,  por  meio  da
Solicitação de Auditoria n.º  201203151/19, bem como por comparação entre as informações contidas
nos Relatórios de Gestão dos exercícios de 2010 e 2011.

Identificamos divergência entre os Relatórios de Gestão do Exercício de 2011 (RG/2011) e do Exercício
de 2010 (RG/2010), no tocante aos indicadores de desempenho gerenciais sobre recursos humanos.

Ocorre que no RG/2010 (subitem 5.6, nas páginas 97 a 99) foram informados 11 indicadores gerenciais
sobre recursos humanos, enquanto no Relatório de Gestão do Exercício de 2011 (subitem 5.6, na página
87) houve a seguinte informação:

“Informamos que a Pró-Reitoria  de Desenvolvimento Humano e Social detém os dados das diversas
áreas de  atuação de  Administração  de  Pessoal,  de  Potencialização de  Pessoas e  de  Atendimento à
Saúde. Estes dados são coletados e informados anualmente no Relatório de Atividade e encaminhado a
Secretaria  de  Planejamento  e  Finanças,  não  havendo  um  tratamento  para  desenvolvê-los  como
indicadores gerenciais no âmbito desta Pró-Reitoria.”

O indicadores gerenciais sobre recursos humanos informados no RG/2010 foram os seguintes:

- Avaliação de desempenho de servidor técnico-administrativo pertencente ao PUCRCE;

-  Avaliação  de  desempenho  de  servidores  técnico-administrativos  em  educação  pertencentes  ao
PCCTAE;

- Concessão de Incentivo à Qualificação – INQ;
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- Progressão funcional de servidor docente;

- Progressão por avaliação de servidor docente – PMD;

- Progressão por titulação de servidor docente – PTD;

- Progressão funcional de servidor técnico-administrativo pertencente ao PUCRCE;

- Progressão funcional de servidor técnico-administrativo pertencente ao PCCTAE;

- Progressão por Capacitação Profissional - PCP/PCCTAE;

- Progressão por Mérito Profissional - PMP/PCCTAE; e

- Estágio Probatório.

Em resposta à SA19, a entidade auditada discordou quanto às divergências apontadas. Contudo, apesar
do posicionamento do RH da UFSC, identificamos divergências que indicam possibilidade de terem sido
considerados no RG/2010, inadequadamente, indicadores que na realidade não o são ou de terem sido
omitidos no RG/2011 indicadores existentes na entidade auditada.

Causa:

Deixou de conferir  uniformidade às informações sobre indicadores de desempenho nos relatórios de
gestão de exercícios subsequentes (2010 e  2011), devido à  carência  de aprofundamentos de estudos
voltados à  implementação  de  indicadores  de  desempenho gerenciais de  RH mais adequados para  a
UFSC.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio do Memorando n.º  148/DDPP/PRDHS/2012,  de 13/04/2012,  em resposta  à  Solicitação de
Auditoria n.º 201203151/19, a UFSC informou que:

“Consideramos que não há divergências nos Relatórios de Gestão 2010 e  2011, houve um lapso no
processo  de  desenvolvimento  do  Relatório  de  2010  […] Estas  ações não  estão  consolidadas como
indicadores gerenciais sobre recursos humanos [...].”

Análise do Controle Interno:

Apesar  do  posicionamento  divergente  do  RH da  UFSC,  identificamos  inconsistências  que  indicam
possibilidade de terem sido considerados no RG/2010, inadequadamente, indicadores que na realidade
não o são ou de terem sido omitidos no RG/2011 indicadores existentes na entidade auditada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Revisar a necessidade de indicadores que não estejam sendo utilizados pelo RH da UFSC.
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Recomendação 2:

Garantir  a  coerência  nas informações sobre  indicadores de  desempenho nos relatórios de  gestão de
exercícios subsequentes,  informando também aqueles indicadores excluídos e  os que passaram a ser
utilizados no exercício em curso.

1.1.3. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.1.3.1. Constatação

Falha  na  elaboração  de  instrumento  contratual,  sem  constar  previsão  de  transferência  de
conhecimento  para  servidores da  UFSC,  referentes  a  produtos  e  serviços  de  TI terceirizados,
gerando termo aditivo de acréscimo de valor.

Verificamos os procedimentos de transferência de conhecimentos para servidores da entidade auditada,
referentes a produtos e serviços de TI terceirizados, com base na análise do Contrato n.º 423/2009, de
22/12/2009,  vigente  durante  todo  o  exercício  de  2011,  apenas  sob  o  foco  da  internalização  de
conhecimentos pela UFSC.

Por  não  haver  detalhamento  de  previsão  expressa  no  contrato  e  entendimento  de  que  não  estaria
inserido  no  objeto  contratado,  houve  a  necessidade  de  aditivação  do  Contrato  n.º  423/2009,  com
acréscimo de valor de R$ 306.850,00 (20,39%), incluindo a internalização de conhecimentos (serviços
relativos a  horas técnicas para  implementação e  adequação  com a  customização  e  treinamentos ao
objeto do contrato).

Causa:

Omissão  do  gestor  no  sentido  de  atender  às  recomendações  da  CGU-R/SC voltadas à  garantia  da
transferência  de  conhecimentos para  servidores  da  Unidade  referentes  a  produtos  e  serviços de  TI
terceirizados.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14, de 03.04.2012, a UJ foi instada a se manifestar
sobre  a  gestão  de  acordos  de  níveis  de  serviço  das  soluções  de  TI  da  Entidade  oferecidas  aos
demandantes do serviço e a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos celebrados pela UJ
com terceiros, tendo deixado de apresentar manifestação a respeito dos subitens 1.4.1.3 e 1.4.1.4 dessa
solicitação de auditoria.

Análise do Controle Interno:

Em virtude  de  não ter  ocorrido manifestação da  entidade  auditada  a  respeito  do subitens 1.4.1.3 e
1.4.1.4 da Solicitação de Auditoria  n.º  201203151/14,  de 03.04.2012, não cabe exame detalhado de
pontos abordados pela Unidade Examinada porque isso não ocorreu.

Identificamos,  ainda,  que  no  instrumento  contratual  original  não  há  detalhamento  de  previsão  de
obrigação da contratada em transferir aos servidores da UFSC conhecimentos referentes a produtos e
serviços de TI terceirizados.
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Portanto,  há  falhas  na  elaboração  do  instrumento contratual,  deixando de  constar  previsão  sobre  a
transferência  de  conhecimentos  para  servidores  da  UJ,  referentes  a  produtos  e  serviços  de  TI
terceirizados, o que resultou em termo aditivo com acréscimo de valor.

Recomendações:

Recomendação 1:

Garantir os procedimentos de transferência de conhecimentos para servidores da Unidade referentes a
produtos e serviços de TI terceirizados, mediante adequada elaboração de editais, previsão contratual
expressa e fiscalização da execução do contrato.

1.1.3.2. Constatação

Intempestividade  e  atendimento  parcial  às  solicitações  de  auditoria  pela  Superintendência  de
Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Verificamos a capacidade de atendimento às demandas desta equipe de auditoria da CGU-R/SC pela
Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação –SETIC, por
meio de questionamentos nas Solicitações de Auditoria n.º 201203151/14e 201203151/35. Identificamos
intempestividade no atendimento às Solicitações de Auditoria, bem como a apresentação de respostas
incompletas aos questionamentos efetuados.

Neste sentido, conforme informação específica registrada neste relatório, a falta de resposta tempestiva à
Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/35,  de  13/04/2012,  com prazo  de  entrega  até  20/04/2012,
inviabilizou a realização de análises e testes sobre o Contrato n.º 423/2009, de 22/12/2009.

Na data de 24/04/2012, às 16 horas, o Sr. Superintendente da SETIC esteve na sede desta CGU-R/SC
entregando a  supracitada  resposta  e  comprometeu-se  verbalmente  de  complementar  as informações
ainda pendentes de atendimento contidas na resposta da UFSC à SA 201203151/14, de 03/04/2012 (com
prazo de entrega até 13/04/2012), até as 12 horas do dia 26/04/2012, o que não ocorreu.

A SETIC não respondeu adequadamente aos seguintes questionamentos:

- documentação que defina de quem é a responsabilidade de elaboração e aprovação do PDTI: não foi
apresentada;

- documentação do processo de elaboração do Plano Estratégico de TI (ex: Atas de reunião, documentos
de homologação etc.): apenas foi informado, verbalmente, que se encontra implícito na minuta do PDTI;

- documentação contendo estudos/avaliações de verificação de rotina sobre a compatibilidade entre os
recursos de TI e as necessidades da Entidade (consta pendente no Plano de Providências Permanente):
faltou comprovação;

- descrição detalhada do Processo de Desenvolvimento de Sistemas utilizado na organização, mostrando
quem são os responsáveis, os setores envolvidos e as empresas terceirizadas colaboradoras (se houver):
não foi apresentada;

- informações sobre os sistemas informatizados que deixaram de ter utilização no exercício de 2011
(nome da Solução de  Tecnologia  da Informação obsoleta;  finalidade;  gestor responsável;  e  causa da
obsolescência): não foram apresentadas;
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- informações sobre as novas soluções de Tecnologia da Informação da Entidade (nome da nova Solução
de  Tecnologia  da  Informação;  finalidade;  gestor  responsável;  forma  de  aquisição/desenvolvimento;
autorização  de  acesso  ao  sistema;  e  quantidade  de  servidores  autorizados  por  setor):  não  foram
apresentadas;

- fotocópias da documentação contendo processo de trabalho formalizado para contratação de bens e
serviços de TI (fluxos, rotinas, estrutura, regimento, organograma e outros): não foram apresentadas.

Causa:

O Superintendente  da  SETIC omitiu-se  na  obrigatoriedade  do  atendimento  tempestivo  e  deixou  de
apresentar justificativas suficientes ante os questionamentos realizados por esta equipe de auditoria.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio do Memorando 029/2012/PROPLAN, de 25/06/2012, a Unidade informou:

"De fato, a SeTIC precisa definir metodologia para gerenciamento de seus projetos de modo a evidenciar
tanto internamente quanto externamente a  eficiência  e  a  eficácia  no atendimento das demandas por
produtos e serviços de TI. Inicialmente pretende-se utilizar o modelo ITIL para medir a qualidade dos
serviços. Esta ação exige treinamento da equipe gerencial na gerência de projetos e outras metodologias
para governança de TI."

Análise do Controle Interno:

Em sua manifestação, a UJ reconheceu necessitar definir metodologia de gerenciamento dos projetos de
TI.  Para  tanto,  pretende  utilizar  modelo  ITIL  na  aferição  da  qualidade  dos serviços,  o  que  exigirá
treinamentos da equipe de TI.

Portanto, uma vez que a UJ confirmou a existência dos fatos apontados, a constatação será mantida.

Recomendações:

Recomendação 1:

Buscar melhorias em rotinas, atividades e processos voltados à tecnologia da informação na SETIC, com
foco no aprimoramento da eficiência, eficácia e efetividade no desenvolvimento de produtos e serviços,
bem como na agilidade ao atendimento de demandas (sejam internas ou externas), observado o porte da
estrutura mantida na SETIC/PROINFRA da UFSC.

1.1.3.3. Constatação

Riscos nos procedimentos para a salvaguarda das informações na UFSC, decorrentes da ausência
de detalhamentos de normatização específica.

Verificamos  os  procedimentos  para  a  salvaguarda  da  informação,  por  meio  de  questionamentos  na
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Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/14,  cujas  respostas  ocorreram mediante  o  documento  sem
número da SETIC, datado de 13/04/2012.

Questionamos, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14:
“Disponibilizar: 1.2.1.2 - Política de Segurança da Informação (PSI), com documentação comprobatória
da aprovação dessa política pela Entidade, bem como de comprovação de que a Política foi divulgada
internamente para todos os servidores da Entidade”.

Identificamos que falta à entidade auditada realizar detalhamentos de normatização específica voltada à
salvaguarda  das  informações  na  UFSC,  com  definição  de  rotinas,  cuidados  e  procedimentos  a
desenvolver (política de segurança da informação).

Destacamos que  tais práticas são voltadas ao planejamento,  organização,  aquisição,  implementação,
entrega, suporte e monitoramento na gestão de TI, observadas as orientações do guia Cobit, bem como
as  normas  ABNT NBR ISO/IEC  27002:2005  (gestão  de  segurança  da  informação)  e  ABNT NBR
15999-1:2007 (gestão de continuidade de negócios).

Causa:

O Superintendente  do  SETIC deixou  de  exigir  atuação  efetiva  do Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicação (fazendo as vezes de comitê gestor de segurança da Informação) no sentido
de  estabelecer  uma  política  de  segurança  da  informação  com aplicabilidade  prática,  tendo  definido
apenas diretrizes de segurança da informação.

Manifestação da Unidade Examinada:

A UFSC, por meio do documento sem número do SETIC, datado de 13/04/2012, em relação ao subitem
n.º 1.2.1.2 da SA 201203151/14, informou que:
“Em anexo, o documento 'Política Institucional de Uso dos Recursos de Tecnologia da Informação' que
foi elaborado pelo  Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  e  encaminhado ao
Gabinete do Reitor para análise e providências”.

Análise do Controle Interno:

A UFSC, apesar de ter formalizado Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação e de ter
definido as diretrizes para  a  Política  de Segurança da Informação, não apresentou detalhamentos de
normatização específica voltada à salvaguarda das informaçõesna UFSC.

Recomendações:

Recomendação 1:

Exigir atuação efetiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação no sentido de
estabelecer  uma  política  de  segurança  da  informação  com  aplicabilidade  prática,  realizando  os
detalhamentos de normatização específica.

1.1.3.4. Informação
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Pendências de atendimento arecomendações do Plano de Providências Permanente da UFSC.

Verificamos o  atendimento  às  recomendações do  Plano  de  Providências  Permanente  para  a  UFSC,
mediante  o  exame  da  última  situação  de  manifestação  da  entidade  auditada  lançada  no  Sistema
MonitorWeb  (em  17/02/2012),  bem  como  por  questionamentos  nas  Solicitações  de  Auditoria  n.º
201203151/14e 201203151/35.

Identificamos  que  permanecem  as  pendências  de  atendimento  a  7  recomendações  do  Plano  de
Providências Permanente da UFSC.

I)  As  recomendações  pendentes  de  atendimento  para  a  Ordem  de  Serviço  n.º  201108926
(recomendações “R1” a “R7”) são:

- Constatação n.º 64: Ausência de planejamento estratégico de tecnologia da informação em vigor na
UFSC.

R1)  Recomendação:  Formalizar  um  Planejamento  Estratégico  para  a  área  de  TI  e  realizar
acompanhamento e revisões periódicas do Plano de forma que o mesmo possa ser utilizado como uma
ferramenta de gestão.

-  Constatação  n.º  66:  Ausência  de  uma  rotina  formalizada  para  avaliação  da  compatibilidade  dos
recursos de TI com as reais necessidades da Unidade; inexistência de acordos de níveis de serviço em
relação  aos  clientes  internos  da  área  de  TI  e  aos  contratos  celebrados  entre  a  Unidade  e  seus
fornecedores de TI.

R2) Recomendação 1:

Implantar rotina de avaliação da compatibilidade dos recursos de TI (hardware e software) com as reais
necessidades da Unidade; formalizar os resultados das avaliações e utilizá-los como ferramenta para o
planejamento dos investimentos e ações da área.

R3) Recomendação 2:

Em relação ao desenvolvimento e produção de sistemas e soluções em TI, adotar acordos de níveis de
serviço tanto no que se refere ao desenvolvimento interno (para atender os quesitos pactuados com a
área demandante), quanto no que se refere aos contratos celebrados entre a UFSC e seus fornecedores
externos.

- Constatação n.º  68: Inexistência de uma Política de Segurança da Informação bem como de comitê
gestor de segurança.

R4) Recomendação 1: Estabelecer responsabilidades internas quanto à segurança da informação. Utilizar
como referência a Norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 6.1.3, conforme determinação contida no
item 9.1.1 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga
ocorrida em outra entidade.

R5) Recomendação 2: Elaborar, aprovar e divulgar Política de Segurança da Informação - PSI. Utilizar
como referência a norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 5.1.1, conforme determinação contida no item
9.1.2 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga ocorrida
em outra entidade.

R6) Recomendação 3: Criar mecanismos para que as políticas e normas de segurança da informação se
tornem conhecidas, acessíveis e observadas por todos os servidores e colaboradores da Unidade. Utilizar
como referência a Norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 5.1.1, conforme determinação contida no
item 9.1.4 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga
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ocorrida em outra entidade.

R7)  Recomendação  4:  Instituir  um  Comitê  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicações,  em
conformidade com o estabelecido na Instrução Normativa GSI/PR (Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República) nº 1, de 13 de junho de 2008.

II) A última manifestação da entidade auditada foi lançada em 17/02/2012 no Sistema MonitorWeb:

Recomendação Manifestação da Unidade em 17/02/2012

R1 Informação  da  Proinfra:  “O  planejamento  estratégico  de  tecnologia  da
informação está  sendo finalizado e deverá  ser encaminhado para  análise  do
Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (COTIC), em maio de
2012”.

R2 e R3 Informação da Proinfra: “O plano de metas está sendo avaliado com previsão
de finalização em 2012”.

R4 a R7 Informação  da  Proinfra:  “O  documento  ¨Política  Institucional  de  Uso  de
Recursos de Tecnologia  e  Informação¨ foi elaborado pelo Comitê  gestor de
Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  e  encaminhado  ao  Gabinete  do
Reitor para análise e providências. Após sua aprovação será divulgado para a
comunidade, com previsão para abril de 2012”.

 Com relação ao PETI da UFSC, identificamos que já há minuta do plano, o qual ainda necessitará ser
submetido à aprovação.

1.1.4. Assunto - RESULTADO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL

1.1.4.1. Constatação

Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens.

Observamos que houve alguns avanços em 2011, em relação ao ano anterior, na adoção de critérios de
Sustentabilidade Ambiental das aquisições de materiais, serviços e obras previstos na IN 01/10 e Portaria
02/10 da SLTI/MPOG. Entretanto, a aplicação dos requisitos ambientais ainda não está suficientemente
incorporada às rotinas de aquisições.

A UFSC regulamentou as instruções da referida IN com a edição das Portarias 850 e 851/GR/2010 e, ao
contatarmos  o  setor  de  compras  (SCGP),  verificamos  que  os  servidores  demonstraram ciência  da
necessidade de aplicação dos critérios ambientais. Entretanto, a aplicação efetiva dos mesmos ocorreu
em  reduzido  número  de  processos  e  foi  mais  concentrada  nas  aquisições  de  mobiliários  e
condicionadores de ar. Foram apresentados apenas 5 editais de licitação de bens dessa natureza, onde
estão registrados alguns dos critérios ambientais (ISO14001 para mobiliários e economia de energia para
condicionadores de ar).

Considerando que em 2011 foram lançados cerca de 180 processos de licitação (incluindo anulados,
revogados,  etc),  o  índice  de  aplicação ficou bastante  reduzido  (aprox.  2%),  ainda  que  possa  haver
algumas dificuldades na exigência de tais critérios em determinados tipos de aquisições.
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Já nos processos envolvendo obras, observamos que os critérios de sustentabilidade previstos na IN SLTI
01/10 foram adequadamente incorporados, ainda que não integralmente. O DPAE – Depto de Projetos e
Obras  de  Engenharia  vem elaborando  os  editais  para  a  contratação  dos  projetos  de  obras  com a
preocupação de registrar, nos respectivos Termos de Referência, vários dos critérios previstos na referida
IN e também na Portaria UFSC 851/GR/2010, que trata de tema correlato. Observamos a exigência de
critérios ambientais relacionados com a utilização de materiais mais benéficos ao ambiente  e  com a
racionalização do uso de água e energia, mediante redução de consumo, aproveitamento de água da
chuva,  geração de  energia  por  fontes alternativas e  sistemas de  medição consumo individuais entre
outros.

Não foram verificadas aquisições de equipamentos de informática.

Causa:

A causa da adoção parcial dos critérios de sustentabilidade ambiental é a inexistência de rotinas para
verificação da inclusão desses critérios em todas as aquisições da UFSC.

Manifestação da Unidade Examinada:

Ainda  não recebemos manifestação da  Unidade  quanto à  constatação acima.  Entretanto,  durante  os
trabalhos de  campo,  foi manifestada  certa  dificuldade  em operar  as normas ambientais de  forma  a
preservar a economicidade das compras, identificar as exigências e certificações ambientais passíveis de
serem colocadas nos editais, atender os pedidos das áreas conforme especificados e evitar restrição à
competitividade dos processos.

Análise do Controle Interno:

Apesar de ainda não termos recebido manifestação específica da Unidade quanto à constatação acima,
podemos afirmar que houve avanços na adoção de exigências de critérios ambientais nas aquisições em
geral, inclusive com a edição de normas internas sobre o assunto, conforme relatado. Entretanto, ainda é
necessário  adotar  a  rotina  de  verificação  e  posterior  aplicação  das  exigências  ambientais de  forma
generalizada a todos os processos de aquisição, ainda que possa haver determinadas situações em que
essas exigências não sejam viáveis.

Recomendações:

Recomendação 1:

Verificar quais são os itens adquiridos com maior volume ou regularidade pela Unidade e identificar,
conforme a natureza desses itens (materiais, serviços, obras), que requisitos previstos nos artigos 4º, 5º e
6º da IN 01/10 SLTI/MPOG podem ser considerados nas aquisições.

Recomendação 2:

Identificados os itens referidos na Recomendação 1, realizar pesquisa para identificar se existe número
razoável de fornecedores que atendem aos requisitos, ainda que parcialmente, da referida IN.

Recomendação 3:

Antes de cada aquisição de itens referidos na Recomendação 1, verificar se os preços ofertados pelos
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fornecedores, cujos produtos e serviços atendem aos requisitos ambientais, estão situados numa média
de mercado.

Recomendação 4:

De posse das informações obtidas nas Recomendações 1, 2 e 3, acima, organizar os processos de compra
dos referidos itens,  decidindo  pela  exigência  dos critérios  ambientais  sempre  que  sua  inclusão  não
prejudique a qualidade, a competitividade e a economicidade das aquisições.

Recomendação 5:

Estender a implementação da rotina descrita nas Recomendações 1 a 4 aos demais itens de compra da
Unidade.

1.1.4.2. Constatação

Precariedade do processo de separação de resíduos recicláveis descartados.

A UFSC vem realizando a separação dos resíduos recicláveis comuns (papel, plástico, vidro e metal) de
forma  precária.  A  separação  e  destinação  final  é  feita  por  iniciativa  dos  próprios  funcionários
contratados para a limpeza das dependências da Unidade de forma insuficiente e descoordenada, sem a
orientação formal da Unidade ou mesmo da empresa contratada.

Conforme observado no ano anterior, ainda não há um local adequado para armazenagem do material
reciclável, o que prejudica a operacionalização do processo. A UFSC já havia manifestado preocupação
com a questão e ficou de disponibilizar o local, sendo que já há um projeto elaborado.

Até o momento os servidores ainda não receberam orientação oficial interna sobre como proceder com
os descartes.

Não obtivemos informação sobre a atuação da Coordenadoria de Gestão Integrada – CGI nesta questão,
em que pese a UFSC ter editado a Portaria 539/GR/2011, atribuindo àquela Coordenação os assuntos
relacionados à Sustentabilidade Ambiental.

O Decreto 5.940/2006 estabelece, em seu artigo 6º, que “os órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de 180 dias, a contar da publicação deste Decreto, a
separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva
solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Causa:

Identificamos,  como causa  para  a  falha  apontada,  a  inexistência  de  uma  orientação consistente  aos
servidores e outros usuários do Hospital sobre o processo de reciclagem, bem como a ausência de local
adequado para a armazenagem do material.

Manifestação da Unidade Examinada:
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A Unidade já havia informado anteriormente, por meio do Ofício SEPLAN de 17/02/2012, que está em
curso a institucionalização do Núcleo de Processamento de Resíduos da UFSC. Esta iniciativa visa
não somente atender as demandas relacionadas aos resíduos sólidos, mas também gerenciar o processo
de adequação dos setores para segregação na origem, estabelecimento da logística de transporte para
o setor de triagem e estabelecimento de parceria com o poder municipal para a coleta. Está em fase de
elaboração o plano de gestão de resíduos a ser legitimado pela instituição, estabelecendo a forma, os
procedimentos e os equipamentos a serem padronizados na UFSC para atender à IN 01.

Posteriormente a Unidade emitiu o Memorando 029/2012/PROPLAN de 25/06/2012 – Anexo A, com o
seguinte teor:

Recebemos e concordamos com as observações e constatações relatadas pela equipe de auditores da
CGU (Relatório  nº: 201203151.  UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO
ESTADO DE SANTA CATARINA).

Apenas como contribuição, buscando esclarecer as questões apontadas, estão salientados a seguir alguns
pontos abordados no relatório:

A CGI entende que a conclusão do PGRS – UFSC vai, sem dúvida, atender ao que preconiza a instrução
normativa 01 e o decreto 5.940/2006, e salienta ainda:

A primeira versão do PGRS está em fase de revisão e a conclusão prevista para o final do mês de
Julho/12;

1.

A etapa seguinte será de validação com a comunidade universitária. Está programado o primeiro
fórum participativo para o mês de agosto, com ideia de aproximar os atores envolvidos com a
questão dos resíduos visando permitir a participação coletiva na conclusão do plano.

2.

Assim que  concluída  esta  etapa,  será  iniciada  a  campanha  de  divulgação  e  promoção  da  mudança
cultural necessária  para  adequar  a  conduta  da  Instituição e  sua  comunidade  a  respeito  das práticas
relacionadas com o trato dos resíduos, trabalho este que não tem finalização, pois considera a adoção de
ciclos de melhoria contínua conforme modelo PDCA.

Outra  questão  importante  a  ser  esclarecida,  conforme  comentário  CGU:  “Portaria  539/GR/2011,
atribuindo  àquela  Coordenação  os  assuntos  relacionados  à  Sustentabilidade  Ambiental.”,  cabe
destacar:

A Coordenadoria de Gestão Integrada – CGI vem aos poucos conquistando espaços e se firmando
como elo entre as demandas e as soluções dos problemas relacionados à questão ambiental. Mas o
papel  desta  coordenadoria  se  limita  ao  campo  do  planejamento  e  orientação.  A  execução  é
atribuição de outros setores da Instituição, como Prefeitura Universitária, Hospital Universitário,
Pró-reitora de Administração, bem como Diretorias de Unidades Acadêmicas.

1.

A  instituição  passou  por  recente  processo  de  transição  administrativa,  o  que  reflete  em
descontinuidade  de  ações  planejadas,  mudança  de  prioridades,  ajustes  e  adaptações.  Neste
sentido, já ocorreu a primeira reunião conjunta com os novos gestores e os principais envolvidos
com as questões relacionadas com o trato dos resíduos gerados na UFSC. As perspectivas para
obtenção de maior agilidade e apoio para rapidamente atender as recomendações nº 1, 2 e 3 da
constatação 1.1.4.2 são favoráveis e apontam para um cenário em que várias mudanças deverão
ocorrer até o final deste ano.

2.

Ainda com o intuito de informar a CGU, destaca-se:

Estão  em  andamento,  em  caráter  experimental,  ações  relacionadas  ao  acondicionamento
temporário  de  resíduos  recicláveis  como  papel  e  plástico  em  equipamentos  tipo
containerfornecidos por terceiros que se encarregam de repassar para recicladoras, permitindo a
destinação adequada a estes resíduos;

1.

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

50 de 238 31/8/2012 15:58



Também há uma intensificação das ações buscando direcionar os resíduos orgânicos (molhados)
para o centro de compostagem administrado pela UFSC;

2.

A  recente  aquisição  de  equipamentos  adequados  para  facilitar  a  logística  de  transporte  e
acondicionamento dos resíduos recolhidos pelo serviço municipal de coleta;

3.

O estudo  de  locais  adequados  para  a  instalação  de  centros  de  armazenagem temporária  dos
resíduos recicláveis que  posteriormente  serão encaminhados para  cooperativas de  recicladores
conforme determina a lei;

4.

Formação de grupo de estudo, liderado pela  Pró-reitoria  de Administração, com o objetivo de
conversar com os prestadores de serviços de limpeza e lavação de carros buscando fomentar a
criação de cooperativa que venha a explorar os resíduos recicláveis gerados no Campus da UFSC.

5.

São estas as considerações da CGI quanto aos aspectos apontados no relatório da CGU.

Permanecemos a disposição para novos esclarecimentos e continuamos contando com este importante
trabalho realizado pela equipe de auditores da CGU.

Análise do Controle Interno:

Consideramos  pertinentes  os  esclarecimentos  e  as  providências  em andamento.  Entendemos  que  a
conclusão  de  um plano  de  gestão  dos resíduos recicláveis,  sua  adequada  divulgação,  bem como  a
disponibilização  de  local adequado  para  armazenagem dos recicláveis,  possibilitarão  a  obtenção  de
resultados positivos ao processo de reciclagem.

Enquanto isso não ocorre, entendemos que deva ser elaborada uma orientação a todos os servidores da
Universidade sobre a melhor forma de atuar e contribuir com o processo de reciclagem, ainda que as
condições atuais não sejam satisfatórias. Essa orientação pode melhorar a ordem do processo atual e
produzir aumento da quantidade e qualidade de materiais destinados à reciclagem, além de promover
avanço no cumprimento do Decreto 5.940/2006.

Recomendações:

Recomendação 1:

Concluir o plano de gestão de resíduos recicláveis;

Recomendação 2:

Viabilizar local adequado para armazenagem e separação dos resíduos recicláveis comuns;

Recomendação 3:

Enquanto as atuais restrições de  espaço e  outras não sejam solucionadas,  identificar  e  implementar
possíveis medidas, mesmo que provisórias, que promovam um aumento do volume de resíduos separados
para reciclagem.

2. CONTROLES DA GESTÃO

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

51 de 238 31/8/2012 15:58



2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

2.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO

2.1.1.1. Informação

Em maio de 2011 o TCU proferiu o Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara que trata do julgamento das
contas de 2008 da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

No referido Acórdão, o Tribunal determinou à  CGU, que nas próximas contas da UFSC, informasse
sobre os seguintes itens:

“1.5.2.1.o atendimento, no âmbito das competências da entidade, das determinações emanadas pelo
Acórdão  TCU  nº  2.731/2008  -  Plenário,  objeto  de  auditoria  feita  pelo  TCU  (Processo  nº
017.177/2008-2), avaliando, no plano nacional, o relacionamento das Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES com suas fundações de apoio;

1.5.2.2.o  integral  cumprimento  das determinações deste  Tribunal  quanto  ao  recolhimento  à  conta
única da UFSC junto ao Tesouro Nacional da totalidade de suas receitas, inclusive aquelas auferidas
com cursos de especialização realizados por intermédio de fundações de apoio;

1.5.2.3.a realização do inventário físico anual da totalidade do patrimônio, conforme art. 96 da Lei nº
4.320/64 e IN SEDAP nº 205/88;

1.5.2.4.o  atendimento  às  determinações  constantes  dos  itens  1.5.1  a  1.5.4  do  Acórdão  TCU  nº
2.519/2010-2ª Câmara, originários do Acórdão TCU nº 2.892/2004-1ª Câmara;

1.5.2.5.o cumprimento integral da determinação contida no item 9.2 do Acórdão TCU nº 2.213/2008-
Plenário, relacionada ao servidor inativo matrícula Siape nº 1.155.469;

1.5.2.6.o  resultado da apuração  das responsabilidades,  e  o  consequente  ressarcimento do prejuízo
apurado de R$ 13.339,35 (treze mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), objeto do
Memorando nº 163/PROINFRA/2009, de 07 de julho de 2009, tendo em vista a constatação registrada
no item 4.1.3.3, do relatório de auditoria/CGU nº 224.886;

1.5.2.7.os  resultados  das  providências  adotadas  ante  a  constatação,  registrada  no  Relatório  de
Auditoria nº 189.712 da CGU, de irregularidades e impropriedades nas prestações de contas os cursos
de Especialização em Implantodontia (Res. 82/CPG/2003), Endodontia (Processo 17781/2003-85) e
Administração e  Marketing em Saúde (Res. 100/CPG/2003), bem como de Mestrado em Psicologia
(Convênio 199/2002 UFSC-UNOESC), executados por meio de fundações de apoio, conforme também
mencionado no item 4.3.4.2 do Relatório CGU nº 224.886;

1.5.2.8.o cumprimento das determinações constantes dos itens 1.4.1.2 e 1.4.1.3 do Acórdão TCU nº
4.890/2010 - 2ª Câmara (processo nº 020.906/2008-6);

1.5.2.9.as providências adotadas com relação ao pagamento de bolsas a professores participantes de
cursos de especialização da UFSC caracterizados como reedições e oferecidos de modo contínuo pela
Universidade, sem que exista a característica de colaboração esporádica ou eventual.”

Com exceção  da  determinação  contida  no  item 1.5.2.1,  as  demais  determinações  dirigidas  à  CGU
presentes no Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara referem-se a assuntos tratados no Relatório de
Auditoria CGU n° 224886, de avaliação da gestão 2008 da UFSC. A seguir, consta a análise feita pela
CGU-R/SC sobre as medidas e providências adotadas pela Universidade. Quanto à determinação contida
no item 1.5.2.1 do referido Acórdão existe ponto específico deste relatório que trata do assunto.
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Em relação à determinação contida no item 1.5.2.2 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre o integral cumprimento das
determinações  deste  Tribunal  quanto  ao  recolhimento  à  conta  única  da  UFSC  junto  ao  Tesouro
Nacional  da totalidade  de  suas receitas,  inclusive  aquelas auferidas com cursos de especialização
realizados por intermédio de fundações de apoio”.

Como resultado dos trabalhos de auditoria realizados na gestão 2010 da Unidade, restou demonstrado
pela Universidade o recolhimento à Conta Única das receitas dos cursos de especialização, conforme
informação constante do Relatório de Auditoria n° 201108926.

Como resultado dos trabalhos de auditoria realizados na gestão 2011 da Unidade, restou demonstrado
que a Universidade instituiu, no relacionamento com suas fundações de apoio para a oferta de cursos de
especialização, a prática da emissão de Guia de Recolhimento à União pela fundação, para recolhimento,
pelo aluno, do valor à conta da UFSC. Nesses trabalhos foi possível verificar que existe um controle, por
parte da Diretoria de Gestão Orçamentária da Unidade, dos recursos recolhidos com vistas a repassar à
fundação os valores na proporção do que foi recolhido.

Sobre esse controle a Diretoria de Gestão Orçamentária assim se manifestou em resposta à Solicitação
de Auditoria n° 201203151/25, item 2.2:

“Em relação às mensalidades dos cursos de especialização Lato Sensu recolhidas na Conta Única
através  da  GRU,  a  Diretoria  de  Gestão  Orçamentária  faz  um  levantamento  mensal  das  guias
recolhidas na conta única para verificar a qual curso pertence o referido recolhimento.

Depois  de  efetuado  esse  levantamento  a  Diretoria  efetua  as  liberações orçamentárias  para  cada
unidade/departamento envolvida no referido curso conforme estabelece a cláusula do contrato.”

Em que  pese  a  UFSC  realizar  o  levantamento  dos  recolhimentos  feitos  pelos  alunos  à  conta  da
Universidade,  de  forma  a  garantir  que  não  sejam repassados às  fundações recursos em quantidade
superior à arrecadada, o escopo dos trabalhos de auditoria, definido em função do tempo de verificação,
não permitiu maior aprofundamento sobre o controle e procedimentos adotados tanto pela Universidade
quanto pela fundação de apoio frente aos valores previstos e não recolhidos, ou seja, sobre os alunos
inadimplentes.

Segundo informações obtidas junto à  Diretoria de Gestão Orçamentária, o levantamento das receitas
recolhidas,  realizado por  esse  setor,  não é  repassado ao Coordenador do curso para  tratamento das
inadimplências.

Também não foram identificadas as consequências, no tocante à oferta do curso, da diferença entre os
valores previstos e não recolhidos, que pode ser bastante significativa, bem como o tratamento dado pela
fundação de apoio frente ao recebimento de recursos em quantitativo inferior ao previsto. No caso do
Contrato n° 165/2009, firmado pela UFSC com a FUNJAB – Fundação José Arthur Boiteux – para a
oferta  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu,  em  nível  de  especialização,  em  Direito  Público  –
Constitucional e Administrativo, foi prevista uma arrecadação de R$ 283.136,11, orçada em função das
vagas ofertadas, 47. Conforme informação prestada pela Diretoria de Gestão Orçamentária em resposta
à  Solicitação  de  Auditoria  n° 20123151/36,  o  montante  total auferido  com a  cobrança  das  taxas e
mensalidades referente ao contrato foi de R$ 191.835,00, cerca de 68% do valor previsto.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.3 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre a realização do inventário
físico anual da totalidade do patrimônio, conforme art. 96 da Lei nº 4.320/64 e IN SEDAP nº 205/88”.

A ausência de inventário físico anual dos bens móveis da UFSC vem sendo, nos últimos dez anos, objeto
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de  reiteradas constatações por  parte  da  CGU,  bem como de  determinações do  TCU (ver  Acórdão
1.184/2004 – 1ª Câmara, resultado do julgamento das contas de 2002 da Universidade, e Relatórios CGU
n° 175137, 189712, 208481, 224886 e 201108926).

Em 09/12/2011 foi designada uma comissão para elaboração do inventário físico e financeiro dos bens
móveis da UFSC (incluindo seu Hospital Universitário), referente ao exercício 2011.

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 20123151/01, de 27/03/2012, o Diretor do Departamento de
Gestão Patrimonial da UFSC apresentou o documento “Relatório de Bens Patrimoniados por Setor –
Inventário Físico”, bem como o “Relatório de bens sem tombamento/registro”. Do primeiro, constam
281.282 bens alocados em 319 setores, dos quais foi realizado o inventário para 124 setores (39% do
total de setores). Do Relatório de bens sem tombamento constam 5.888 itens.

No Memorando n° 21/DGP/SCGP/2012, de 18/04/2012, o gestor apresentou as seguintes informações
acerca do trabalho realizado:

“O  Relatório  de  Bens  Patrimoniais  por  Setor  –  Inventário  Físico  demonstra  o  resultado  do
levantamento  dos  bens  de  cada  setor/unidade,  apontando  o  quantitativo  de  bens  com  dados
consistentes e inconsistentes, além do quantitativo de bens não encontrados e/ou inventariados.

Aquelas inconsistências passíveis de correções nos respectivos registros do bem já foram processadas,
sendo  que,  quando  resultaram em transferência  de  imóvel,  setor  e/ou  local  e  de  responsável,  os
respectivos  Agentes  Patrimoniais  Seccionais  estão  sendo  orientados  para  que  procedam  ao
encerramento  do  processo  –  análise,  confirmação  e  emissão  dos  termos  de  transferência,  para
assinatura dos responsáveis.

No Relatório de Bens Sem Tombamento/Registro, são apresentados os quantitativos, por setor/unidade,
dos  materiais  que  não  possuem registro  no  SIP  –  Sistema  de  Gestão  Patrimonial,  que  deverão,
gradativamente, ter sua situação regularizada, haja vista que na sua maioria são bens em processo de
transferência/doação  pelas  Fundações de  Apoio,  ou  bens de  terceiros,  especialmente  do  CNPq  e
FAPESC – Fundação e Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.

(...)

Ressaltamos  que  fora  oportunizado  a  todas  as  unidades  da  UFSC  a  elaboração  dos  respectivos
inventários, na forma da Portaria Normativa n° 007/GR/2007 e da Portaria n° 264/PROINFRA/2011.

Por  último,  cabe informar  que  as principais dificuldades encontradas na realização do inventário
foram o reduzido quadro de pessoal do DGP, composto, à época, por seis servidores, que dificultou um
melhor acompanhamento/suporte aos Agentes Patrimoniais Seccionais, e a avaliação/eliminação das
inconsistências  nos  materiais  inventariados,  que  exigiu,  em  inúmeros  casos,  a  intervenção  dos
analistas responsáveis pelo SIP.”

As informações e documentos apresentados pelo gestor da área patrimonial da Unidade evidenciam que
a Universidade de fato adotou medidas no exercício de 2011 para a realização do inventário físico de
seus bens móveis. Os trabalhos de inventariança, no entanto, foram parciais e precisam ser concluídos,
visto  que  apenas 39% dos setores realizaram o levantamento de  bens.  Ressalta-se  também que  não
houve trabalho de inventariança financeira, ou seja, os valores dos bens encontram-se desatualizados no
sistema de registro.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.4 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar  à  CGU  que,  nas  próximas  contas  da  UFSC,  informe  sobre  o  atendimento  às
determinações  constantes  dos  itens  1.5.1  a  1.5.4  do  Acórdão  TCU  nº  2.519/2010-2ª  Câmara,
originários do Acórdão TCU nº 2.892/2004-1ª Câmara”.

Nos  itens  1.5.1  a  1.5.4  do  Acórdão  TCU nº  2.519/2010-2ª  Câmara,  o  Tribunal  fez  as  seguintes
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determinações à UFSC:

“1.5.1. Regularize a concessão de uso da área de 3.883,88 m² em benefício da Associação Atlética
Volantes da UFSC, objeto do Contrato 269/2001,  de  25/07/2001,  de  modo a atender  à legislação
aplicada, particularmente a Lei 6.120/1974 e o Decreto 99.509/1990, mediante a cobrança, por todo o
período de vigência do referido contrato, do aluguel mensal devido com base em laudo de avaliação,
mantendo os valores devidamente atualizados;

1.5.2. cancele ou regularize, inclusive mediante o devido processo licitatório, a subconcessão para
terceiros de parte de área cedida pela UFSC à Associação Atlética Volantes, mencionada na alínea
anterior,  nos termos da legislação aplicável,  em particular  a  Lei  6.120/1974,  a Lei  8.666/1993,  o
Decreto 99.509/1990, bem ainda o Parecer da Procuradoria Geral da UFSC 471/ALF/PG/94;

1.5.3.  observe  os  arts.  64,  67,  86,  incisos  I  e  II,  e  95  do  Decreto-lei  9.760/46,  bem  como  a
Portaria/SPU 205/2002, para a fixação do aluguel mensal a ser cobrado pela cessão de área para a
Associação Atlética dos Servidores da UFSC - AASUFSC;

1.5.4. apure os valores não pagos pela AASUFSC, baseando-se em critérios legais, e adote as medidas
para a cobrança administrativa e/ou judicial, se for o caso, dos valores devidos”.

As determinações destinaram-se à regularização da concessão de área em favor da Associação Atlética
Volantes  da  UFSC,  objeto  do  Contrato  269/2001.  Apesar  de  a  UFSC ter  adotado  tempestivamente
medidas para o cumprimento das determinações, conforme relatado no Memorando n.º 025/PRAE, de
31.03.11, a referida Associação ingressou com demanda judicial, buscando reverter a determinação do
TCU (Ação  Ordinária  5009859-85.2010.404.7200).  Tal demanda  encontra-se  pendente  de  resolução
pelo Poder Judiciário, impedindo o cumprimento da determinação do Acórdão, conforme informação
atualizada pela UFSC com documentação encaminhada pelo Ofício n° 46/2012/GR, de 22/02/2012.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.5 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre o cumprimento integral da
determinação contida no item 9.2 do Acórdão TCU nº 2.213/2008-Plenário, relacionada ao servidor
inativo matrícula Siape nº 1.155.469”.

O item 9.2 do Acórdão 2.213/2008-Plenário é transcrito a seguir:

“9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que mantenha o pagamento da vantagem
denominada  "decisão  judicial  transitada  em  julgado",  relativa  ao  percentual  de  3,17%,  apenas
enquanto perdurar a decisão que a ele dá suporte e sob a forma de vantagem pessoal nominalmente
identificada, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais dos servidores públicos federais; “

A CGU considera que houve cumprimento integral da determinação. O Pagamento do percentual de
3,17% está  parametrizado  no  SIAPE no  assunto de  cálculo  21,  ou seja,  sujeito  exclusivamente  aos
reajuste  gerais  dos  servidores  públicos  federais,  conforme  Acórdão  2.213/2008-TCU.  O  ato  de
aposentadoria foi julgado legal pelo TCU sob o nº de Controle 1-079500-6-04-1998-000336-6.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.6 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre o resultado da apuração das
responsabilidades,  e  o consequente  ressarcimento do prejuízo apurado de R$ 13.339,35 (treze  mil,
trezentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), objeto do Memorando nº 163/PROINFRA
/2009, de 07 de julho de 2009, tendo em vista a constatação registrada no item 4.1.3.3, do relatório de
auditoria/CGU nº 224.886”.

Na  referida  constatação  a  CGU  fez  a  seguinte  recomendação  à  UFSC:  “Instaurar  processo
administrativo para apuração de responsabilidades e ressarcimento de prejuízo de R$ 13.339,35 em
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razão  de  inclusão de  exigência irrelevante  em Edital  de  Pregão,  com a contratação posterior  de
fornecimento por meio de dispensa de licitação”.

Trata-se do Pregão Presencial 309/2008 (processo 047292/2008-62), cujo objeto era a contratação de
fornecimento  de  13.400  lanches  para  os  colaboradores  do  concurso  vestibular  2009.  A  exigência
editalícia  considerada  indevida  pela  CGU foi  a  de  que  o  fornecedor  dos  lanches  fosse  também o
fabricante dos pães utilizados nos lanches. Uma empresa buscou impugnar o edital do certame junto à
UFSC, alegando que tal exigência era restritiva e não garantia a qualidade dos pães, mas a impugnação
foi indeferida pelos gestores da Universidade.

No entendimento da CGU, expresso no citado relatório, a inclusão dessa exigência indevida no Edital
prejudicou a competitividade do certame e concorreu para que, num primeiro momento, o pregão não
tivesse licitante vencedor, e, num segundo momento, a UFSC, sob alegação de urgência em virtude da
iminência do vestibular, contratasse os serviços por dispensa de licitação a um valor 34% superior ao
valor ofertado pela empresa licitante desclassificada por não atender tal exigência.

Em  atendimento  à  recomendação  da  CGU,  a  UFSC  instaurou  processo  apuratório  (processo  n°
23080.023968/2009-11). Uma síntese dos trabalhos apuratórios encontra-se relatada a seguir:

Em 30/10/2009, o Chefe de Gabinete  do Reitor emitiu a  Portaria  n° 1.288/GR/2009, constituindo a
comissão de sindicância para a apuração dos fatos.

Em 15/03/2010,  a  Comissão  de  Sindicância  designada  na  Portaria  n° 1.288/GR/2009  externou  sua
opinião no relatório final dos trabalhos, de que houve limitação da competitividade no certame causada
pela inclusão da citada exigência editalícia, identificou os responsáveis, e concluiu pela instalação de
processo administrativo disciplinar.

Em 25/05/2010, a Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares - CPAD, subordinada à
Procuradoria Federal junto à UFSC, não acatou o relatório da comissão de sindicância e recomendou, na
Nota  Técnica  n°  029/FPG/CPAD/PF/UFSC/2010,  uma  segunda  sindicância,  com  a  tomada  do
depoimento dos envolvidos, que não havia sido colhido na primeira apuração.

O Reitor acatou a opinião da CPAD e determinou a constituição de nova comissão de sindicância, o que
ocorreu em 17/03/2011 (Portaria n° 358/GR/2011).

Em 28/03/2012 a comissão, alterada pelas Portarias n° 440/GR/2011, 633/GR/2011 e 1010/GR/2011,
emitiu o relatório final dos trabalhos, pelo arquivamento do processo, transcrito parcialmente a seguir:

“(...)  cabe  destacar  que  a  exigência  de  que  a  fornecedora  fosse  a  fabricante  dos lanches não  é
necessariamente irrelevante e foi inserida no Termo de Referência, por iniciativa da COPERVE, com
base na experiência negativa em vestibulares anteriores em que os pães vieram mofados. Assim, visava
a garantia  de  maior  qualidade  dos lanches que  seriam fornecidos.  Além disso,  entendemos que  a
UFSC, dentro da autonomia que a CF/88 lhe garante, tem essa prerrogativa e que a análise de ser ou
não irrelevante tem uma forte dose de subjetividade. Além disso, a empresa vencedora (…) deveria ter
sido desclassificada não somente por esse motivo. Veja-se no documento de fl. 158, do processo do
Pregão que segue anexo, que na visita técnica feita à empresa, detectou-se que ao chegar no local
indicado pelo representante do (…), constatou-se que não se tratava da empresa supra citada, mas de
outra empresa”, assim, não poderia a empresa seguir no certame. Além disso, tal empresa teve seu
direito  de  contratar  com a  UFSC  suspenso  por  meio  da  Portaria  n°  219/PRONINFRA/2009,  de
28/07/2009, por inadimplência contratual. Seguindo o Processo Licitatório, as demais empresas foram
desclassificadas por falta de documentação e, pela fata de tempo, foi feita a contratação emergencial,
onde  três orçamentos foram apresentados e  contratou-se  o de menor  valor,  tendo sido feita  visita
técnica a essa empresa e emitido laudo pela Nutricionista da UFSC garantindo as boas condições de
fabricação do produto. Mesmo que se diga que o valor pago estava abaixo do valor ofertado pelas
duas outras empresas. Assim sendo, não vislumbramos má-fé no presente caso, mas apenas a busca
pela qualidade do serviço a ser contratado pela UFSC. Isto posto conclui a Comissão de Sindicância,
nos termos do art. 145, I, da Lei n° 8.112/90, pelo arquivamento do processo, em face da ausência de
provas que justifiquem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.”

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

56 de 238 31/8/2012 15:58



Em 12/04/2012  a  CPAD emitiu  a  Nota  Técnica  n° 021/ASB/CPAD/PF/UFSC/2012,  que  acolheu  o
relatório da comissão de sindicância, pelo arquivamento do processo, nos seguintes termos:

“Conquanto a questionada exigência, por si só, não pudesse garantir a qualidade dos pães utilizados,
tem-se como temerosa e  controversa a conclusão que  não lhe atribui  nenhuma relevância. Não se
afigura, pois, totalmente  irrazoável, salvo melhor  juízo, a expectativa de que, ao se  reunir  todo o
processo de produção dos sanduíches sob o controle e a supervisão de uma só empresa, fossem, ao
menos, reduzidas as chances de ocorrer o que havia sido verificado em situações anteriores, ou seja, o
fornecimento de sanduíches com pães velhos e mofados. Sobre tais situações, aliás, não poderia se
omitir a Universidade.

Ademais, conforme destacado no relatório da comissão, tal exigência não operou de forma decisiva na
desclassificação das empresas licitantes.

Registre-se, por fim, que na ocasião da contratação emergencial, foram ponderados três orçamentos
oriundos de empresas distintas, tendo sido escolhido o de menor valor.

Em conclusão,  não se  vislumbra,  no caso em tela,  vício  de competitividade,  tampouco indícios de
má-fé, razão pela qual se sugere o arquivamento do processo, nos termos em que opinou a comissão.”

Em 02/05/2012  o  vice-reitor  no  exercício  da  Reitoria  aprovou  o  relatório  e  conclusões  finais  da
comissão de sindicância que concluiu pelo arquivamento do processo em face da ausência de provas que
justificassem a instauração de PAD e acolheu a Nota Técnica citada acima.

Em que pese a Universidade ter acatado a recomendação da CGU e conduzido processo para a apuração
dos fatos, a CGU discorda do relatório emitido em 28/03/2012 pela comissão de sindicância bem como
da  Nota  Técnica  n° 021/ASB/CPAD/PF/UFSC/2012,  de  12/04/2012,  por  entender  que  no  processo
apuratório não foram levantados elementos suficientes que comprovassem que a exigência editalícia de
que  o  fornecedor  dos  lanches  fosse  o  fabricante  dos  pães  garantiria  a  qualidade  dos  pães,  nem
contemplaram a análise da restrição que tal exigência causou à competitividade de outras empresas.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.7 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre os resultados das providências
adotadas  ante  a  constatação,  registrada  no  Relatório  de  Auditoria  nº  189.712  da  CGU,  de
irregularidades  e  impropriedades  nas  prestações  de  contas  os  cursos  de  Especialização  em
Implantodontia  (Res.  82/CPG/2003),  Endodontia  (Processo  17781/2003-85)  e  Administração  e
Marketing em Saúde (Res. 100/CPG/2003), bem como de Mestrado em Psicologia (Convênio 199/2002
UFSC-UNOESC), executados por meio de fundações de apoio, conforme também mencionado no item
4.3.4.2 do Relatório CGU nº 224.886”.

A apuração  dos  fatos  encontra-se  no  processo  n°  23080.007376/2009-44.  A  UFSC  designou  uma
comissão  de  sindicância  em 03/04/2009,  pela  Portaria  445/GR/2009,  alterada  pelas Portarias 660 e
787/GR/2009. No relatório final da comissão, datado de 22/10/2008 (supõe-se  que o ano tenha sido
digitado equivocadamente como 2008 em vez de 2009), a conclusão foi pela instauração de processo
administrativo disciplinar contra três servidores, por infração ao artigo 116, III, da Lei n° 8.112/90, com
opinião de que essa instauração fosse sobrestada até o final do julgamento, pelo TCU, do relatório de
auditoria em questão (gestão 2007).

Em 23/10/2009, a CPAD - Coordenadoria de Processos Administrativos Disciplinares da Procuradoria
Federal junto à UFSC emitiu a Nota Técnica 039/FPG/CPAD/PF/UFSC/2009, pela imediata instauração
de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

Em 26/01/2010, o Reitor aprovou o relatório da comissão de sindicância, acolheu a  nota  técnica da
CPAD, e determinou a instauração do competente PAD.
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Em 02/03/2010, o Chefe de Gabinete do Reitor emitiu despacho transcrito parcialmente a seguir: “(...)
Embora a decisão do reitor, em um primeiro momento, tenha sido pela instauração do PAD, folha 64,
decidiu-se aguardar o julgamento do TCU que, posteriormente, veio a aprovar as contas da UFSC,
conforme Acórdão n° 4890/2010 – 2ª Câmara, em anexo. Entretanto, em função do parecer exarado
pelo  Coordenador  de  Processos  Administrativo-disciplinares,  através  da  Nota  Técnica  039/FPG
/CPAD/PF/UFSC/2009,  à  folha  62,  com  de  acordo  dessa  Procuradoria  Federal,  que  sugere  a
instalação do PAD, retorne-se o presente processo para uma nova apreciação dessa Procuradoria no
sentido de nos orientar sobre o procedimento a ser adotado.”

Em 09/03/2011, a CPAD despachou ao Procurador-Chefe pela instauração de nova sindicância. O titular
da Procuradoria acatou a opinião da CPAD e despachou para consideração do Reitor em 28/03/2011. No
processo não consta manifestação do Reitor acerca do assunto.

Em  26/03/2012,  foi  designada  nova  comissão  de  sindicância  pela  Portaria  410/GR/2012.  Até
12/04/2012, data em que o processo foi encaminhado à CGU-R/SC para análise, a comissão não havia
encerrado os trabalhos de apuração.

Em relação à determinação contida no item 1.5.2.8 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar  à  CGU  que,  nas  próximas  contas  da  UFSC,  informe  sobre  o  cumprimento  das
determinações constantes  dos itens  1.4.1.2  e  1.4.1.3  do  Acórdão TCU nº 4.890/2010 -  2ª  Câmara
(processo nº 020.906/2008-6)”.

Nos itens 1.4.1.2 e  1.4.1.3 do Acórdão TCU nº  4.890/2010 - 2ª Câmara, relativo ao julgamento das
contas de 2007, o Tribunal fez as seguintes determinações à UFSC:

“1.4.1.2.  em observância  ao  princípio da  legalidade  (art.  37  da  Constituição  Federal),  suspenda,
imediatamente,  o  pagamento  de  bolsas  a  professores  participantes  do  Curso  de  Graduação  em
Administração - modalidade à distância até que seja demonstrada a base legal para a prática de tal
pagamento;

1.4.1.3. caso verificada a ausência de amparo legal para os pagamentos das bolsas de que trata o item
anterior, adote as providências necessárias para o ressarcimento dos valores já pagos, sob pena de
responsabilidade, e informe este Tribunal sobre o desfecho da questão nas próximas contas”.

Conforme informação apresentada pelos gestores, a UFSC deixou de efetuar o pagamento das bolsas aos
professores e transferiu esse pagamento ao FNDE/MEC desde fevereiro de 2007, conforme consta do
Memorando n.º  051/2011/UAB/GR, de  06.04.11: “Informamos que,  de  acordo com os registros do
Núcleo UAB-UFSC, o curso de Administração iniciou o pagamento de bolsas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, em fevereiro de 2007”.

Com relação à legalidade dos pagamentos efetuados, a UFSC informou em documentação apresentada à
CGU-R/SC pelo Ofício n° 46/2012/GR, de 22/02/2012, ter apresentado suas considerações ao TCU no
Ofício n.º 574/2010/GR, encaminhado ao Tribunal em 26.10.2010, não tendo o mesmo se manifestado
sobre o assunto.

Em suas  considerações  apresentadas  ao  TCU,  a  UFSC  considerou  legais  os  pagamentos  efetuados
conforme transcrição a seguir: “Na verdade, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) deixou
de  efetuar  tais  pagamentos,  encargos  esses  que  passaram  a  ser  assumidos  diretamente  pelo
FNDE/MEC, o qual  invoca,  para tanto,  na defesa da legalidade desse  procedimento,  a Resolução
CD/FNDE n° 26, de 5 de junho de 2009. Considerando-se que a natureza das atividades remuneradas
pela  UFSC por  meio  de  bolsa  não  diferem das  que  são  remuneradas  pelo  FNDE,  resta  clara  a
conclusão pela legalidade desses pagamentos, posto que em plena vigência a Resolução aludida. Na
verdade, a interpretação da UFSC é idêntica à do Ministério da Educação, não faz sentido a adoção
de tratamentos diferentes por parte dos Órgãos Controladores.”
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Em relação à determinação contida no item 1.5.2.9 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre as providências adotadas com
relação ao pagamento de bolsas a professores participantes de cursos de especialização da UFSC
caracterizados como reedições e oferecidos de modo contínuo pela Universidade, sem que exista a
característica de colaboração esporádica ou eventual.”

Em fevereiro de 2012 a UFSC informou em documentação encaminhada pelo Ofício n° 46/2012/GR, de
22/02/2012,  a  aprovação  pelo  Conselho  Universitário  da  Resolução  Normativa  13/CUn/2011,  que
disciplina as relações entre a UFSC e as Fundações de Apoio (aprovada em 27 de setembro de 2011),
bem como da Resolução Normativa 15/CUn/2011, que regula a oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu na Universidade (aprovada em 15 de dezembro de 2011).

Na Resolução Normativa 15/CUn/2011 os cursos de pós-gradução lato sensu são considerados “cursos
de oferta não obrigatória, de caráter não regular”, conforme artigo 1º, §1º.

No artigo 18, §§ 6º a 8º dessa Resolução, estão estabelecidas as restrições de carga horária impostas aos
professores  da  UFSC  que  compuserem o  corpo  docente  dos  cursos  de  pós-gradução  lato  sensu,
conforme  transcrição  a  seguir: “§ 6º  Professores (ativos)  em regime  de  trabalho  de  40  horas DE
(Dedicação Exclusiva) poderão participar em até oito horas semanais em atividades de ensino não
regular na média do semestre, desde que não ultrapasse 160 horas no semestre. § 7º Para professores
(ativos) em regime de 40 horas DE (Dedicação Exclusiva) será atribuída uma hora semanal para cada
monografia orientada. § 8º A participação do docente em atividades de ensino não regular deverá ser
esporádica, sem prejuízos de suas demais atribuições e seja em assunto de sua especialidade.”

2.1.1.2. Informação

Análise do cumprimento do Acórdão TCU nº 2.731/2008 – Plenário no âmbito da UFSC.

Em análise ao item 1.5.2.1 do Acórdão 2.616/2011 – TCU – 2ª Câmara, observa-se que é determinada à
CGU manifestação a respeito do cumprimento pela UFSC das determinações contidas no Acórdão TCU
nº 2.731/2008 – Plenário, conforme segue:

“Determinar à CGU que, nas próximas contas da UFSC, informe sobre o atendimento, no âmbito das
competências da entidade, das determinações emanadas pelo Acórdão TCU nº 2.731/2008 - Plenário,
objeto de  auditoria feita pelo TCU (Processo nº 017.177/2008-2),  avaliando,  no plano nacional, o
relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES com suas fundações de apoio.”

No Acórdão TCU nº  2.731/2008 – Plenário,  o  Tribunal determinou ao Ministério  da  Educação que
instituísse ato normativo regulamentando o relacionamento das Instituições Federais de Ensino Superior
– IFES - com suas fundações de apoio de forma que as IFES cumprissem as medidas contidas no texto
do Acórdão.

A partir da emissão do Acórdão TCU nº 2.731/2008 – Plenário, foi promulgada a Lei nº 12.349/2010,
que alterou a Lei nº 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as IFES e as fundações de apoio,
bem como entrou em vigor o Decreto n° 7.423/2010, que regulamentou a Lei nº 8.958/1994 com base
nas alterações feitas pela Lei nº 12.349/2010.

No âmbito da UFSC, foi baixada a Resolução Normativa 13/CUn/2011, de 27/09/2011, do Conselho
Universitário, órgão superior da entidade, com o objetivo de dispor internamente, com base na nova
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legislação, a relação entre a Universidade e suas fundações de apoio. De forma geral, essa Resolução
abarcou as determinações contidas na nova legislação que tratou do assunto, porém alguns conteúdos
não foram contemplados pelo normativo interno, conforme exposto em item específico deste relatório,
que trata da confrontação feita entre os textos da Resolução Normativa 13/CUn/2011 e do Decreto n°
7.423/2010.

No  âmbito  nacional,  comparando-se  as  medidas  de  controle  que  o  TCU buscou  implantar  com o
Acórdão  TCU nº  2.731/2008  –  Plenário,  com os  textos  da  Lei  nº  12.349/2010  e  do  Decreto  nº
7.423/2010, verificamos que embora o Acórdão TCU n° 2.731/2008 – Plenário tenha tratado, no item
9.2.9,  de  forma  explícita,  que  a  contratação  de  fundações  de  apoio  para  realização  de  concursos
vestibulares  deveria  ser  evitada  pelas  IFES,  a  Lei  n°  12.349/2010  e  o  Decreto  n°  7.423/2010
abstiveram-se de especificar a contratação de concursos vestibulares como uma das atividades vedadas
(ver art. 1º, §3º, inciso I da Lei n° 8.958/1994, incluído pela Lei n° 12.349/2010, bem como o art. 2º, §2º
do Decreto n° 7.423/2010).

No âmbito da UFSC, esse entendimento do legislador tem relevância, uma vez que a Universidade segue
contratando fundações de apoio por dispensa de licitação para a realização de concursos vestibulares,
embora exista constatação da CGU-R/SC para que essa prática não seja continuada pela Unidade. A
UFSC informa que essas contratações são realizadas “apenas para pagamento de serviços de terceiros”,
conforme  manifestação  encaminhada  à  CGU-R/SC pelo  Ofício  n° 46/2012/GR,  de  22/02/2012,  por
ocasião  da  atualização  das  medidas  adotadas  para  cumprimento  das  recomendações  constantes  do
Relatório CGU n° 224886, relativo às contas de 2008.

Tal manifestação, transcrita a seguir, se refere à constatação do item 4.2.2.4 do referido Relatório, cuja
recomendação foi “Proceder  a  realização de  contratação direta  de  todos os materiais e  serviços de
suporte ao vestibular da UFSC pela própria Universidade. Em casos excepcionais, nos quais isto não seja
exequível, apresentar a devida justificativa e demonstrar, com o devido detalhamento, a impossibilidade
de contratação direta pela própria Universidade dos serviços eventualmente contratados via fundação de
apoio e as possíveis medidas a serem adotadas pela UFSC visando sanar a situação.”

A manifestação da UFSC em março de 2011, ratificada em fevereiro de 2012, se deu nos seguintes
termos: “A Proinfra informa que  os recursos oriundos das inscrições dos candidatos ao concurso
vestibular da UFSC são depositados na conta única da Instituição e as aquisições, necessárias para a
realização do vestibular, são realizadas pela UFSC através de processos licitatórios com sistema de
registro de preço – SRP. A UFSC realiza contrato com a FAPEU para repasse de recursos oriundos das
inscrições apenas para pagamento de serviços de terceiros.”

Com base  nas  informações  relatadas,  e  tendo  em vista  o  posicionamento  do  TCU no  Acórdão  nº
2.731/2008  –  Plenário  frente  aos  conteúdos  dos  textos  da  Lei  nº  12.349/2010  e  do  Decreto  nº
7.423/2010 no que se  refere  à  proibição de contratação de fundação de apoio para  a  realização de
concursos  vestibulares,  a  CGU-R/SC  entende  por  oportuna  a  manifestação  do  TCU  quanto  à
possibilidade  ou  não  de  contratação  de  fundações  de  apoio  para  a  viabilização  dos  concursos
vestibulares pelas IFES.

2.1.1.3. Constatação

Ausência de previsão, na Resolução Normativa 13/CUn/2011, de disposições expressas no Decreto
n° 7.423/2010.

Em seu Relatório de Gestão 2011, a UFSC informou ter aprovado a Resolução Normativa 13/CUn/2011
em cumprimento ao Acórdão TCU nº 2.731/2008 – Plenário no âmbito da Universidade.
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De forma a avaliar a aderência dessa Resolução Normativa ao Decreto n° 7.423/2010, que regulamentou
a Lei n° 8.958/1994, alterada pela Lei n° 12.349/2010, foi feita uma comparação entre esses textos. As
diferenças julgadas mais relevantes encontram-se expostas a seguir.

1- Na  Resolução Normativa  13/CUn/2011 não existe  previsão do dever  de  incorporação contido no
artigo 6º, §13, do Decreto n° 7.423/2010, qual seja: “Deve haver incorporação, à conta de recursos
próprios da instituição apoiada, de parcela dos ganhos econômicos decorrentes dos projetos de que
trata o §1°, observada a legislação orçamentária.”

2- Ausência de delimitação a obras laboratoriais na permissão de financiamento de obras para melhoria
de infraestrutura, na previsão contida no artigo 5º, §5º, da Resolução Normativa 13/CUn/2011, transcrita
a seguir, enquanto no Decreto n° 7.423/2010, essa limitação está explícita no artigo 2º, §1°. Os citados
textos encontram-se transcritos a seguir.

Artigo 5º, §5º, da Resolução Normativa 13/CUn/2011: “A atuação da fundação de apoio em projetos de
desenvolvimento  institucional,  científico  e  tecnológico,  financiados  com  recursos  orçamentários
próprios da UFSC ou de parcerias ou convênios com instituições públicas ou privadas, para melhoria
de infraestrutura, poderá envolver  obras,  aquisição de materiais e  equipamentos e  outros insumos
especificamente relacionados às atividades de extensão, inovação, pesquisa científica e tecnológica e
melhoria da qualidade do ensino na UFSC.”(grifamos)

Artigo  2º,  §1°,  do  Decreto  n°  7.423/2010:  “A  atuação  da  fundação  de  apoio  em  projetos  de
desenvolvimento  institucional  para  a  melhoria  de  infra-estrutura  deverá  limitar-se  às  obras

laboratoriais, aquisição de materiais e equipamentos e outros insumos especificamente relacionados às
atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica.”(grifamos)

3- Supressão do termo “retribuições” no texto contido no caput do artigo 17 da Resolução Normativa
13/CUn/2011,  quando comparado  com a  previsão  do  artigo  7º,  §4º,  do  Decreto  n° 7.423/2010.  Os
citados textos encontram-se transcritos a seguir.

Artigo 17, caput, da Resolução Normativa 13/CUn/2011: “O valor mensal da soma da remuneração do
servidor docente ou técnico-administrativo com os valores das bolsas recebidas, conforme Art. 15, não
poderá, em qualquer hipótese, exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos
termos do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

Artigo 15,  caput, da  Resolução Normativa  13/CUn/2011: “As fundações de apoio contratadas para
execução de projetos, ações e parcerias de que trata o Art. 10 poderão conceder a servidores docentes
e técnico-administrativos,  se  a fonte  de  recursos assim permitir,  bolsas de  ensino, de  pesquisa, de
extensão e de estímulo à inovação, com fundamento na Lei n.º 8.958, de 20 de dezembro de 1994, no
Art. 7º do Decreto n.º 7.243, de 31 de dezembro de 2010, ou no art. 9.º da Lei n.º 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, observadas as seguintes finalidades: (...)”.

Artigo 7º, §4º do Decreto n° 7.423/2010: “O limite máximo da soma da remuneração, retribuiçõese
bolsas percebidas pelo docente, em qualquer  hipótese, não poderá exceder o maior  valor  recebido
pelo funcionalismo público federal, nos termos do artigo 37, XI, da Constituição.” (grifamos)

4- As informações contidas no artigo 11 do Decreto n° 7.423/2010 (transcritas a seguir), que tratam das
prestações de contas, não estão previstas na Resolução Normativa 13/CUn/2011.

Artigo 11 do Decreto n° 7.423/2010:

“A instituição apoiada deve incorporar  aos contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados com
base na Lei nº 8.958, de 1994,a previsão de prestação de contas por parte das fundações de apoio.

§1º  A  prestação  de  contas  deverá  abranger  os  aspectos  contábeis,  de  legalidade,  efetividade  e
economicidade de cada projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo acompanhamento em tempo
real da execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções e
responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada.

§2º A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos
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documentos  fiscais  da  fundação  de  apoio,  relação  de  pagamentos  discriminando,  no  caso  de
pagamentos, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e
atas de licitação.

§3º A instituição  apoiada deverá  elaborar  relatório final  de  avaliação com base  nos documentos

referidos  no  §  2ºe  demais  informações  relevantes  sobre  o  projeto,  atestando  a  regularidade  das
despesas realizadas pela fundação de  apoio,  o  atendimento dos resultados esperados no plano  de
trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito.”

O único artigo da Resolução Normativa 13/CUn/2011 que trata da prestação de contas é o 13, transcrito
a seguir:

“Art. 13. Para efeito de execução dos recursos financeiros e sua respectiva prestação de contas, a
Fundação de Apoio deverá obedecer  ao prazo estabelecido no contrato ou convênio, podendo ser
prorrogado por manifestação de interesse das partes.”

Embora  na  Resolução  Normativa  13/CUn/2011  não  tenha  sido  identificado  conteúdo  que  afronte
diretamente  as disposições do Decreto n° 7.423/2010, mas sim, a  ausência, na  citada Resolução, de
conteúdos previstos no referido Decreto, e embora essas ausências não provoquem necessariamente o
descumprimento da Lei n° 8.958/1994 ou do Decreto n° 7.423/2010 no âmbito da Universidade e suas
fundações de  apoio,  vez que  ambas estão obrigadas a  cumprir,  na  integralidade,  os referidos textos
legais, é recomendável que a resolução interna da UFSC reproduza com maior fidelidade tal legislação,
de  forma  a  se  evitar,  no  relacionamento entre  as entidades,  entendimento  diverso  do  previsto  pelo
legislador na Lei n° 8.958/1994 e regulamentado no Decreto n° 7.423/2010.

Causa:

Os gestores não contemplaram, com fidelidade, os conteúdos do Decreto n°7.423/2010 na Resolução
Normativa 13/CUn/2011.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  n°  201203151/57,  prestada  no  Ofício  n°  176/2012/GR,  de
07/05/2012,  os  gestores  informaram  que  encaminhariam  ao  Presidente  do  Conselho  Universitário
expediente solicitando àquele Conselho que considerasse os apontamentos feitos pela CGU a respeito da
Resolução Normativa n° 13/CUn/2011.

Análise do Controle Interno:

A  Unidade  se  manifestou  no  sentido  de  dar  encaminhamento  ao  Conselho  Universitário  dos
apontamentos feitos pela equipe de auditoria.

Recomendações:

Recomendação 1:

Avaliar a conveniência e oportunidade de se proceder à adequação do texto da Resolução Normativa
13/CUn/2011, de forma que o mesmo contemple, com fidelidade, os conteúdos relatados no fato da
constatação.

2.1.1.4. Informação

Em maio de 2011 o TCU proferiu o Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara que trata do julgamento das
contas de 2009 da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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No referido Acórdão o TCU determinou à CGU que informasse, nas próximas contas da Unidade, acerca
das  medidas  e/ou  providências  adotadas  pela  UFSC  visando  o  cumprimento  de  recomendações
constantes do Relatório de Auditoria CGU n° 243915, de avaliação da gestão 2009.

A seguir, consta a análise feita pela CGU-R/SC sobre os itens 1.6.1.1 a 1.6.1.17 do Acórdão, dirigidos à
CGU e à UFSC:

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.1 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à melhoria no planejamento anual das necessidades da
Instituição,  bem como a  utilização  de  modalidade  licitatória compatível  com a previsão  anual  de
consumo, de modo a impedir aquisições emergenciais (item 2.1.1.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

De acordo com as informações prestadas pela  Pró-Reitoria de Infraestrutura, órgão responsável pela
gestão  das áreas encarregadas de  efetuar  as aquisições de  bens de  consumo e  permanentes,  foram
encaminhados  às  Unidades  de  Ensino  e  aos  Departamentos  Administrativos  o  Ofício  Circular  nº
004/PROINFRA/2011 e a Portaria nº 100/PROINFRA/2011 comunicando as novas exigências quanto à
verificação da real necessidade quanto a quantidade e qualidade dos produtos/serviços, ou ainda que
seja realizada a verificação das necessidades através de fases históricas.

Por meio do Memorando n.º 045/SCGP/PROINFRA/2011, de 3/6/2011, a Superintendência de Compras
e  Gestão  Patrimonial,  Unidade  encarregada  dos  procedimentos  de  planejamento  e  execução  das
aquisições de bens de consumo e permanente da Entidade informou ter expedido o Ofício Circular n.º
1/SCGP/PROINFRA/2011, de 09/03/2011, e  o Ofício-Circular n.º  002/SCGP/2011 , comunicando às
Direções das Unidades Acadêmicas e  Administrativas, novos procedimentos a  serem observados nas
requisições  de  material  de  consumo  e  permanente,  especialmente  dando  conta  da  implantação  do
Sistema  de  Gestão  de  Compras  e  Licitações  (SCL)  em implantação  pela  área  de  Governança  da
Informação e do estabelecimento de cronograma anual de licitações para suprimento das demandas das
diversas Unidades.

Efetuado  novo  questionamento  quanto  ao  andamento  das  providências  relacionadas  à  melhoria  do
planejamento o Diretor da Superintendência de Compras e Gestão Patrimonial informou que:

“(...)As providências com relação as compras de material de consumo foram ajustadas, mediante a
definição de um cronograma anual de licitações, com previsão das necessidades programadas para
atender  as  necessidades  de  um semestre  e/ou  anual.  As licitações de  material  permanente  foram
executadas conforme a previsão. O material de consumo, devido ao grande volume e a diversidade de
itens,  as  inconsistências  no  novo  sistema  de  compras  e  licitações,  além  da  falta  de  pessoal
administrativo para dar sustentação a nova estrutura de compras, foram fatores que dificultaram a
aquisição destes materiais.

Quanto à modalidade de licitação compatível, informamos que já estamos realizando as licitações na
modalidade de Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços com validade para 12 (doze) meses.”

Verificamos a efetiva redução, pelos diversos Departamentos de aquisições de material de consumo e
permanente por meio de Dispensa de licitação, indicando ter havido melhoria nas rotinas de aquisições.
No entanto, é patente a falta de estrutura adequada e de pessoal suficiente para a Superintendência de
Compras e Gestão Patrimonial - SCGP, criada em 2010, especialmente destinada a efetuar melhorias nos
processos de aquisições de bens pela Entidade, conforme afirma o Dirigente da própria Unidade.

De  forma  a  atestar  tal realidade  foram apresentados diversos expedientes,  dando  conta  da  falta  de
estrutura adequada para melhoria do gerenciamento das compras na Entidade, e solicitando ao Reitor e
as Pró-Reitorias de Recursos Humanos e de Infraestrutura, condições adequadas com espaço físico e de
pessoal, conforme atestam os seguintes documentos:
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-  Memorando  n.º  012/REUNI/2009,  de  18/03/2009,  do  Diretor  Administrativo  do  Projeto  REUNI,
destinado ao Reitor da UFSC, e anterior a implantação da SCGP;

- Memorando n.º 010/REUNI/2010, DE 05/03/2010, do Diretor Administrativo do Projeto REUNI, atual
Dirigente da SCGP, dirigido ao Pró-Reitor da PRDHS – Pró-Reitoria de Desenvol. Humano e Social,
onde  discrimina  o  quantitativo  e  cargos  necessários  para  suprir  a  área  de  compras  e  licitação  da
Entidade. No total solicita a contratação de 19 (dezenove) profissionais, entre Administrador, Assistentes
Administrativos, Auxiliares Administrativos, Secretários Executivos e Contadores;

-  Memo.  095/SCGP/PROINFRA/2010,  de  14/10/2010,  do  Superintendente  da  SCGP,  destinado  ao
Pró-Reitor da PRDHS, afirmando a necessidade de contratação de pessoal para atender às necessidades
da Superintendência de Compras, conforme definido em reuniões com aquela Reitoria e o Reitor da
Entidade;

-  Memo.  127/SCGP/PROINFRA/2010,  de  23/12/2010,  do  Superintendente  da  SCGP,  destinado  ao
Pró-Reitor da PRDHS, ratificando os argumentos anteriormente apresentados e efetuando novamente
solicitação  para  contratação,  agora  de  14  (quatorze)  profissionais,  entre  as  carreiras  anteriormente
informadas;

-  Memo.  61/SCGP/PROINFRA/2011,  de  06//10/2011,  do  Superintendente  da  SCGP,  destinado  ao
Pró-Reitor da PRDHS, reiterando a requisição efetuada pelo memorando anterior, informando ainda ter
sido atendido com alocação de apenas 02 (dois) servidores assistentes administrativos.

-  Memo.  66/SCGP/PROINFRA/2011,  de  18/10/2011,  do  Superintendente  da  SCGP,  destinado  ao
Pró-Reitor da PRDHS, explicitando a situação crítica em que se encontrava a Unidade, dado a carência
de pessoal e  o aumento significativo de processos de aquisição em função da implantação de novos
cursos e construção de novos espaços na Instituição;

-  Memo.  18/SCGP/PROINFRA/2012,  de  24/02/2012,  do  Superintendente  da  SCGP,  destinado  ao
Pró-Reitor  da  PRDHS,  reiterando  a  necessidade  de  providência  visando  a  estruturação  da
Superintendência com quantitativo de pessoal adequado, e alertando que até aquela data não haviam
sido  contemplados  com  o  quantitativo  ajustado,  requerendo  a  contratação  de  13(treze)  novos
profissionais.

Na data de realização da Auditoria, verificamos que a referida Superintendência de Compras e Gestão
Patrimonial  –  SCGP,  não  dispunha  do  quantitativo  de  pessoal  solicitado  e  funcionava  em espaço
insuficiente para a realização de suas atividades, o que implicou em descumprimento e execução abaixo
do desejado quanto à implementação dos procedimentos de aquisição definidos.

Verificamos ainda que, o Sistema de Gestão de Licitações e Compras, vem apresentando significativas
falhas  operacionais  impactando  na  realização  dos trâmites  processuais para  efetivação da  licitações
destinadas a atender às diversas áreas da Instituição, além do que, a Unidade não dispõe de processo de
planejamento  de  suas  ações  inclusive  com  a  definição  sistematizada  das  estratégias  a  serem
implementadas visando atingir os objetivos estabelecidos, dificultando assim o processo de planejamento
das aquisições de uma forma global.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.2 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências  e/ou  medidas adotadas visando ao  ressarcimento  dos valores pagos indevidamente  a
contratados a título de CPMF, ou a sua recomposição do Erário, bem como o eventual aditamento dos
contratos então vigentes de forma a excluir a previsão de pagamento da referida contribuição à época
em vigor (item 2.1.2.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

A constatação do item 2.1.2.1 do RA/CGU-SC nº 243915 se refere a contratos firmados pelo Hospital
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Universitário  da  UFSC.  O ressarcimento  dos valores pagos indevidamente  a  título de  CPMF nesses
contratos  estão  sendo  monitorados  pela  CGU-R/SC  através  do  Plano  de  Providências  Permanente
243915.  Conforme  informação  prestada  pela  Unidade  em  fevereiro  de  2012,  das  seis  empresas
contratadas  que  deviam ressarcimento  referente  à  CPMF,  ainda  estavam em débito  duas  empresas
(inscritas no CNPJ sob os nº  00.330.962/0001-09 e  75.492.496/0001-67), e  o processo de cobrança
relativo a essas empresas encontrava-se na Procuradoria Federal.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.3 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à comprovação de despesas de contratos e convênios por
meio de pagamentos feitos a fundações de apoio (item 2.1.1.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

No item 2.1.1.1 do RA/CGU-SC nº 243.915 foi feita a seguinte recomendação à UFSC:“Abster-se de
aceitar como comprovação de despesas, em seus contratos e convênios (seja na forma de convenente
ou de concedente), documentação contendo meramente notas fiscais da própria Fundação de Apoio
subcontratada,  bem como abster-se  de  apresentar  a  cada  concedente  as  notas  fiscais  da  própria
Fundação como comprovação da execução do Convênio,  mas sim exigir  e/ou apresentar  todos os
comprovantes de despesas efetivamente realizadas com recursos do Convênio”.

Os contratos firmados pela UFSC com suas fundações de apoio em 2011 determinam que a prestação de
contas  deve  ser  composta  por:  demonstrativo  da  execução  da  receita  e  da  despesa,  relação  de
pagamentos,  relação  de  bens  permanentes  adquiridos,  extratos  bancários  onde  se  verifique  a
movimentação dos recursos, e  comprovante de depósito bancário referente  à  devolução do saldo de
recursos não utilizado.

Os contratos também preveem a obrigação de que a fundação mantenha arquivados, pelo prazo de cinco
anos contados da aprovação da prestação de contas, os originais dos comprovantes de despesa (notas
fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagem e outros comprovantes).

Verificou-se  que  a  Universidade  segue  realizando  apenas a  análise  formal das prestações de  contas
apresentadas pelas fundações de apoio, e a aprovação das contas tem se dado com base apenas nos
documentos apresentados pelas entidades, exigidos no contrato. Os documentos de despesa citados no
parágrafo anterior, mantidos nas entidades, não tem sido objeto de verificação pela Universidade.

Dessa forma, as prestações de contas têm sido aprovadas sem que haja aferição da regularidade das
despesas  apresentadas pelas  fundações quanto  à  efetiva  contratação  e  entrega  dos bens e  serviços
informados  na  relação  de  pagamentos,  bem  como  quanto  à  pertinência  dessas  despesas  para  a
consecução do objeto do Projeto contratado junto à Universidade.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.4 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências  e/ou  medidas  adotadas  visando  ao  acompanhamento  do  Mandado  de  Segurança  nº
2009.72.0011347-3/SC por meio do qual foi determinado à UFSC o restabelecimento do pagamento do
valor integral da pensão em favor do beneficiário do instituidor matrícula SIAPE nº 1.155.299, da
forma como calculada até março de 2009, bem como a apuração de eventual responsabilidade pela
alteração  indevida  da  informação  cadastral  do  mesmo  no  Sistema  SIAPE,  com  a  consequente
alteração no valor da pensão (item 3.2.1.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Por meio da Informação nº 010/ASB/CPAD/PF/UFSC/2012, de 20/04/12, a Procuradoria Federal junto à
UFSC informou que o aludido Mandado de Segurança, de nº 2009.72.00.011247 encontra-se em baixa
definitiva, tendo transitado em julgado a mantença - mantida, portanto, em segundo grau jurisdicional -
que  determinou  à  Universidade  o  restabelecimento  do  pagamento  integral  da  pensão  em favor  do
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beneficiário do instituidor, abstendo-se de cobrar valores ou realizar descontos a título de reposição ao
erário.

Em relação à apuração de eventual responsabilidade pela alteração indevida da informação cadastral do
mesmo no Sistema SIAPE, com a consequente alteração no valor da pensão, foi instaurado PAD por
meio  do  processonº  23080.027755/2009-51  (PAD),  já  encerrado.  A  Comissão  concluiu  pelo
arquivamento do processo, cujos alguns excertos do relatório final da Comissão de Sindicância estão
expostos a seguir:

"[...]

o suposto erro da administração ocorreu em 2003. O fato já era de conhecimento da Administração,
uma vez que  a mesma tinha sido informada pela Controladoria-Geral  da União - CGU em 14 de
dezembro de 2004, através do Ofício-Circular 000689/2004/CGU/SC, sendo também do conhecimento
da AUDIN, que, como demonstrado no Memorando 053/AUDIN/2009, só manifestou quase cinco anos
depois, o que por si só inviabilizaria quaisquer tipo de sanções ao servidor uma vez que o instituto da
prescrição aplica-se no caso concreto conforme o Art. 142 da Lei nº 8.112, de 11/12/1990;

A servidora foi ouvida, informando que vários fatores, dentre eles, excesso de atividades, volume de
serviço,  falta  de  pessoal,  falta  de  orientação  dos órgãos superiores,  sistema de  informações não
adequado, e transição de regras de aposentadoria contribuíram para o erro.

[...]

O órgão  jurisdicional  expõe  de  maneira  clara,  considerações  sobre  os  institutos  da  Prescrição,
Decadência  e  Boa-Fé,  o  que  qualquer  administrador  ou  assessor  deveria  saber:  "O  direito  da
Administração  de  anular  os  atos  administrativos  que  decorram  de  efeitos  favoráveis  para  os
destinatários decai  em cinco anos,  contados da data em que  foram praticados,  salvo comprovada
má-fé (Art. 54 a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999).

Sendo assim nada mais resta senão sugerir o que segue:

O Departamento  de  Desenvolvimento  e  Administração  de  Pessoal  deve  buscar  meios  de  rever  os
processos de aposentadoria e  concessão de pensão, solicitar  a administração superior  da UFSC a
reposição imediata de servidores ou a reestruturação no DDAP, bem como adequar os procedimentos à
legislação vigente.

[...]

Portanto essa Comissão é de parecer favorável ao arquivamento do processo enviando os autos ao
Gabinete do Reitor para manifestação.

[...]"

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.5 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências  e/ou  medidas adotadas  visando  à  regularização  da  cessão  do  servidor  de  matrícula
SIAPE  nº  1.018.879,  bem  como  o  cálculo  do  valor  das  parcelas  remuneratórias  pendentes  de
reembolso por parte do Governo do Estado do Amapá, em razão da cessão do mesmo (item 3.2.1.2, do
RA/CGU-SC nº 243.915)”.

O Governo do Estado do Amapá, por meio do Ofício nº 030/GOV, de 12/01/2011, faz retornar à UFSC o
servidor de matrícula SIAPE nº 1.018.879.

Em 14/02/20011, por meio de GRU, o Governo do Estado do Amapá efetuou o reembolso das parcelas
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pendentes, relativas ao período de Jan/2010 a Nov/2010, no valor de R$ 97.243,58;

Encontra-se pendente o reembolso no valor de R$ 12.646,42 referente às remunerações de Dez/10 e 12
dias de Jan/11.(Ofício nº 578/2011/GR, de 06/10/11).

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.6 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à comprovação do ressarcimento ao Erário dos valores
pagos indevidamente em favor do servidor matrícula SIAPE nº 26.246-1.156.804; os procedimentos
com o objetivo de aprimorar os controles internos voltados para a avaliação do comportamento das
rubricas lançadas na ficha financeira dos servidores da Unidade; e a apuração da responsabilidade
pela inclusão da rubrica "0005-Prov. Básico" com valor informado na ficha financeira do referido
servidor de matrícula SIAPE nº 26.246-1.156.804, sem a devida retificação, causando os respectivos
pagamentos indevidos (item 3.2.1.3, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Foi incluída a rubrica de reposição ao erário no pagamento da servidora matrícula Siape 1156804, no
mês de julho de 2010. Por meio de sentença judicial foi suspenso o pagamento da reposição ao erário no
mês de maio de 2011. Segundo informações da Unidade, mensalmente, na homologação da folha de
pagamento, ocorre a análise e correção dos lançamentos cadastrais e financeiros efetuados no mês em
referência.

Informa ainda que não foi apurada a responsabilidade pela inclusão da rubrica “0005 – Prov. Básico na
ficha financeira da servidora matrícula Siape 1156804 em vista da descontinuidade do desconto através
de processo judicial impetrado pela servidora.

A UFSC não respondeu à SA nº  201203151/23, de 10/04/2012, reiterada pela SA 201203151/39, de
17/04/2012, o pedido de esclarecimento acerca da não apuração de responsabilidade, bem como não
forneceu informações atualizadas em relação ao acompanhamento do processo judicial impetrado pela
servidora em questão.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.7 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à disponibilização da planilha de cálculo dos valores
pagos indevidamente a título de auxílio-alimentação em favor dos servidores de matrículas SIAPE nº
26.246-1.158.309,  26.246-1.159.240  e  26.246-2.328.384,  bem  como  a  respectiva  comprovação  do
ressarcimento ao Erário por parte dos referidos servidores (item 3.2.1.5, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Os  gestores  apresentaram o  cálculo  dos  valores  que  deveriam ser  ressarcidos  pelos  servidores  de
matrículas 26246-1158309, 26246-1159240 e 26246-2328384, que são, respectivamente: R$ 241,00, R$
3.832,00 e R$ 3.832,00. Consulta ao SIAPE realizada em 09/12/2011 demonstrou que a integralização
do  ressarcimento  ao  Erário  pelo  servidor  de  matrícula  1159240  ocorreu  em agosto/2011,  e  que  o
ressarcimento ao Erário para os servidores de matrículas 1158309 e 2328384 foi integralizado em 2010.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.8 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à regularização do servidor com idade superior a 70 anos
na situação de ativo permanente, no sentido de tornar sem efeito o ato de Reversão à Atividade do
servidor  aposentado,  Matrícula  SIAPE  nº  26.246-575.801,  efetivado  por  meio  da  Portaria  do
Ministério de Estado da Educação nº 1.054, publicada em 09/11/2009 (item 3.2.1.7, do RA/CGU-SC nº
243.915)”.
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A Unidade comprovou a anulação da reversão através da Portaria MEC 1.041, de 13/08/2010, publicada
no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2010, Seção 2.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.9 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando a evitar o fracionamento de despesas em contratações
por dispensa de licitação devido a falhas de planejamento das necessidades mensais, anuais e globais;
a  instituição  de  rotinas  padronizadas  de  planejamento  das  necessidades  de  materiais  e  serviços
diversos, para cumprimento por parte dos setores requerentes da UFSC, de modo que as necessidades
possam ser agrupadas e licitadas periódica e centralizadamente pela PROINFRA, mantendo-se sempre
a  modalidade  licitatória  compatível  com  a  previsão  anual  de  consumo,  com  vistas  a  diminuir
efetivamente o volume de despesas com aquisições fracionadas por meio de dispensa de licitação; a
inclusão entre as rotinas a serem padronizadas e cumpridas por todos os setores requerentes, a de
apresentação,  por  parte  de  cada  requerente,  da  estimativa  de  suas  necessidades  por  período
trimestral, semestral e anual, por meio dos dados de consumo de períodos anteriores da totalidade de
materiais e serviços, bem como, também entre as rotinas a serem padronizadas, a de manter dados
precisos sobre o consumo passado de todos os itens e serviços, de forma a subsidiar a previsão das
necessidades  periódicas,  trimestrais,  semestrais  e  anuais;  a  análise  do  conjunto  das  dispensas
realizadas;  e  a  identificação  dos  serviços  e  materiais  que  poderiam ser  viabilizados  através  de
contratos  de  manutenção  e  de  fornecimento,  parcelado  ou  conforme  demanda  (item  4.1.1.1,  do
RA/CGU-SC nº 243.915)”.

A manifestação quanto às medidas implementadas pela UFSC para atendimento a essa determinação e a
análise  da  CGU,  constam do  item 1.6.1.1  acima.  Assim,  verificamos  que  embora  tenha  havido  a
implementação de medidas tendentes a atender à determinação acima, estas encontram-se em fase de
implantação, tendo sido evidenciado diversos obstáculos para sua completa efetivação, sobretudo ante a
carência de pessoal técnico qualificado, falta de estrutura física adequada e de recursos logísticos de
informática em perfeito funcionamento, conforme analisado.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.10 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando ao estabelecimento de rotina de elaboração de orçamento
prévio de quantitativos a executar para contratação de pequenos serviços por técnicos da PU/ ETUSC
(item 4.1.1.2, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

A manifestação da Entidade quanto a esta determinação foi fornecida pela Pró-Reitoria de Infraestrutura
– Proinfra,  nos seguintes  termos: “Informamos que  preliminarmente  vem sendo solicitado  03 (três)
orçamentos com empresas do ramo, que após análise do Departamento de Obras e Manutenção Predial,
adapta-se os valores a tabela SINAPI e posterior encaminhamento para licitação.”

De  acordo  com exame  realizado  na  formalização  de  24  (vinte  e  quatro)  processos de  dispensa  na
contratação de empresa para  realização de pequenas obras e  serviços de engenharia,  constatamos a
ausência em todos os processos de rotina de elaboração de orçamentos prévios para a execução dos
serviços,  além de  não  se  aferir  a  compatibilidade  dos  custos  orçados  com os  valores  do  SINAPI,
denotando que o procedimento informado pela Entidade não é aplicado para todas as situações em que
há contratação de serviços de engenharia.

Verifica-se  que  a  Instituição pulveriza  entre  todos os Departamentos,  Centros Acadêmicas e  Órgãos
Suplementares (ex: Biblioteca  Universitária  –  BU, Restaurante  Universitário-RU, etc) a  competência
para  realização  da  contratação  de  pequenas  obras  e  serviços  de  engenharia,  além da  competência
existente  para  a  Prefeitura  Universitária  – PU e  o Departamento de  Obras e  Manutenção Predial –
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DOMP realizarem igualmente as contratações desses serviços relacionados à manutenção dos imóveis da
Instituição.

Este conflito de competência, aliado à falta de um planejamento e acompanhamento da execução desses
serviços de forma centralizada têm ensejado a ocorrência de descumprimento sistemático à exigência
prevista no art. 7º, §2º, inciso II da Lei n.º 8.666/93, além de outras decorrentes dessa descentralização
generalizada sem participação sistemática das áreas técnicas da Entidade.

Nos processos que tramitam pelo Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP, e que não são
muitos, realmente constata-se a existência de prática de elaboração de orçamento com base nos valores
do SINAPI, no entanto, no caso das dispensas realizadas pelas diversas Unidades, não foi implementada
rotina permanente e centralizada de forma a atender à determinação.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.11 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências  e/ou  medidas adotadas visando  à  realização  de  licitação  na  modalidade  Pregão  em
caráter  restrito  para  os  serviços  descritos  no  anexo  ao  Decreto  nº  3.555/2000  (item 4.1.1.3,  do
RA/CGU-SC nº 243.915)”.

A Entidade argumentou em relação a esta determinação que, em função do posicionamento do TCU
conforme  Acórdão  262/2010-Plenário-TCU,  que  admite  a  possibilidade  da  realização  de  Pregão  na
forma  eletrônica  ou  presencial  para  contratação  de  serviços  de  engenharia  para  manutenção  e
conservação de bens imóveis, não estaria vedada a realização da modalidade adotada para os pregões
em questão.

A definição de bens e serviços comuns que vigora é a constante do Decreto 3555/2000, artigo 3°, §2°,
pela  qual consideram-se  bens e  serviços comuns aqueles cujos padrões de  desempenho e  qualidade
possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

Assim, o que se requer para o atendimento à determinação é que a Unidade efetue uma especificação
completa e que seja usual na prática do mercado de forma a evitar que na execução dos serviços sejam
pagos valores por serviços executados de  forma distinta  daquela  que foi licitada,  denotando que  as
especificações não abrangeram todas as situações possíveis de execução.

Da análise dos Pregões n.º 109/2011 e 160/2011, relativo a obras e serviços de engenharia, verifica-se
um detalhamento dos serviços a serem executados, no entanto, somente com verificação em inspeção
física da execução das obras poderá ser aferida a completude da discriminação dos serviços objeto do
contrato.  Por  outro lado,  a  revogação do anexo II  ao Decreto n.º  3.555/2000,  não restringe mais a
possibilidade de contratação mediante pregão.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.12 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à abstenção da realização de licitações para registro de
preços  de  serviços  de  engenharia  de  difícil  padronização,  ou  ampliação  das  possibilidades  de
contratação nos respectivos editais e/ou contratos (item 4.1.2.2, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Conforme se verifica da análise dos Pregões n.º 109/2011 e 160/2011, tendo como objeto “serviços de
recuperação estrutural e impermeabilização nas edificações da UFSC” e de “reforma e adequação das
passarelas de circulação do CTC”, verificamos que os serviços especificados são de natureza usual no
mercado para o ramo objeto de contratação, ou seja, relativo a obras e serviços de engenharia.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.13 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
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qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à verificação, previamente à contratação, da adequação
dos preços de orçamentos apresentados para execução de pequenos serviços aos preços de mercado,
mediante consulta ao sistema SINAPI, bem como os motivos que acarretaram a diferença estimada a
maior de R$ 5.056,29, em relação aos preços dos produtos/materiais utilizados e constantes do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para, se for o caso, apurar
responsabilidades e  a  eventual  devolução  de  valores,  com relação  aos processos de  dispensas de
licitações nºs 11.219 e 11.232/2009 (item 4.1.3.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Em relação  a  esta  determinação  a  Pró-Reitoria  de  Infraestrutura  -  PROINFRA se  pronunciou  nos
seguintes termos: “Informamos que preliminarmente vem sendo solicitado 03 (três) orçamentos com
empresas do  ramo,  que  após análise  do Departamento de  Obras e  Manutenção  Predial  -  DOMP,
adapta-se  os  valores  a  tabela  SINAPI  e  posterior  encaminhamento  para  licitação.  Portanto  a
recomendação vem sendo atendida.”

De  acordo  com exame  realizado  em 24  (vinte  e  quatro)  processos  de  dispensa,  formalizados  por
Departamentos e em sua maioria (14 processos) pela Direção do Restaurante Universitário – RU, na
contratação de empresas para realização de pequenas obras e serviços de engenharia, constatamos a
ausência  em todos os processos de  rotina de elaboração de orçamentos prévios e  de verificação da
adequação dos preços dos orçamentos apresentados para execução desses serviços.

A prática a que se refere a Unidade, diz respeito apenas a processos formalizados no âmbito do DOMP, o
que não corresponde à totalidade dos processos de contratação mediante dispensa para execução de
pequenas obras e serviços de engenharia, os quais estão particularmente sendo contratados pelos demais
Departamentos Acadêmicos, Centros e órgãos suplementares da estrutura da Entidade.

Quanto à determinação de apuração de responsabilidades e eventual devolução de valores decorrentes
de indícios de superfaturamento, a Unidade por meio da PROINFRA, instada a manifestar-se por meio
da SA n.º 201203151/46, de 20/04/2012, quanto às medidas implementadas visando a apuração do caso,
limitou-se  a  encaminhar  o  Memorando  n.º  22/PU/PROINFRA/2012,  de  26/04/2012,  da  Prefeitura
Universitária, que por sua vez apenas encaminha duas Planilhas de Preços, elaboradas em 25/04/2012 e
assinada por um Engenheiro do Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP, que contém os
valores  orçados  para  os  serviços  contratados  pelas  Dispensas  n.º  11.219  e  11.232,  com base  em
Dezembro/2009.

Segundo os valores orçados constantes das referidas Planilhas de Preços, calculados com valores do
SINAPI  à  época  e  considerando  a  inclusão  de  um  BDI  de  28%,  e  comparados  com os  valores
contratados e calculados pela CGU, seriam de:

Dispensa de licitação nº 11219/2009:
Valor Contratado: R$ 7.800,00
Valor Apurado pela CGU: R$ 3.979,19
Valor Orçado: R$ 7.457,85

Dispensa de Licitação nº 11232/2009:
Valor Contratado: R$ 1.380,00
Valor Apurado CGU: R$ 302,90
Valor Orçado: R$ 1.395,34

Segundo  observação  constante  da  Planilha  elaborada  pelo  Engenheiro  do  DOMP,  os  quantitativos
basearam-se em informação prestada pela Prefeitura, que foi a Unidade que efetuou a contratação à
época,  e  considerou  ainda  um custo  de  mão-de-obra  majorado  em 100%,  que  seria  decorrente  da
execução dos serviços em final de semana em caráter emergencial.

Assim verifica-se que os quantitativos e o levantamento técnico dos serviços não foram efetuados por
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equipe distinta da que efetuou a contratação com os valores considerados superfaturados. As Planilhas
apresentadas foram elaboradas por ocasião da Auditoria em abril/2012, e não fazem parte de nenhum
processo de levantamento circunstanciado de apuração quanto aos fatos apontados pela Auditoria da
CGU no Relatório n.º 243.915(Contas de 2009).

Verificamos, portanto, que a Unidade não procedeu conforme a determinação expressa do TCU.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.14 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à comprovação da incorporação ao patrimônio da UFSC
dos  bens  adquiridos  com  recursos  do  CNPQ,  por  meio  de  processo  de  incorporação  dos  bens,
indicando a descrição completa dos mesmos e a correspondente localização, em cumprimento ao item
9.3.1 do Acórdão TCU nº 4.575/2009 - 2ª Câmara (item 4.2.2.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

No item 9.3.1 do referido Acórdão o TCU fez a seguinte determinação à UFSC: “adote as providências
necessárias  para  obter  da  Fundação  de  Ensino  e  Engenharia  de  Santa  Catarina  -  FEESC e  do
responsável a doação e efetiva incorporação dos bens adquiridos com recursos da bolsa ao patrimônio
da UFSC”.

Em fevereiro de 2012, em resposta  encaminhada  à  CGU-R/SC pelo Ofício n° 46/GR/2012,  a  UFSC
informou  que  os  seguintes  bens  arrolados  no  Acórdão  TCU  nº  4.575/2009  -  2ª  Câmara:  dois
microcomputadores, uma impressora, um termógrafo, um psofômetro digital, dois pentes de memória,
um “communication module” e um AC/DF/IR HIPOT TESTER MODEL 19052 teriam sido adquiridos
diretamente pelo coordenador do Projeto, ex-professor da Universidade, e não puderam ser localizados,
e que se encontrava no Gabinete do Reitor o Memorando nº 06/DGP/SCGP/2012, de 16/02/2012, com
solicitação de abertura  de processo administrativo disciplinar para  apurar os fatos. Em 26/04/2012 a
UFSC informou, no Ofício n° 075/PROINFRA/2012, que tal solicitação encontrava-se na Procuradoria
Federal para análise.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.15 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando à exigência, em notas fiscais de serviços de engenharia,
do  ateste  de  técnico  responsável  pela  medição  juntamente  com o  ateste  do  setor  requisitante  do
serviço;  a  contratação  por  sistema  de  registro  de  preços  apenas  serviços  que  se  adequem
completamente  às  especificações  do  objeto  estabelecido  em  edital;  a  indicação  de  técnico  da
Prefeitura Universitária  para efetuar  levantamento detalhado de  todos os serviços executados no
âmbito do Contrato 393/2009, para, se for o caso, negociação com a empresa de eventuais pagamentos
indevidos (item 4.2.3.1, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Quanto  aos  atestes  a  Unidade  havia  se  manifestado  que  o  equívoco  não  se  repetiria.  No  entanto,
constatamos  da  análise  de  24  (vinte  e  quatro)  processos  de  dispensa  formalizados  pelos  diversos
Departamentos, Centros e órgãos suplementares, que o problema persiste.

Verificamos,  no  entanto,  que  nos processos elaborados pelo  Departamento  de  Obras e  Manutenção
Predial  –  DOMP,  a  sistemática  de  ateste  conjunto  entre  técnico  e  setor  requisitante  vem  sendo
observada.

Quanto ao levantamento de todos os serviços executados no âmbito do Contrato, embora requisitada a
posição  da  Entidade  quanto  às  providências  adotadas,  não  foram  apresentadas  as  medidas
implementadas e que configurariam o atendimento à determinação.

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.16 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
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qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências e/ou medidas adotadas visando ao implemento de controles que possibilitem identificar
os  docentes  que  estão  prestando  atividades  por  meio  de  fundações,  discriminando,  entre  outros,
período  de  prestação  dos  serviços,  atividades  desenvolvidas  e  valores  percebidos;  a  busca  de
orientação formal  junto ao Ministério da Educação para implementar  o pagamento de  bolsas aos
docentes  que  ministrem aulas nos cursos de  pós-graduação,  gerenciados por  fundações de  apoio,
através da Gratificação de Cursos e Concursos instituída pela Lei nº 11.314/2006, regulamentada pelo
Decreto nº 6.114/2007, por meio do Sistema SIAPE (item 4.2.3.3, do RA/CGU-SC nº 243.915)”.

Em relação à recomendação de implementação de controles que possibilitem identificar os docentes que
estão prestando atividades por meio de fundações, discriminando, entre outros, período de prestação dos
serviços,  atividades  desenvolvidas  e  valores  percebidos,  o  Ofício  n°  46/GR/2012,  de  22/02/2012,
encaminhou a seguinte manifestação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC:

“Informação da PRPG: A PRPG vem desde 2008 dedicando considerável esforço no desenvolvimento
e implantação de mecanismos de controle dos cursos de pós-graduação, tanto no aspecto acadêmico
quanto no aspecto operacional. No que se refere aos cursos de Especialização, foi  criado em 2010
nesta Pró-Reitoria o Departamento de Educação Continuada, responsável pelo acompanhamento dos
cursos  Lato-Sensu  e  estágios  de  pós-doutorado.  Ao  longo  de  2010,  por  iniciativa  daquele
Departamento foi proposta, discutida e aprovada na Câmara de Pós-Graduação, a Regulamentação
específica para os cursos Lato Sensu. Esta regulamentação foi colocada em consulta pública por três
meses em 2011, discutida longamente no Conselho Universitário e finalmente aprovada na sessão do
CUn  de  13/10/2011  (Resolução  Normativa  15/CUn/2011,  cópia  anexa).  A  Resolução  Normativa
15/CUn/2011,  interdita  em seu artigo 14,  §2º,  a  coordenação simultânea de  mais de  um curso de
Especialização. A participação de docentes nestes cursos está limitada a 8 horas semanais, na média
do semestre (artigo 18, § 6º). A nova regulamentação dos cursos Lato Sensu está articulada a duas
outras  resoluções,  a  saber:  I  -  A  Resolução  Normativa  13/CUn/2011,  aprovada  no  Conselho
Universitário em 27/09/2011, que regula a relação entre a Universidade e  as Fundações de Apoio
(cópia anexa).  a  -  Esta Resolução estabelece  a possibilidade  de  concessão de  bolsas de  ensino a
docentes que participem de cursos geridos pelas Fundações ( RN 13/CUn/2011, artigo 15, caput  e
inciso I). b - Essa mesma Resolução fixa limites, tanto em termos de horas de participação nos cursos
não-regulares (RN 13/CUn/2011,  artigo 14,  § 2º),  quanto em termos dos valores concedidos como
bolsas (RN 13/CUn/2011, artigo 17). c - O controle do número de horas de participação é feito através
do  Plano  de  Atividades  do  Docente,  que  passará  a  registrar  as  aulas  ministradas  em  cursos
não-regulares (RN 13/CUn/2011, artigo 16, § 1º). d - As Fundações de Apoio informarão mensalmente
à UFSC a relação de bolsas efetivamente concedidas com a devida identificação do beneficiário (RN
13/CUn/2011, artigo 18, § 2º). e - Toda participação em cursos não-regulares deve ser previamente
autorizada  pelo  Departamento  de  lotação  do  docente  (RN  13/CUn/2011,  artigo  14,  §  1º).  II  –
Resolução de  Bolsas de  Ensino,  atualmente  em discussão na Câmara de  Pós-Graduação.  Desde o
início  de  2011,  todos os  cursos de  Especialização,  aprovados na Câmara de  Pós-Graduação,  têm
registro obrigatório no sistema de controle acadêmico da pós-graduação (CAPG), o mesmo sistema
que já vinha sendo utilizado para os cursos Stricto Sensu (Mestrados e Doutorados). A emissão de
certificados de cursos de especialização, a partir  de novembro de 2011, passou a ser  efetuada por
rotina  automática  do  CAPG,  exigindo  que  todas  as  informações  dos  cursos,  disciplinas,  cargas
horárias,  docentes  participantes  e  alunos,  sejam  corretamente  cadastradas.  A  Pró-Reitoria  de
Pós-Graduação passa a ter acesso aos dados dos cursos com mais segurança, através de relatórios
extraídos da base de dados do CAPG.”

A CGU-R/SC entende que os controles informados pela Unidade atendem a recomendação feita, desde
que efetivamente implantados e monitorados. Tendo em vista os mesmos terem sido criados no final do
exercício  de  2011,  não  foram realizados testes  para  aferir  a  sua  efetividade  nesse  exercício.  Seria
oportuna a verificação de tal efetividade a partir de 2012.

Em relação  à  recomendação  de  busca  de  orientação  formal junto  ao  Ministério  da  Educação  para
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implementar o pagamento de bolsas aos docentes que ministrem aulas nos cursos de pós-graduação,
gerenciados por fundações de apoio, através da Gratificação de Cursos e Concursos instituída pela Lei
nº 11.314/2006, a UFSC não apresentou nenhuma regulamentação interna ou orientação formulada pelo
Ministério da Educação. O Ofício n° 46/GR/2012, de 22/02/2012, encaminhou a seguinte manifestação
de sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação:

“Informação da PRPG: A proposta de resolução que regulamenta a concessão de bolsas de ensino aos
docentes participantes de cursos não-regulares da UFSC, fundamentada no que expressa o Art. 4º, §
1º, da Lei 8.952, de 20 de dezembro de 1994, alterado pela Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, se
encontra em discussão  na Câmara  de  Pós-Graduação.  Foi  designada uma Comissão  de  Membros
daquela Câmara, formada pelos (…) , que deveria apresentar parecer na reunião de 15 de dezembro
de 2011. Como a Comissão não concluiu seu parecer até aquela data, solicitou a retirada de pauta do
processo (Pauta e Ata da reunião, anexas). Nas próximas reuniões ordinárias da CPG, a minuta deverá
ser  aprovada e enviada ao Conselho Universitário para completar o arcabouço legal regulando as
atividades em cursos de especialização.”

Em relação à determinação contida no item 1.6.1.17 do Acórdão 2.498/2011 – TCU – 2ª Câmara,
qual seja:

“Determinar à Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina - CGU/SC, bem como à
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as
providências  e/ou  medidas  adotadas  visando  a  orientação  às  fundações  de  apoio  acerca  da
necessidade de observância da legislação federal relativa às normas para licitações e contratos da
administração pública,  bem como para que executem despesas vinculadas ao objeto contratado; a
oficialização  às  fundações  de  apoio  contratadas  a  respeito  da  obrigatoriedade  de  identificar  os
comprovantes das despesas realizadas, bem como de que os mesmos sejam atestados, tempestivamente,
por agente responsável pelo recebimento efetivo do bem adquirido ou que acompanhe a prestação do
serviço;  a  manutenção  de  controle  unificado  de  todos  os  contratos  com  fundações  de  apoio,
solicitando formalmente a apresentação de contas tempestiva das fundações de apoio contratadas, e
instaurando,  se  for  o  caso,  o  respectivo  processo  de  tomada  de  contas  especial;  a  previsão,  ou
proibição expressa, de acordo com o caso, de pagamento de taxa relativa a despesas operacionais e
administrativas nos convênios/contratos com entidades sem fins lucrativos, ou, no caso de previsão, o
estabelecimento  do  montante  e  as  regras  que  permitam  que  este  pagamento  seja  liquidado;  a
especificação, nos convênios firmados pela UFSC, dos gastos elegíveis no âmbito do projeto, bem
como o  detalhamento  suficiente  do  objeto  e  do  Plano  de  Trabalho  dos contratos  e  convênios  da
Universidade,  de  modo a estabelecer  e  prever  todos os tipos de  despesas inerentes aos mesmos e
permitir a identificação e o controle adequado de tais despesas; a abstenção de aprovação de despesas
que  não  estão  suficientemente  detalhadas  e  justificadas,  de  forma  a  comprovar  a  relação  desta
despesa com o objeto do convênio, estando esta modalidade de gasto expressamente prevista no Plano
de Trabalho (itens 4.2.3.4, 4.2.3.5, 4.2.3.6, 4.3.1.1, 4.3.2.1 e 4.3.2.2, do RA/CGU-SC nº 243.915).”

Em relação à recomendação de que a UFSC orientasse as fundações de apoio acerca da necessidade de
observância da legislação federal relativa às normas para licitações e contratos da administração pública
em  caso  de  contratação  de  obras,  compras  e  serviços  realizados  com  recursos  federais,  em
documentação  encaminhada  à  CGU-R/SC pelo Ofício  092/AUDIN/2010,  de  29/12/2010,  a  Unidade
informou ter  cumprido tal recomendação em 15/12/2010 e  apresentou o ofício  circular  remetido às
fundações de apoio.

Em relação à recomendação de que a UFSC orientasse as fundações de apoio para que as mesmas não
executassem  despesas  sem  vínculo  com  o  objeto  contratado,  em  documentação  encaminhada  à
CGU-R/SC pelo Ofício 092/AUDIN/2010, de 29/12/2010, os gestores apresentaram o ofício circular que
teria  contido  tal  orientação,  no  entanto  não  apresentaram  o  recebimento  deste  pelas  fundações.
Questionados novamente em fevereiro de 2012, os gestores apenas ratificaram a informação prestada
anteriormente, sem comprovar a ciência da direção das fundações da notificação encaminhada.

No  Relatório  de  Gestão  2011,  consta  a  seguinte  informação  prestada  pela  UFSC  a  respeito  da
recomendação:  “Por  meio  do  Ofício  241/PROINFRA/2011,  de  29/12/2011,  a  Pró-Reitoria  de
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Infraestrutura informa: Em relação à necessidade da execução das despesas estarem vinculadas ao
objeto contratado é obrigatória a apresentação do Plano de Trabalho e do Orçamento detalhado do
projeto identificando todos os seus custos. Ademais a própria Procuradoria Federal junto à UFSC tem
se manifestado nesse sentido, quando dos pareceres para aprovação dos contratos a serem firmados,
exigindo que os contratos identifiquem o objeto a ser executado, às metas a serem atingidas, às etapas
ou fases de execução e a previsão orçamentária e o início e fim da execução do objeto (...)”

Não foram realizados testes para aferir a regularidade das despesas realizadas pelas fundações de apoio
no exercício. Considerando a publicação, pela UFSC, em setembro de 2011, da Resolução Normativa n°
13/CUn/2011,  que  trata  da  relação da  Universidade  com suas fundações de  apoio,  seria  oportuna  a
verificação de tal regularidade a partir de 2012.

Em  relação  à  recomendação  de  que  a  UFSC  oficiasse  as  fundações  de  apoio  contratadas  da
obrigatoriedade de identificar os comprovantes das despesas realizadas, bem como de que os mesmos
fossem atestados, tempestivamente, por agente responsável pelo recebimento efetivo do bem adquirido
ou  pelo  acompanhamento  da  prestação  do  serviço,  os  gestores  informaram  em  documentação
encaminhada  pelo Ofício 092/AUDIN/2010,  de  29/12/2010,  que  as fundações manifestaram-se  pelo
cumprimento  da  recomendação  (Memo  n.º  222/PROINFRA/2010).  Questionados  novamente  em
fevereiro de 2012, os gestores apenas ratificaram a informação prestada anteriormente.

Em relação à recomendação de que a UFSC mantivesse controle unificado de todos os contratos com
fundações de apoio, solicitando formalmente  a  apresentação de  contas tempestiva das fundações de
apoio  contratadas  e  instaurasse,  se  fosse  o  caso,  procedimento  de  tomada  de  contas  especial,
verificou-se que embora a Unidade tenha informado no Ofício 241/PROINFRA/2011, de 29/12/2011,
conforme consta do Relatório de Gestão 2011 da Unidade, que o controle dos contratos é realizado de
forma unificada através do sistema MATL/UFSC, onde são registrados os contratos (numero, objeto,
coordenador,  fiscal,  valor,  pagamentos,  empenhos,  tipo  de  licitação,  número  da  licitação,  vigência,
aditivos, apostilamentos, publicação, órgão responsável, fornecedor, tipo de contrato, etc.), a exigência
tempestiva, pela UFSC, da apresentação da prestação de contas das fundações, não vem sendo realizada.

No âmbito da Unidade a competência para o acompanhamento da vigência dos contratos e vencimento
dos  prazos  para  prestação  de  contas  está  a  cargo  da  Diretoria  de  Gestão,  Programação  e
Acompanhamento, subordinada à Pró-Reitoria de Infraestrutura. A atuação dessa Pró-Reitoria não tem
sido  tempestiva  na  cobrança  da  apresentação  das  prestações  de  contas  das  fundações  de  apoio,
conforme exposto a seguir.

Por  solicitação  da  CGU-R/SC,  feita  em  10/04/2012,  os  gestores  encaminharam  pelo  Ofício
54/PROINFRA/2012, de 13/04/2012, a relação de contratos com fundações de apoio cujo prazo para a
apresentação da prestação de contas havia expirado em 2011.

Dessa relação constam 12 contratos para os quais não houve prestação de contas. Há, por exemplo,
contratos  cuja  vigência  expirou  em  31/12/2010  sem  que  as  prestações  de  contas  tivessem  sido
apresentadas até aquela data, 13/04/2012: contratos 131/2010 - FAPEU, 320/2010 - FEPESE, 229/2009
- FEESC e 456/2009 - FAPEU.

Após  a  CGU-R/SC  demandar  a  informação  das  inadimplências  à  Unidade,  a  Pró-Reitoria  de
Infraestrutura notificou, em 13/04/2012, as respectivas fundações para que apresentassem “o relatório
de execução físico financeiro da prestação de contas” dos contratos.

Cabe  ressaltar  que  pelo  menos  uma  das  fundações  de  apoio  relacionadas  pela  Unidade  como
inadimplentes  com a  obrigação  de  prestar  contas  firmou  novos  contratos  com a  UFSC  em 2012
(contratos 39/2012 - FAPEU, 55/2012 - FAPEU e 58/2012 - FAPEU). Não foi realizado levantamento
exaustivo dos contratos firmados com as fundações de apoio que não houvessem prestado contas de
contratos anteriores.

Em relação à recomendação de que a UFSC previsse ou proibisse expressamente, de acordo com o caso,
o pagamento de taxa relativa a despesas operacionais e administrativas nos convênios/contratos com
entidades sem fins lucrativos e  que no caso de previsão estabelecesse seu montante e  as regras que
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permitissem que este pagamento fosse liquidado, nos dois contratos com fundações de apoio firmados
em 2011 que foram analisados pela CGU-R/SC por ocasião desta auditoria (Contratos n° 72/2011 e n°
160/2011), não se verificou a previsão de pagamento de “taxa de administração” à fundação de apoio
como um percentual do valor total do contrato.

Em informação prestada no Ofício 241/PROINFRA/2011,  de 29/12/2011,  constante  do Relatório de
Gestão  2011 da  Unidade,  os gestores afirmam que  nos contratos firmados entre  a  UFSC e  as  suas
fundações  de  apoio  há  previsão  de  pagamento  de  valores  a  título  de  ressarcimento  dos  serviços
administrativos prestados, que são especificados através do orçamento detalhado desses gastos.

Em relação à recomendação de que a UFSC especificasse os gastos elegíveis no âmbito do projeto, bem
como obtivesse detalhamento suficiente do objeto e do Plano de Trabalho dos contratos e convênios
firmados, de modo a estabelecer e prever todos os tipos de despesas inerentes aos mesmos e permitir a
identificação e o controle adequado de tais despesas, a UFSC informou em resposta encaminhada pelo
Ofício  092/AUDIN/2010,  de  29/12/2010  (Memo  n.º  231/PROINFRA/2010),  que  “os  convênios
firmados pela UFSC atendem às exigências dos órgãos concedentes. Quanto ao detalhamento do Plano
de Trabalho nos contratos comunicamos que os mesmos vêm de forma detalhada, caso contrário, não
será aprovado pela Procuradoria Federal junto à UFSC".

A Resolução Normativa n° 13/CUn/2011 previu o detalhamento do Plano de Trabalho em seu artigo 4º,
§ 3.º, nos seguintes termos: “Os projetos e ações desenvolvidos com a participação de fundações de
apoio devem ser baseados em plano de trabalho que contenham os itens definidos no § 1.º do Art. 6.º
do Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010.”

Em relação à  recomendação de  que  a  UFSC se  abstivesse  de aprovar despesas que não estivessem
suficientemente detalhadas e justificadas, sem comprovação de sua relação com o objeto do convênio,
estando a modalidade de gasto expressamente prevista no Plano de Trabalho, os gestores consideraram,
em manifestação encaminhada pelo Ofício 092/AUDIN/2010, de 29/12/2010, que tal recomendação já
estava em prática  na UFSC (Memo n.º  222/PROINFRA/2010). Esse posicionamento da Unidade  foi
reiterado em manifestação apresentada à CGU-R/SC em fevereiro de 2012, pelo Ofício 46/GR/2012.

Em que  pese  a  manifestação  dos  gestores,  verificou-se,  conforme  já  relatado,  que  a  Universidade
promove apenas a análise formal das prestações de contas das fundações de apoio, sem verificação dos
documentos de despesas, e  que  apesar de  existirem fiscais formalmente  designados pela  UFSC para
acompanhar esses contratos, os mesmos não tem elaborado relatório de fiscalização.

Reitera-se, por oportuno, que nos trabalhos desta  auditoria  não foram realizados testes para  aferir  a
regularidade das despesas realizadas pelas fundações de apoio no exercício. Considerando a publicação,
pela UFSC, em setembro de 2011, da Resolução Normativa n° 13/CUn/2011, que trata da relação da
Universidade com suas fundações de apoio, seria oportuna a verificação de tal regularidade a partir de
2012.

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

2.1.2.1. Constatação

Necessidade de aprimorar a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão.

Com base em informações prestadas pela UFSC, verificou-se que a entidade constituiu a Comissão de
Elaboração e Implementação da Carta de Serviços ao Cidadão por meio da Portaria nº 1463/GR/2009 e
disponibilizou em seu sítio na internet a Carta de Serviços ao Cidadão. Trata-se, no entanto, conforme
informação prestada por membro da citada Comissão,de uma versão inicial do documento, que ainda
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necessitaria de ajustes, para os quais não existe cronograma de implantação.

Em consulta ao portal da UFSC na internet verificou-se que não existe um link de acesso à Carta de
Serviços ao Cidadão na página inicial do portal www.ufsc.br. Para se acessar a Carta é necessário entrar
no portal da Reitoria ou da Secretaria de Planejamento e Finanças, o que prejudica a divulgação do
documento, e consequentemente, o acesso ao mesmo.

De forma geral, a estrutura de apresentação das informações na Carta de Serviços da UFSC na internet
segue  a  estrutura  organizacional  da  Universidade,  que  é  desconhecida  para  o  público  em geral,  e
necessita,  portanto,  de  aprimoramento,  para  tornar  a  navegação  no  documento  mais  intuitiva.  Um
exemplo disso é o caminho que o usuário tem que percorrer para acessar os serviços prestados pelo
Hospital Universitário. Para se obter essas informações, a partir do acesso à Carta, ele deve escolher no
menu a opção “Gabinete do Reitor”, e depois, “Hospital Universitário”. Considerando que o usuário dos
serviços do HU provavelmente não tenha conhecimento da estrutura organizacional da UFSC, ele terá
dificuldade  para  encontrar  as  informações  do  HU que  por  ventura  venha  a  buscar  na  página  da
Universidade.

O aprimoramento  visa  cumprir  o  objetivo  da  Carta,  previsto  no  Decreto  nº  6.932/2009,  qual seja,
informar ao cidadão em geral os serviços prestados, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos
compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Causa:

Os trabalhos de elaboração e divulgação da Carta não foram devidamente concluídos.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 201203151/49, os gestores assim se manifestaram no Ofício n°
008/SEPLAN/2012, de 24/04/2012:

"Esclarecemos que a Carta de Serviços ao Cidadão da UFSC será aprimorada nos próximos meses,
buscando atender a recomendação da CGU. Informamos ainda que sua discussão e aprimoramento
serão  realizados  no  âmbito  da  Comissão  responsável  pela  implementação  da  Lei  de  Acesso  à
Informação  –  Lei  12.527/2011,  já  que  a  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão  integra  à  referida
regulamentação. Anexa, encaminhamos cópia da Portaria 479/2012/GR que constitui a Comissão.

Informamos também que foi solicitada à Direção do HU indicação de um servidor  para compor  a
Comissão responsável pela implementação da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011. Dessa
forma, objetivamos integrar os trabalhos no âmbito das duas unidades e assim proceder nos ajustes da
atual "Carta Preliminar de Serviços ao Cidadão do HU"".

Análise do Controle Interno:

Os  gestores  concordam com o  apontamento  feito  pela  CGU-R/SC  e  assumem o  compromisso  de
aprimorar  a  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão,  tanto  da  UFSC,  quanto  do  HU.  Informam  que  os
aprimoramentos serão realizados no âmbito dos trabalhos da Comissão responsável pela implementação
da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011 nas Unidades.

Na  Portaria  n°479/2012/GR,  de  11/04/2012,  que  designou  os  membros  da  Comissão  não  existe
representante do HU, mas os gestores informam que foi solicitada à direção do Hospital a indicação de
um servidor para integrar a Comissão.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Aprimorar a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão na internet, de forma a tornar suas informações
mais facilmente acessíveis ao público em geral, ou seja:

Incluir na página inicial do portal da UFSC (www.ufsc.br) link para acesso à Carta;

Melhorar a estrutura de apresentação das informações na Carta de forma a tornar a navegação no
documento mais intuitiva para o público em geral, por exemplo, disponibilizando as informações
por serviço prestado, em vez de por unidade administrativa.

Realizar  a  revisão das informações contidas na  Carta  de  forma a  garantir  que o conteúdo do
documento esteja de acordo com o prescrito no artigo 11 do Decreto n° 6.932/2009, em especial o
previsto em seu parágrafo 2º: "A Carta de Serviços ao Cidadão deverá trazer informações claras
e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, em especial as relacionadas com: I- o
serviço  oferecido;  II-  os  requisitos,  documentos  e  informações  necessários  para  acessar  o
serviço; III – as principais etapas para processamento do serviço; IV – o prazo máximo para a
prestação do serviço; V- a forma de prestação do serviço; VI- a forma de comunicação com o
solicitante do serviço; e VII- os locais e formas de acessar o serviço."

Disponibilizar o acesso à Carta de Serviços do HU também na página inicial do portal do Hospital
(www.hu.ufsc.br), vez que o público do Hospital não é necessariamente o mesmo da Universidade.

Recomendação 2:

Instituir cronograma de trabalho para realizar os aprimoramentos na Carta.

2.1.2.2. Informação

As recomendações da CGU dirigidas à UFSC no exercício de 2011 constam do Relatório de Auditoria n°
201108926,  relativo  à  avaliação  da  gestão  2010.  Nesse  relatório  constam  45  constatações,  que
resultaram em 71 recomendações dirigidas à Unidade.

Para verificação na auditoria da avaliação da gestão 2011, levando-se em conta o tempo disponível para
a  realização  dos  trabalhos,  foram  selecionadas  as  constatações  do  Certificado  de  Auditoria  n°
201108926 (gestão 2010) avaliadas como potencialmente causadoras de impacto na gestão 2011 por se
tratarem de  falhas  não  pontuais.  Essas  constatações  encontram-se  listadas  no  quadro  abaixo,  com
informação sobre o atendimento das respectivas recomendações.

Ressalta-se que todas as recomendações constantes do Relatório de Auditoria n° 201108926 estão sendo
acompanhadas no correspondente Plano de Providências Permanente.

Resultado da verificação do atendimento às recomendações do RA 201108926, realizada na auditoria de
avaliação da gestão 2011:

N°. do
Relatório de
Auditoria de

Contas

Item do Relatório
Situação atual das
recomendações

Item específico da Parte
“achados de auditoria”

deste Relatório

201108926

2.2.1.1  Fragilidade  nos
controles  internos
referentes  à  análise  das

Não atendida, com
impacto na gestão

2.1.2.3
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prestações  de  contas
apresentadas por fundações
de  apoio;  necessidade  de
adequação  ao  Decreto  n°
7.423/2010

201108926

4.1.1.1  Permanência  de
não-realização  de
inventário  físico  anual  de
bens móveis

Não atendida, com
impacto na gestão

2.1.1.1

201108926

6.2.1.3 Realização indevida
de  dispensas  de  licitação,
caracterizando
fracionamento da despesa

Não atendida, com
impacto na gestão

7.2.2.1

201108926

6.2.3.1  Atraso  na
apresentação de  prestações
de  contas  em  contratos
celebrados  com  fundações
de apoio

Não atendida, com
impacto na gestão

2.1.2.4

 

2.1.2.3. Constatação

Fragilidade nos controles internos referentes à análise das prestações de contas apresentadas por
fundações de apoio; necessidade de adequação ao Decreto n.º  7.423/2010 – reiteração de falha
apontada no Relatório de  Auditoria CGU n°  201108926,  item 2.2.1.1,  que  ensejou ressalva no
correspondente Certificado de Auditoria.

Em relação à rotina de análise e aprovação das prestações de contas identificada no exercício anterior,
que constava do recebimento e verificação prévia das peças pela Pró-Reitoria de Infraestrutura com
posterior encaminhamento ao Conselho de Curadores da Universidade para análise e parecer sobre a
prestação de contas, constatamos a inclusão, em 2011, de uma análise prévia, com emissão de parecer,
pela contadora da Pró-Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA, antes do parecer final do Conselho de
Curadores da Universidade.

O parecer da contadora, no entanto, se restringe ao aspecto formal e financeiro da execução da despesa,
ou seja, expressa opinião quanto ao cumprimento das exigências sobre a prestação de contas previstas
no  contrato,  e  informa  o  total  de  receita  arrecadada  e  gasta,  bem  como  a  existência  de  saldo
remanescente.  Dessa  forma,  a  inclusão  da  análise  prévia  pela  contadora  em  nada  atendeu  à
recomendação  da  CGU de  que  fosse  efetuada  uma  análise  da  regularidade  das despesas  (quanto  à
pertinência, legalidade e economicidade das despesas bem como quanto à existência dos bens e serviços
contratados).

Os contratos firmados pela UFSC com suas fundações de apoio em 2011 determinam que a prestação de
contas  deve  ser  composta  por:  demonstrativo  da  execução  da  receita  e  da  despesa,  relação  de
pagamentos,  relação  de  bens  permanentes  adquiridos,  extratos  bancários  onde  se  verifique  a
movimentação dos recursos, e  comprovante de depósito bancário referente  à  devolução do saldo de
recursos não utilizado.

Os contratos também preveem a obrigação de que a fundação mantenha arquivados, pelo prazo de cinco
anos contados da aprovação da prestação de contas, os originais dos comprovantes de despesa (notas
fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagem e outros comprovantes).
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Verificou-se  que  a  Universidade  segue  realizando  apenas a  análise  formal das prestações de  contas
apresentadas pelas fundações de apoio, e a aprovação das contas tem se dado com base apenas nos
documentos apresentados pelas entidades, exigidos no contrato. Os documentos de despesa citados no
parágrafo anterior, mantidos nas entidades, não tem sido objeto de verificação pela Universidade.

Dessa forma, as prestações de contas tem sido aprovadas sem que haja aferição da regularidade das
despesas  apresentadas pelas  fundações quanto  à  efetiva  contratação  e  entrega  dos bens e  serviços
informados  na  relação  de  pagamentos,  bem  como  quanto  à  pertinência  dessas  despesas  para  a
consecução do objeto do Projeto contratado junto à Universidade.

O Decreto n° 7.423/2010, que regulamentou a relação entre as IFES e as fundações de apoio no âmbito
dos projetos previstos na Lei n° 8.958/1994, alterada pela  Lei n° 12.349/2010, assim dispôs em seu
artigo 11 sobre a prestação de contas:

“Art.11. A instituição apoiada deve incorporar aos contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados
com base na Lei nº 8.958, de 1994,a previsão de prestação de contas por parte das fundações de apoio.

§1º  A  prestação  de  contas  deverá  abranger  os  aspectos  contábeis,  de  legalidade,  efetividade  e
economicidade de cada projeto, cabendo à instituição apoiada zelar pelo acompanhamento em tempo
real da execução físico-financeira da situação de cada projeto e respeitar a segregação de funções e
responsabilidades entre fundação de apoio e instituição apoiada.

§2º A prestação de contas deverá ser instruída com os demonstrativos de receitas e despesas, cópia dos
documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos discriminando, no casode pagamentos,
as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, cópias de guias de recolhimentos e atas de licitação.

§3º A instituição apoiada deverá elaborar relatório final de avaliação com base nos documentos
referidos no  §  2º  e  demais  informações relevantes  sobre  o  projeto,  atestando a  regularidade  das
despesas realizadas pela fundação de apoio, o atendimento dos resultados esperados no plano de
trabalho e a relação de bens adquiridos em seu âmbito.” (grifamos)

Causa:

Ausência  de  definição  de  rotinas  e  competências  para  realizar  a  análise  da  prestação  de  contas
apresentadas pelas fundações de apoio.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  n°  201203151/58,  os  gestores  informaram  no  Ofício
086/PROINFRA/2012, de 09/05/2012:

"Reiteramos  as  informações  prestadas  através  do  Ofício  056/PROINFRA/2011.  Os  documentos
referentes  aos  projetos  ficam a  disposição  da  Universidade,  por  um período  mínimo  de  5  anos,
podendo ser auditado a qualquer momento.

Em relação à aferição da regularidade das despesas apresentadas pelas fundações de apoio quanto à
efetiva contratação e entrega dos bens e serviços informamos que todos os pagamentos são realizados
somente após o atestado do fiscal do contrato que tem por obrigação acompanhar a realização dos
serviços e/ou entrega dos bens."

Análise do Controle Interno:

A manifestação dos gestores não traz elementos novos aos fatos apontados. A existência de um fiscal de
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contrato para receber os bens e serviços contratados pela fundação embora seja um importante elemento
de controle em relação às despesas realizadas, não afasta, por si só, a  necessidade de aferição, pela
Universidade, da regularidade das despesas apresentadas na prestação de contas, quanto aos aspectos
contábil,  financeiro,  de  legalidade,  de  economicidade  (quanto  à  realização  de  licitação  para  a
contratação da melhor proposta), de efetividade (quanto ao atingimento dos objetivos esperados), de
pertinência (em relação às atividades previstas no plano de trabalho) e de existência (quanto aos bens e
serviços adquiridos).

Recomendações:

Recomendação 1:

Definir rotinas e competências para que as despesas relacionadas na prestação de contas dos projetos
desenvolvidos  pelas  fundações  de  apoio  sejam analisadas,  no  âmbito  da  Universidade,  quanto  aos
aspectos contábil, financeiro, de legalidade, de economicidade (quanto à realização de licitação para a
contratação da melhor proposta), de efetividade (quanto ao atingimento dos objetivos esperados), de
pertinência (em relação às atividades previstas no plano de trabalho), de existência (quanto aos bens e
serviços adquiridos).

2.1.2.4. Constatação

Atraso na apresentação de prestações de contas em contratos celebrados com fundações de apoio –
reiteração de falha no Relatório de Auditoria CGU n°201108926, item 6.2.3.1, que ensejou ressalva
no correspondente Certificado de Auditoria.

No âmbito da Unidade a competência para o acompanhamento da vigência dos contratos e vencimento
dos  prazos  para  prestação  de  contas  está  a  cargo  da  Diretoria  de  Gestão,  Programação  e
Acompanhamento, subordinada à Pró-Reitoria de Infraestrutura. A atuação dessa Pró-Reitoria não tem
sido  tempestiva  na  cobrança  da  apresentação  das  prestações  de  contas  das  fundações  de  apoio,
conforme exposto a seguir.

Por  solicitação  da  CGU-R/SC,  feita  em  10/04/2012,  os  gestores  encaminharam  pelo  Ofício
54/PROINFRA/2012, de 13/04/2012, a relação de contratos com fundações de apoio cujo prazo para a
apresentação da prestação de contas havia expirado em 2011.

Dessa relação constam 12 contratos para os quais não houve prestação de contas. Há, por exemplo,
contratos  cuja  vigência  expirou  em  31/12/2010  sem  que  as  prestações  de  contas  tivessem  sido
apresentadas até aquela data, 13/04/2012, (contratos 131/2010 - FAPEU, 320/2010 - FEPESE, 229/2009
- FEESC e 456/2009 - FAPEU).

Após  a  CGU-R/SC  demandar  a  informação  das  inadimplências  à  Unidade,  a  Pró-Reitoria  de
Infraestrutura notificou, em 13/04/2012, as respectivas fundações para que apresentassem “o relatório
de execução físico financeiro da prestação de contas” dos contratos.

Cabe  ressaltar  que  pelo  menos  uma  das  fundações  de  apoio  relacionadas  pela  Unidade  como
inadimplentes  com a  obrigação  de  prestar  contas  firmou  novos  contratos  com a  UFSC  em 2012
(contratos 39/2012 - FAPEU, 55/2012 - FAPEU e 58/2012 - FAPEU). Não foi realizado levantamento
exaustivo dos contratos firmados com as fundações de apoio que não houvessem prestado contas de
contratos anteriores.
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Causa:

Ausência de efetividade na adoção de medidas para que as prestações de contas sejam apresentadas nos
prazos determinados.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  n°  201203151/58,  os  gestores  informaram  no  Ofício
086/PROINFRA/2012, de 09/05/2012:

"Encaminhamos  os  Ofícios  n°s  FEESC/PRJ/631/2012,  FEPESE  021/2012  e  Ofício  FAPEU
137/2012/SP.

Com relação ao Contrato 141/2009 - Encaminhamos cópia do Ofício n° 318/2011-SP;

Com relação ao Contrato 456/2009 - encaminhamos cópia do Ofício n° 170/2011/SP;

Com relação ao Contrato 267/2008 - encaminhamos cópia do Ofício n° 310/2011/SP."

Análise do Controle Interno:

De  acordo  com as  informações  contidas  nos  ofícios  das  fundações  de  apoio  encaminhados  pelos
gestores, para os contratos n° 320/2010-FEPESE, 229/2009-FEESC e 456/2009-FAPEU as prestações
de  conta  já  haviam sido  encaminhadas  à  PROINFRA/UFSC.  A  prestação  de  contas  do  contrato
229/2009-FEESCteria sido apresentada pelo Ofício FEESC 153/2010, de 23/02/2010, e a prestação de
contas  do  contrato  456/2009-FAPEU teria  sido  apresentada  pelo  Ofício  FAPEU 170/2011/SP,  de
13/05/2011.  Já  para  o  contrato  320/2010-FEPESE,  a  fundação  informou  no  Ofício  FEPESE
021/2012/PR, de 23/04/2012, que a prestação de contas já  havia sido apresentada, sem, no entanto,
especificar a data em que teria ocorrido tal apresentação.

Em relação ao contrato 131/2010-FAPEU, a fundação confirmou, no Ofício FAPEU 137/2012/SP, de
09/05/2012, que a prestação de contas ainda encontrava-se em elaboração, confirmando, portanto, o
atraso na sua apresentação.

Considerando  as  informações  prestadas  pelas  fundações  de  apoio  e  as  informações  registradas  no
controle da PROINFRA sobre os contratos cujas prestações de contas estavam pendentes, apresentado à
CGU-R/SC por ocasião desta auditoria, conclui-se que as informações constantes desse controle não são
confiáveis, uma vez que para os quatro casos de atraso na apresentação de prestação de contas que
foram testados, apenas um se confirmou. Ressalta-se que para esse caso, houve assinaturas de novos
contratos em 2012 estando a fundação inadimplente com a obrigação de prestar contas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Adotar  medidas  efetivas  para  que  a  apresentação  de  prestação  de  contas  ocorra  tempestivamente,
respeitando os prazos determinados; e manter registro atualizado dos contratos em relação aos quais não
houve prestação de contas no prazo regular.

Recomendação 2:
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Não celebrar novos contratos com as fundações de apoio que estejam inadimplentes com a obrigação de
prestar contas.

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1. Informação

Comparando o Relatório  de Gestão – exercício 2011, parte  integrante  do Processo de Prestação de
Contas  2011  da  UFSC,  com a  normatização  emitida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (Decisão
Normativa – TCU n.º 108/2010) verificamos a ausência de justificativa para os casos de não acatamento
das  recomendações  realizadas  pela  unidade  de  controle  interno,  no  caso  a  AudIn,  conforme
determinação contida no item 16, Parte A, do Anexo II da DN – TCU n.º 108/2010.

2.2.1.2. Informação

A análise do Processo de Contas 2011 da Unidade revelou deficiências internas para a atualização do
Cadastro de Responsáveis do Siafi, e, consequentemente, para o cumprimento da determinação do TCU
de  apresentação  do  Rol de  Responsáveis  atualizado,  visto  que  este  documento  é  extraído  daquele
cadastro.

No Processo de Contas (n° 23080.006102/2012-33) constam três versões do Rol de Responsáveis. A
primeira, emitida em 28/02/2012, foi atualizada por solicitação do Conselho de Curadores da Unidade,
por ocasião da análise e parecer deste colegiado sobre a prestação de contas. A segunda versão do Rol
de Responsáveis, emitida em 26/03/2012, continha inconsistências detectadas pela equipe de auditoria
da CGU-R/SC, como a presença de agentes que deixaram de pertencer ao quadro da Unidade em 2010.
Por demanda da CGU-R/SC, contida na Nota de Auditoria n° 20123151/01, de 03/04/2012, a Unidade
procedeu a nova atualização do Rol de Responsáveis, e juntou ao processo de contas a terceira versão
do documento. Assinam o documento o Diretor do DCF - Departamento de Contabilidade e Finanças,
subordinado à Secretaria de Planejamento e Finanças, e o Dirigente Máximo da Unidade.

A atualização do Cadastro de Responsáveis no Siafi depende da comunicação de novas designações,
nomeações e exonerações dos agentes. Informações prestadas por servidores da Unidade revelaram a
ausência  de definição da área competente  por realizar essa  comunicação ao servidor que alimenta  o
Siafi, bem como a ausência de uma rotina para a efetivação das atualizações no Sistema.

Em 23/03/2012, foi encaminhada à Unidade, a Solicitação de Auditoria n° 201203151/49, para que os
gestores apresentassem justificativas e/ou esclarecimentos sobre a falha apontada.

Em resposta, os gestores assim se manifestaram no Ofício n° 008/SEPLAN/2012, de 24/04/2012:

"Esclarecemos que já atendemos ao constatado pela Auditoria, encaminhando Instrução de Trabalho
ao Departamento de Contabilidade e Finanças par que atualize o Rol de Responsáveis, sempre que
necessário,  bem  como  uma  indicação  de  definição  das  rotinas  necessárias  ao  procedimento.  O
Memorando 11/2012/SEPLAN com a Instrução de trabalho segue anexo."

A seguir transcrevemos o conteúdo de citado memorando:

"Prezado Diretor,

Tendo em vista reunião com os auditores da CGU e os apontamentos efetuados pelo Conselho de
Curadores  e  Universitário  na  Prestação  de  Contas  da  UFSC  de  2011,  atualizar,
permanentemente,  o  Rol  de  Responsáveis  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  no
Sistema de Administração Financeira – SIAFI.

1.

Encaminhar  solicitação  deste  departamento  ao  Chefe  do  GR/UFSC para  que  toda  portaria2.
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emitida,  nomeando  o  exonerando  servidores  das  funções  (FGs  e  CDs)  e  de  membros  dos
Conselhos, tenha uma cópia enviada ao DCF."

A CGU-R/SC considera  que as medidas adotadas pelos gestores são suficientes para  corrigir  a  falha
apontada, desde que os servidores envolvidos cumpram a rotina determinada.

 

2.2.1.3. Informação

Divergência na interpretação quanto à apresentação das informações da DN TCU nº 108, de 24/11/2010.

Na análise do item 5.2 que trata da Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas, no
Relatório  de  Gestão/2011,  foi  observado  que  o  entendimento  da  Unidade  quanto  à  forma  de
apresentação das informações relativas a esse item diverge do entendimento formado pela Equipe de
Auditoria, considerando a descrição dos campos a serem preenchidos, constante da DN TCU nº 108, de
24/11/2010.

As divergências em exame referem-se ao Quadro A.5.6 - Tabela LXXV - Composição do quadro de
Servidores Inativos – Situação em 31/12/2011 e Quadro A.5.7 -Tabela LXXVI - Composição do Quadro
de  Instituidores  de  Pensão  -  Situação  em 31/12/2011,  nas  colunas  destinadas  à  apresentação  dos
quantitativos acumulados de servidores inativos e beneficiários de pensão até 31/12/2011.

Com referência  ao  Quadro  A.5.6  -  Tabela  LXXV,  o  Relatório  de  Gestão  /2011/UFSC forneceu  as
seguintes informações nas páginas nº 77 e 78:

 
Tabela LXXV – Composição do quadro de Servidores Inativos – Situação em 31/12/2011

Regime  de  proventos/  Regime
de aposentadoria

De  Servidores
Aposentados até 31/12

De  Aposentadorias  iniciadas  no
exercício de referência

1 Integral 164 164
1.1 Voluntária 161 161

1.2 Compulsório - -
1.3 Invalidez Permanente 3 3
1.4 Outras - -
2 Proporcional 12 12
2.1 Voluntária 1 1
2.2 Compulsório - -
2.3 Invalidez Permanente 11 11

2.4 Outras - -
3 Totais 176 176
Fonte: PRDHS

Em relação ao campo Quantidade de Servidores Aposentados até 31/12, a  DN TCU nº 108 descreve nos
seguintes termos: "Número de servidores aposentados ,  acumulado até 31/12 e que nessa data  ainda
figurava  na  folha  de  pagamento  da  UJ,  considerando  os  regimes  de  provento  e  de  aposentadoria
indicados."

Assim, da leitura da descrição acima, percebe-se que as informações apresentadas em relação a esse
item não atendem  à referidaDN TCU nº 108.

 Considerando  que  a  informação  relativa  ao  quantitativo  acumulado  de  servidores  aposentados até
31/12/2011 não foi disponibilizado no quadro acima, buscou-se a informação no Sistema SIAPE, com a
utilização da transação "GRCOSITCAR", a qual forneceu o total de servidores por situação funcional,
que, levando-se em conta apenas o quantitativo total, a referida tabela, no entendimento da Equipe de
Auditoria, deveria ficar com a seguinte configuração:
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Tabela LXXV – Composição do quadro de Servidores Inativos – Situação em 31/12/2011
Regime  de  proventos/  Regime
de aposentadoria

Quantidade
De Servidores

Aposentados até 31/12
De  Aposentadorias  iniciadas  no
exercício de referência

3. Totais 2.625 176
Fonte: SIAPE –

DEZ/2011
Fonte: PRDHS

Em relação ao campo Quantidade de Beneficiários de Pensão até 31/12, a   DN TCU nº 108 descreve
nos seguintes termos: "Nesta  coluna  deve  ser  informado o número de  beneficiário  das pensões dos
servidores que figuravam na folha de pagamento da UJ em 31/12, independentemente de quando tenha
se iniciado o benefício, discriminado por regime de proventos originários do servidor."

O Relatório de Gestão /2011/UFSC forneceu as seguintes informações nas páginas nº 78:

Tabela LXXVI - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação em 31/12/2011
Regime  de  proventos  do  servidor
Instituidor

Quantitativo de
Beneficiários

Pensões concedidas em
2010

1. Aposentado 20 24
1.1. Integral 13 15
1.2. Proporcional 7 9
2. Em Atividade 4 6
3. Total 24 30
Fonte: PRDHS

Portanto, a interpretação pela Equipe de Auditoria segue a mesma linha do quadro anterior em relação
ao Quadro A.5.7 - Tabela LXXVI - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação em
31/12/2011, a qual deveria ficar com a seguinte configuração::

 
Tabela LXXVI - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação em 31/12/2011

Regime  de  proventos  do  servidor
Instituidor

Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada  no  exercício  de

referência

3. Total 607 30
Fonte: SIAPE –

DEZ/2011
Fonte: PRDHS

 

2.3. Subárea - PLANOS DE AUDITORIA

2.3.1. Assunto - PLANOS DE AUDITORIA

2.3.1.1. Informação

Em relação ao cumprimento da DN TCU n° 108/2010 – Parte C – Conteúdo Específico por Unidade
Jurisdicionada - item 7, que determina a apresentação, no Relatório de Gestão das IFES - Instituições
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Federais de Ensino Superior, da “Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei
nº 8.958/1994, discriminando o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e,
ainda, os recursos financeiros, materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto,
verificamos divergências na relação constante do Relatório de Gestão 2011 da UFSC quando comparada
com a relação de contratos com fundações de apoio fornecida pela CARC - Coordenadoria de Análise e
Registro de Contratos vinculada à Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade.

Foram identificados 40 contratos  de  2011 que  não  constavam do Relatório  de  Gestão  da  Unidade,
embora constassem da relação fornecida pela CARC. Desses, 04 são contratos firmados com a FAPEU,
10 são contratos firmados com a FEESC, 17 são contratos firmados com a FEPESE e 9 são contratos
firmados com a FUNJAB.

Segundo informação prestada pela Unidade, a relação dos contratos com fundações de apoio constante
do Relatório de Gestão foi elaborada a partir das informações fornecidas pelas próprias fundações. Uma
vez notificadas, como resultado da constatação feita  pela  CGU-R/SC na Solicitação de Auditoria  n°
201203151/17,  as  entidades  apresentaram os  dados  relativos  aos  contratos  que  não  constaram do
Relatório de Gestão.

3. GESTÃO FINANCEIRA

3.1. Subárea - RECURSOS DISPONÍVEIS

3.1.1. Assunto - CARTÃO CORPORATIVO

3.1.1.1. Constatação

Fragilidades no controle da gestão do uso do Cartão de Pagamentos.

Analisamos uma amostra  composta  pelos gastos totais de  2 supridos da  UFSC,  no montante  de  R$
47.049,14. Esse valor corresponde a 46% dos R$ 102.751,74 dos gastos totais efetuados pela unidade
com Cartão de Pagamento – CPGF em 2011, pelos 9 servidores supridos. Em conjunto, utilizamos as
trilhas  de  auditoria  disponibilizadas  pelo  Observatório  da  Despesa  Pública  –  ODP,  mantido  pela
Controladoria Geral da União.

De forma geral, verificamos que a divisão responsável pelo controle de concessão e das prestações de
contas  (Divisão  Contábil/SEPLAN/DCF)  possui  rotinas,  controles  e  pessoal  qualificado  para  o
acompanhamento dos processos de suprimentos de fundos. As despesas são comprovadas mediante a
apresentação de documentos fiscais originais, nominais à UFSC e atestados. Cada suprimento de fundos
é concedido mediante Portaria do Diretor da Divisão de Contabilidade.

Após utilização, o suprido apresenta prestação de contas, para a qual é emitido parecer (após análise),
seguindo o processo de volta ao Diretor do DCF – Ordenador de Despesas - para aprovação. Esse último
comunica a aprovação ao Superintendente de Compras e Gestão Patrimonial mediante ofício inserido no
próprio processo.

As portarias de concessão estabelecem um prazo de 60 dias ao suprido para aplicação e de mais 10 dias
para  comprovação junto à  DCF, sendo,  portanto,  prazos até  mais rigorosos do que  os da  legislação
corrente.

Apesar da utilização bastante restrita e controlada da utilização dos CPGF na UFSC, ainda percebemos
algumas fragilidades em sua utilização, no que se refere aos controle sobre qualidade dos gastos, as quais
devem ser evitadas. Elencamos as seguintes falhas:
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a)  Inexistência  de  uma  rotina  efetiva  de  registro  da  motivação  das despesas  junto  aos documentos
apresentados  nas  prestações  de  contas,  gerando  dificuldades  na  apreciação  da  qualidade  e  do
enquadramento dos mesmos na modalidade de CPGF. Em alguns casos a motivação está adequadamente
registrada nos próprios documentos fiscais. Em outros não consta nenhum registro, ou apenas é indicada
uma sigla do Setor que demandou a compra. Em qualquer despesa as motivações devem ser claras e
adequadas,  conferindo  a  necessária  transparência.  Nos  gastos  com  suprimentos  de  fundos  essa
preocupação deve ser redobrada, devido ao seu caráter eventual e extraordinário.

b) Despesas diversas ocorridas (32 despesas no valor de R$ 8.880,00) com itens de manutenção de
determinados equipamentos (embarcações), sugerindo a falta de planejamento para a execução destas
despesas pelo  processo normal da  despesa  (emissão de  empenho).  Esse  tipo  de  processo,  seja  para
licitação ou para dispensa, permite maior controle do gasto no que se refere à obtenção de pesquisa
prévia de preços antes do empenho. Além disso, caso esse tipo de despesa ocorra com frequência e
relativa previsibilidade, acumulando um valor expressivo de gastos no exercício (acima do limite para
dispensa de licitações) é necessário checar a viabilidade (conveniência e economicidade) de licitar um
contrato de manutenção.

c) Despesas realizadas em finais de semana – localizamos 18 gastos, no valor total de R$ 1.575,91,
realizados em finais de semana, sem motivação para tanto. Embora não haja nenhuma vedação legal, é
adequado demonstrar, sucintamente, o motivo.

A regra geral é que os suprimentos de fundos só devem ser utilizados para as despesas que não possam
se sujeitar ao processo normal da despesa, ou seja, pela emissão de empenho em nome do fornecedor. E,
nesse ponto, observamos que há uma preocupação na Unidade com a demora para o fornecimento de
materiais e  serviços gerada pelos processos licitatórios.  Contudo o processo normal da despesa nem
sempre  passa  pelo  processo  licitatório,  podendo ser  feito  por  dispensa  de  licitação quando cabível,
sempre assegurada a economicidade das aquisições mediante pesquisa prévia de preços.

Causa:

A causa das fragilidades apontadas é a necessidade de um melhor controle qualitativo dos gastos, o qual
só pode ser realizado se todos os gastos estiverem adequadamente identificados pelos supridos, de forma
rotineira.

Manifestação da Unidade Examinada:

Relacionamos,  abaixo, as respostas à  nossa SA 31, especificamente  sobre os itens acima apontados,
sendo  que  a  Unidade  manifestou-se  para,  cada  um,  por  meio  do  Memorando  007/DCF/2012  de
13/04/2012 e anexo:

a) A Unidade informou que passará a cobrar dos supridos os registros das motivações de cada despesa,
antes de finalizadas as prestações de contas, conforme reproduzimos:

Com relação à inexistência de justificativas por determinadas despesas nas prestações de contas de
2011, informamos que a cobrança para 2012 será feita antes da finalização de cada prestação de
contas, para a apreciação da qualidade e do enquadramento dos mesmos na modalidade de CPGF.

b)  A  Unidade  informou  que  as  despesas  para  manutenção  das  3  embarcações  disponíveis  são
emergenciais. Sua utilização é muito intensa e a indisponibilidade das mesmas gera diversos transtornos à
movimentação  de  pessoas  e  à  manutenção  das  fortalezas  históricas.  Informou,  ainda,  que  está  em
tramitação a inclusão das 3 embarcações no contrato de manutenção da frota de transportes da UFSC.
Reproduzimos abaixo a resposta da Unidade:

As despesas efetuadas para manutenção das embarcações são despesas emergenciais,  pois as três
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embarcações que  dispomos  para  atender  as  Fortalezas  são  barcos  de  madeira  e  com muito  uso,
portanto estão sujeitos a quebras constantes. Uma embarcação desta parada por mais de dois dias
gera  um  transtorno  muito  grande  no  transporte  de  pessoal  para  as  ilhas,  na  manutenção  das
Fortalezas e  consequentemente  manter  estes monumentos abertos à  visitação pública.  Sempre  que
efetuamos um gasto nos preocupamos em pesquisar e realizar com o menor preço. Informamos que
está em tramitação a inclusão no contrato de manutenção da frota de transportes da UFSC (Contrato
nº 179/08) com a empresa Ticket  referente  as três embarcações que atendem o Projeto Fortalezas
(barcos Santo Antônio, Baco Mille e Barco Ratones

c) A Unidade informou que alguns setores da Universidade funcionam inclusive nos finais de semana,
principalmente  o Projeto Fortalezas,  com as ilhas de  Anhatomirim e  Ratones,  que  recebem número
expressivo  de  visitantes  nos  finais  de  semana.  Portanto  não  estavam  controlando  essa  questão.
Reproduzimos abaixo a resposta:

Com relação às despesas realizadas em finais de semana, é  de nosso entendimento a utilização do
CPGF entre a data de liberação do empenho até o prazo de 60 dias a este mesmo empenho, conforme
dispõe  regimento  interno  do  DCF  informado  por  Portaria.  Não  estávamos,  portanto,  analisando
despesas realizadas em finais de semana. Lembrando que alguns setores da Universidade funcionam
nos finais de semana, principalmente o “Projeto Fortaleza” com as ilhas de Anhatomirim e Ratones
onde recebe um número expressivo de pessoas nos finais de semana.

Análise do Controle Interno:

O número de cartões de pagamento – CPGF na UFSC foi reduzido ao longo dos últimos anos como uma
medida  de  maior  restrição  e  controle  sobre  esse  tipo  de  gasto,  conforme  informado pela  Unidade.
Também há rotina de análise dos processos de prestação de contas, conforme descrevemos. Entretanto
ainda falta um melhor controle qualitativo dos gastos.

Registramos,  abaixo,  nossa  consideração  para  cada  item  correspondente  apresentado  no  campo
Manifestação, acima:

a)  Concordamos  com a  medida.  As  despesas  via  suprimento  de  fundos,  com a  obrigatoriedade  da
utilização de CPGF, são uma excepcionalidade ao processo normal das despesas, portanto devem ser
controladas e acompanhadas de forma a evitar a ocorrência de qualquer dúvida acerca de sua regular
aplicação.

b) Reconhecemos que possam haver dificuldades, mas a ocorrência repetida das despesas de mesma
natureza e concentradas nos mesmos objetos retira-lhes o caráter eventual podendo ainda configurar
fracionamento  de  despesas.  A inclusão  das  manutenções  em contrato  apresenta-se  como  uma  boa
alternativa.

c)  Consideramos  que  é  razoável  a  utilização  do  CPGF  em finais  de  semana  para  atender  certas
necessidades, desde que seja registrado (sucintamente, porém de forma clara) o pertinente registro do
motivo do gasto e da necessidade de ocorrer no final de semana.

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar as motivações dos gastos pelos supridos de forma que seja possível identificar, onde, por que, e
para  quem foi necessária  a  despesa,  dando  maior  transparência  à  mesma e  permitindo uma melhor
análise das prestações de contas pela própria Unidade.

Recomendação 2:

Aprimorar verificação qualitativa e quantitativa dos objetos dos gastos com CPGF, durante a análise das
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prestações de contas, no intuito de prevenir despesas não elegíveis, não eventuais, fracionamento de
despesas, eventual necessidade de contrato e gastos passíveis de serem realizadas pelo processo normal
da despesa.

3.2. Subárea - RECURSOS EXIGÍVEIS

3.2.1. Assunto - RESTOS A PAGAR

3.2.1.1. Constatação

Inscrições de notas de empenho em Restos a Pagar Não Processados em desacordo com o previsto
no Decreto 93.872/86.

Analisamos  amostras  de  Notas  de  Empenho  -  NE  inscritas  em  Restos  a  Pagar  para  apurar  a
conformidade  das inscrições e/ou sua  manutenção na  contabilidade  da  unidade  frente  aos preceitos
legais, principalmente os do Decreto 93.872/86. As amostras foram compostas da seguinte forma:

a) 9 NE inscritas em RP Não Processados em 31/12/2011 no valor total de R$ 21.006.345,13;

b)  13  NE  inscritas  em  RP  Não  Processados  de  anos  anteriores  a  2011,  mantidas  inscritas  após
31/12/2011, no valor total de R$ 9.848.014,64.

Após análise  das documentações comprobatórias e  dos esclarecimentos prestados pela  Unidade  não
ficou evidenciado o atendimento ao disposto no Decreto 93.872/86 nas seguintes Notas inscritas:

RP Não Processados ref. ao exercício de 2011

Empenho Valor (R$)

2011NE000323 1.961,29

2011NE000820 881.100,00

2011NE805037 405.000,00

2011NE805105 234.550,00

2011NE805991 11.000.000,00

2011NE804050 6.222.222,24

2011NE805731 2.056.200,00

TOTAL 20.801.033,53

RP Não Processados de anos anteriores a 2011

Empenho Valor (R$)

2009NE906970 420.175,91

2009NE900177 302.932,25
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2010NE903169 3.282.491,82

2010NE906063 4.612.128,56

2010NE900316 55.148,72

2010NE904228 815.826,10

TOTAL 9.488.703,36

A inscrição dos empenhos acima relacionados (tanto de RP inscritos em 2011, como os inscritos em anos
anteriores), independentemente das finalidades identificadas (obras, projetos de obras, serviços gerais,
aquisições de  material,  publicações,  projetos  de  ensino  ou  pesquisa  com as  Fundações de  Apoio  e
outros)  apresentam,  essencialmente,  os  mesmos  tipos  de  desconformidade  em relação  ao  Decreto
93.872/96: os inscritos em 2011 referem-se à utilização de créditos do orçamento do exercício de 2011
para a liquidação de despesas da competência de 2012 ou até posterior. Da mesma forma, os empenhos
inscritos em anos anteriores (2009 e  2010, no caso) e  mantidos em restos a  pagar após 31/12/2011
referem-se à utilização de créditos dos orçamentos daqueles exercícios para a liquidação de despesas de
competência de exercício(s) posterior(es) aos de sua inscrição, incluindo 2012. Em ambos os casos não
há prévia autorização normativa.

O artigo 30, § 1º  do citado Decreto dispõe que: “Nos contratos, convênios, acordos ou ajustes, cuja
duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso, bem assim cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos (grifo nosso), indicar-se-ão os créditos e
empenhos para sua cobertura.”

Já o artigo 35, dispõe que: “O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de
dezembro, para todos os fins, salvo quando:

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;

II - 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;

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior.”

A combinação  dos  dois  artigos,  30  e  35,  do  referido  não  autoriza  as  inscrições  de  empenhos  nas
condições encontradas, tornando-as inconsistentes. Reforça este argumento a recente edição do Decreto
7.233/2010 que  “Dispõe  sobre  procedimentos orçamentários e  financeiros relacionados à  autonomia
universitária, e dá outras providências”. Reproduzimos abaixo o Artigo 2º deste decreto:

Art.2oNa elaboração da proposta de projeto de lei orçamentária da União, o órgão central do
Sistema  de  Planejamento  e  Orçamento  Federal  deverá  contemplar  a  autorização  para  a
abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo em favor das universidades federais e
de seus hospitais universitários: (...)

Causa:

Identificamos  como  causa  para  a  inscrição  em Restos  a  Pagar  não  Processados,  autorizada  pelo
Ordenador  de  Despesas,  a  preocupação  da  Unidade  em evitar  descontinuidade  e  interrupções  de
atividades importantes da rotina da Universidade e de ações contratadas consideradas prioritárias pela
mesma.
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Manifestação da Unidade Examinada:

O gestor manifestou-se individualmente para cada Nota de Empenho inscrita, sendo que mantivemos, na
presente  constatação,  aquelas cuja  justificativa  não consideramos suficiente  ou pertinente,  conforme
tabelas abaixo:

RP Não Processados inscritos em 31/12/2011

Empenho Valor (R$) Situação detectada
Justificativa  da  UJ  para
situação detectada

2011NE000323 1.961,29

Diárias inscritas em Restos a
pagar – Sem amparo legal da
IN STN 05/96 – Manual Siafi
itens  2.2.8  -  “Não  serão
inscritos  em  restos  a  pagar
não  processados  empenhos
referentes  a  despesas  com
diárias,  ajuda  de  custo  e
suprimento  de  fundos”.
2.2.8.1  -  “Essas  despesas
serão consideradas liquidadas
no  momento  da  autorização
formal  do  instrumento  de
concessão”. 

Resposta `a SA 48 (Anexo I do
Ofício  011/SEPLAN/2012):  “A
Referida  Nota  de  Empenho foi
cancelada, conforme Tela SIAFI
que  segue  anexa.”  Obs:
Cancelamento  realizado  após
emissão da SA 48.

2011NE000820 881.100,00

Bolsas de  estudo  –  Saldo  do
empenho já foi zerado, porém
houve liquidações de despesas
ref jan a março de 2012 (nem
todas  as  NS  informam  a
competência).  Sem  amparo
legal  do  Art.  35  do  Decreto
93.872/86 - Inscrição em RP
não  process  para  liquidação
de  despesas  da  competência
seguinte (2012).

Resposta  à  SA 48 (Anexo I do
Ofício  011/SEPLAN/2012):
“Tendo em vista que os recursos
foram  descentralizado  pela
CAPES para  atender  as  bolsas
até o mês de março, os mesmos
foram  empenhados  e  inscritos
em restos a pagar. Caso isso não
tivesse  ocorrido  os  bolsistas
ficariam sem receber  as bolsas.
Salientamos  ainda  que  a
descentralização  para  o
exercício de 2012 só ocorreu no
dia 05/03/2012.”

2011NE805037 405.000,00

Sem amparo legal dos Arts 30,
§1º  e  35  do  Decreto
93.872/86 – Fornecimento de
Suco concentrado para  o RU
para  atender  demanda  em
2012,  conforme  Memo  006
DCF/2012. Portanto despesas
ref  à  competência  2012  com
utilização de créditos de 2011.

Resposta  à  SA 48 (Anexo I do
Ofício 011/SEPLAN /2012): "As
justificativas  constam  no
Memorando  97/RU/2012,
recebido por e-mail e anexado a
esta  resposta.  Salientamos,
ainda,  que  a  administração
tomou  essa  decisão  tendo  em
vista  que  alguns  processos  de
licitação  em  andamento  não
puderam  ser  concluídos  ou
foram  frustrados.  Em  virtude
disso,  para  que  o  recurso  não
fosse  perdido,  ele  foi  utilizado
para  a  aquisição  dos  sucos  de
uma Ata de Registro de Preços
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em Vigência.  Tal  procedimento
foi  adotado  ainda  visando  a
garantia  do  fornecimento  do
serviço,  já  que,  no  início  do
exercício,  muitas  vezes,  ainda
não  temos  a  lei  orçamentária
aprovada."

2011NE805105 234.550,00

Contrato  FEPESE 0212/2011
com vigência de 02/12/2011 a
30/09/2012  para  projeto  de
pesquisa  e  desenvolvimento
de  plataforma  de  ensino.
Inscrição em RP não Process.
não atende os Arts 30, §1º  e
35  do  Decreto  93.872/86  –
Justificar

Memo  0006/DCF/2012  (em
resposta  da  SA  03):  “a  ser
processado  em 2012,  conforme
contrato  0212/2011”.  Já  na
Resposta  da  SA  48  (Ofício
011/SEPLAN/2012)  informa-se
que  “encaminhada  à  proinfra
para  resposta.”  Obs:  não
registramos o recebimento dessa
resposta.

2011NE805991 11.000.000,00

Contrato  FEESC  201100276,
conforme  informado  na  NE.
Em 2012 já foram executados
R$  4.117.930,00.  Inscrição
em  RP  não  Process.  não
atende  o  Art.  35 do Decreto
93.872/86 – Justificar

Memo  0006/DCF/2012  (em
resposta  da  SA  03):  “a  ser
processado  em 2012,  conforme
contrato  0276/2011”.  Já  na
Resposta  da  SA  48  (Ofício
011/SEPLAN/2012)  informa-se
que  “encaminhada  à  proinfra
para  resposta.”  Obs:  não
registramos o recebimento dessa
resposta.

2011NE804050 6.222.222,24

Contrato 0177/2011 de Obras
e  Instalações  ,  vigente  de
10/2011  a  11/2012  .  Saldo
atual  do  empenho  de  R$
5.124.406,79.  Execução  em
2012  com  créditos  de  2011
sem amparo legal dos artigos
30,  §1º  e  35  do  Decreto
93.872/86.

Memo  0006/DCF/2012  (em
resposta  da  SA  03):  “a  ser
processado  em  2012,  parte
pagos  pelas  ordens  bancárias
2012/801324  801462”  Já  na
Resposta da SA 48 (Ofício 011/
SEPLAN/2012)  informa-se  que
“encaminhada  à  proinfra  para
resposta.”  Obs: não registramos
o recebimento dessa resposta.

2011NE805731 2.056.200,00

Contrato  201100238  com
FAPEU.  Em  2012  já  foram
executados  R$  600.000,00.
Inscrição em RP não Process.
não atende os Arts 30, §1º  e
35  do  Decreto  93.872/86  –
Justificar

Memo  0006/DCF/2012  (em
resposta  da  SA  03):  “a  ser
processado  em  2012”  Já  na
Resposta da SA 48 (Ofício 011/
SEPLAN/2012)  informa-se  que
“encaminhada  à  proinfra  para
resposta.”  Obs: não registramos
o recebimento dessa resposta.

RP Não Processados de anos anteriores a 2011

Empenho Valor (R$) Situação detectada Justificativa  da  UJ
para  situação
detectada

2009NE906970 420.175,91 Contrato  200900402  -  CBR Memo  0006/DCF/2012
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Empenho Valor (R$) Situação detectada Justificativa  da  UJ
para  situação
detectada

Engenharia  para  elaboração  de
projetos  de  arquitetura  com
vigência  de  12/2009  a  07/2012.
Saldo  de  R$  361.166,50  em
abril/2012.  Utilização  de  Créditos
de  2009  para  liquidação  em
exercícios posteriores. Sem amparo
legal  dos  Arts.  30,  §1º  e  35  do
Decreto 93.872/86.

(em resposta da SA 03):
“a  ser  processado  em
2012” Já na Resposta da
SA  48  (Ofício  011/
SEPLAN/2012)
informa-se  que
“encaminhada à proinfra
para resposta.” Obs: não
registramos  o
recebimento  dessa
resposta.

2009NE900177 302.932,25 Contrato 200900015 – Construtora
M2 Ltda para Construção do Bloco
"A"  da  moradia  estudantil  com
vigência  de  02/2009  a  04/2012.
Saldo  de  R$  197.740,55  em
abril/2012 .  Sem amparo legal dos
Arts.  30,  §1º  e  35  do  Decreto
93.872/86.

MEMO  26  DOMP:
“Esta obra foi concluída
em  26/03/2012,
conforme  registro  no
SIMEC (em anexo), e os
usuários estão instalando
o  mobiliário  para
ocupação da  edificação.
A  inauguração  está
marcada  para
03/05/2012.  A  última
medição  não  foi
realizada  em virtude  da
solicitação, por parte  da
fiscal  do  contrato,  de
pequenos  reparos  para
realização  do
recebimento  provisório
da  obra.  Após  as
intervenções  solicitadas,
a  fiscalização  estará
realizando  a  medição
final.”

2010NE903169 3.282.491,82 Contrato  20100064  com  empresa
Planecon  -  Empreitada  global,
destinado à conclusão do prédio do
Bloco Universitário 'I' com vigência
de 08/2010 a 05/2012. Saldo de R$
1.387.618,52  em Abril/2012.  Sem
amparo legal dos Arts. 30, §1º e 35
do Decreto 93.872/86.

MEMO  26  DOMP:
“Esta obra tem previsão
de  conclusão  em
maio/2012,  com  a
inauguração  marcada
para 10/05/2012. Após a
conclusão  dos  serviços,
a  fiscalização  estará
realizando  a  medição
final  e  o  recebimento
provisório da obra.”
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Empenho Valor (R$) Situação detectada Justificativa  da  UJ
para  situação
detectada

2010NE906063 4.612.128,56 Contrato  201000299  com FAPEU
para  Projeto  de  extensão  Estudos
Ambientais  com  vigência  de
12/2010  a  01/2013.  Saldo  de  R$
3.192.603,37  em  Abr/2012.
Inscrição em RP não Process. não
atende  aos Arts.  30,  §1º  e  35  do
Decreto 93.872/86 – Justificar

Memo  0006/DCF/2012
(em resposta da SA 03):
“a  ser  processado  em
2012” Já na Resposta da
SA  48  (Ofício  011/
SEPLAN/2012)
informa-se  que
“encaminhada à proinfra
para resposta.” Obs: não
registramos  o
recebimento  dessa
resposta.

2010NE900316 55.148,72 Fundo  de  Imprensa  Nacional  –
Diversos  pagtos  ref.  Faturas  de
despesas  de  2011  e  2012  com a
utilização de créditos de 2009. Não
cita contrato. Inscrição em RP não
Process.  não  atende  aos Arts.  30,
§1º  e  35  do  Decreto  93.872/86  –
Justificar

Memo  0006/DCF/2012
(em resposta da SA 03):
“a  ser  processado  em
2012” Já na Resposta da
SA  48  (Ofício  011/
SEPLAN/2012)
informa-se  que
“encaminhada à proinfra
para resposta.” Obs: não
registramos  o
recebimento  dessa
resposta.

2010NE904228 815.826,10 Contrato  FAPEU  201000222  -
Liquidação em fev 2012 no mesmo
valor  zerou  o  saldo  do  empenho.
Inscrição em RP não Process. não
atende  aos Arts.  30,  §1º  e  35  do
Decreto 93.872/86 – Justificar

Memo  0006/DCF/2012
(em resposta da SA 03):
“processado  e  pago  em
2012 pela  OB 800986”.
Já na Resposta da SA 48
(Ofício  011/
SEPLAN/2012)
informa-se  que
“encaminhada à proinfra
para resposta.” Obs: não
registramos  o
recebimento  dessa
resposta.

Também  nos  foram  externadas,  informalmente,  dificuldades  no  estrito  cumprimento  das  normas
referenciadas,  tendo  em vista  a  real  necessidade  de  continuidade,  sem interrupções,  de  atividades
importantes da Universidade e de ações contratadas consideradas prioritárias pela mesma.

Análise do Controle Interno:
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Entendemos  a  importância  das  atividades  contratadas,  entretanto  as  justificativas  apresentadas  não
identificaram um adequado enquadramento legal para as inscrições. Todas elas implicaram na utilização
de créditos de 2011 para despesas de 2012.

O princípio de competência das despesas, normatizado pelo Decreto nº 93.872/86 deve ser respeitado
por toda e qualquer Unidade Jurisdicionada, motivo pelo qual cada empenho deve ser rigorosamente
verificado antes da decisão por sua inscrição ou manutenção como Restos a Pagar Não Processados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Avaliar, caso a caso, todos os empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados em 31/12/2011,
incluindo  os acima  relacionados,  a  fim de  proceder  à  devida  anulação  e  readequação  orçamentária
quando cabíveis.

Recomendação 2:

Observar as determinações dos arts. 30 e 35, combinados, do Decreto nº 93.872/86 ao fazer inscrição de
empenhos em Restos a Pagar não Processados.

4. GESTÃO PATRIMONIAL

4.1. Subárea - BENS IMOBILIÁRIOS

4.1.1. Assunto - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

4.1.1.1. Informação

Durante  a  realização do procedimento de  Auditoria  sobre a  gestão patrimonial da UFSC, obtivemos
algumas informações que merecem registro:

Identificamos a existência de 67 imóveis sob a responsabilidade da UFSC, sendo 42 deles sob o mesmo
número de Reg. Patrimonial – RIP (imóveis que compõem o Campus da Trindade em Florianópolis).
Havia, em 2011, mais 8 imóveis locados.

A UFSC possui, basicamente, três áreas compondo a sua estrutura de gestão dos bens imóveis: o DGP -
Departamento de Gestão Patrimonial, o DPAE – Departamento de Arquitetura e Engenharia, e o DOMP
- Departamento de Obras e Manutenção Predial. Ainda poderíamos considerar a inclusão da Prefeitura
Universitária, a qual realiza pequenos serviços de manutenção predial no Campus.

a) DGP – Dep. Gestão Patrimonial, com 8 servidores e 1 Contínuo. Apenas 1 destes servidores atua na
área de gestão de imóveis, mais especificamente na atualização do SPIUnet, único sistema disponível
para gestão de imóveis. A estrutura é considerada insuficiente pelo Departamento.

b)  DPAE  –  Dep.  Projetos  Arquit.  e  Eng.,  com 35  servidores,  5  estagiários,  35  computadores  para
servidores e  5  para  estagiários.  Programas utilizados: CAAD, editor  de  textos e  planilhas.  Estrutura
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considerada razoável no momento.

c)  DOMP  –  Dep.  Obras  e  Manutenção  Predial,  criado  no  final  de  2010,  com 16  servidores,  16
computadores para servidores, 5 para estagiários e 1 para a Recepção. Programas utilizados: AutoCad,
Editor de textos e planilhas.

Ao final de 2010 foi implantado, de acordo com o DOMP, um sistema de vistoria das edificações que
permitiu a elaboração de um plano de manutenções corretivas e preventivas, o qual deveremos verificar
em próximos trabalhos na Unidade.

As avaliações de valor dos imóveis junto ao Sistema SPIUnet foram procedidas.

A  contabilidade  da  Unidade,  realizada  no  SIAFI,  não  permite  segregar  despesas  com locações  e
manutenções entre  imóveis locados para  o  órgão ou  para  servidores.  A Unidade  informou que  não
realizou  despesas  de  manutenção,  nem benfeitorias  nos  imóveis  locados  para  seu  uso.  A  Unidade
informou que não realizou despesas com manutenção e nem benfeitorias nos imóveis locados em 2011.

Examinamos 4 dos 8 imóveis locados pela UFSC e observamos que houve pesquisa referencial de preços
em pelo menos uma imobiliária local.

Verificamos a existência de contratos de manutenção para elevadores, extintores, hidráulica, sensores
(segurança), rede elétrica e rede hidráulica para os imóveis do Campus. A Universidade também dispõe
de uma equipe para pequenos serviços gerais.

4.1.1.2. Constatação

Fragilidades nos controles e rotinas de gestão dos bens imóveis da UFSC.

Da análise procedida sobre os registros dos imóveis da UFSC no SPIUnet e na contabilidade (SIAFI),
bem  como  sobre  as  informações  prestadas  pelas  áreas  envolvidas  com  a  gestão  patrimonial
(especificamente  imóveis),  observamos que a  ausência  de  uma rotina  de  ação e,  principalmente,  de
controles  integrados  entre  essas  áreas,  gera  certas  fragilidades  na  gestão  dos  imóveis,  conforme
relacionamos:

a)  Não  há  cadastro  ou  sistema  de  controle  integrado  para  a  gestão  patrimonial.  O  único  sistema
alimentado pela Unidade é o SPIUnet e não há rotina de envio de todas as informações pertinentes a
quem incumbe atualizá-lo.

b)  As  informações  referentes  às  áreas  construídas  e/ou  ampliadas  das  edificações  permanecem
desatualizadas.  Examinando  os  imóveis  (terrenos)  cujos  registros  no  SPIU indicam a  ausência  de
benfeitorias, obtivemos a  confirmação da Unidade de que existem edificações sobre os mesmos não
registradas, conforme relacionamos:

-  Imóvel RIP  8105.00167.500-2  -  Florianópolis  (Mangue)  –  Existência  de  Núcleo  de  Estudos
Politécnicos (Prédio + Anexo);

- Imóvel RIP 8105.00243.500-5 – Florianópolis (Fazenda da Ressacada) – Existência de prédio do
Centro Tecnológico – CTC;

- Imóvel RIP 8025.00005.500-9 (Fazenda Yakult) – Existência de galpões;

-  Imóvel  RIP  8093.00014.500-2  (Campus  Univ.  Federal  Curitibanos)  –  Existência  de  prédio
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recentemente inaugurado.

c) Permanência  de 1 imóvel sem pendências a  regularizar,  segundo informado pela  própria  Unidade
(ainda no ano anterior), faltando apenas as providências para o seu devido cadastramento no SPIUnet,
conforme segue:

- Imóvel com 250 m² situado à Travessa Ratclif, 41 – Centro – Florianópolis.

d) Não há informações nas áreas,  ou na contabilidade, de despesas de manutenção predial por RIP,
separadas entre “imóvel” e “instalações”. As informações que solicitamos nos foram disponibilizadas
por Centro de Ensino, somados imóveis e instalações.

e) Havia, em 2011, 8 Imóveis de Uso Especial locados pela UFSC. Os imóveis não estão cadastrados no
SPIUnet e somente 1 deles foi informado no Relatório de Gestão da Unidade. Relacionamos abaixo:

Contrato 200900161 – Salas de Aula – Joinville/SC

Contrato 200900308 – Salas de Aula - Chapecó/SC

Contrato 200900363 – Espaço para atividades administrativas e acadêmicas – Erexim/RS

Contrato 201000319 – Barracão para guarda de equipamentos – Curitibanos/SC

Contrato 201100069 - Espaço físico e material Laboratórios – Araranguá

Contrato  201100176  -  Imóvel  para  funcionamento  do  curso  de  Engenharia  da  Mobilidade  –
Joinville

Contrato 201100201 - Espaço físico p/ curso de Ciências Rurais – Curitibanos

Contrato 201100202 - Imóvel (outro) para funcionamento do curso de Engenharia da Mobilidade
– Joinville

Obs: Foi emitida  a  Nota  de  Auditoria  201203151/04,  de  07/05/2012,  para  correção  tempestiva  do
Relatório de Gestão.

f)  Há  12 imóveis sem RIP  (pendentes de  regularização junto ao Registro  de  Imóveis)  os quais não
possuem registro na contabilidade - SIAFI.

Apesar  das  falhas  apontadas percebemos que  houve  empenho,  em 2011,  no  sentido  de  regularizar
pendências.  Também recebemos informação  sobre  a  realização  de  uma  reunião  entre  as  áreas  que
administram  imóveis  para  estabelecer  as  diretrizes  e  definir  as  competências  de  cada  uma  para,
posteriormente, organizar o fluxo das atividades. Verificamos, ainda, que foram tomadas providências
quanto à regularização de 2 imóveis no SPIUnet, outros 2 imóveis com RIP foram transferidos para IFET
-  Instituto  Federal  Tecnológico  e  os  valores  de  avaliação  dos  imóveis  com  RIP  também  foram
atualizados no SPIUnet.

Causa:

A causa das fragilidade apontadas é a ausência de uma rotina de ação e, principalmente, de controles
integrados entre as áreas envolvidas com a gestão de imóveis da Universidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A UFSC manifestou-se  nos seguintes termos,  por meio do Memorando n.º  029/2012/PROPLAN, de
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25/05/2012 (manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria de Gestão),em relação à  constatação
acima:

“Os  imóveis  foram  informados  no  relatório  de  gestão  de  acordo  com  informações  recebidas  da
Pro-reitoria  de  Infraestrutura.  As  devidas  correções  recomendadas  serão  atendidas  nos  próximos
relatórios, onde será corrigido o equivoco, em relação aos bem imóveis.

Após o recebimento das informações da PROAD, a recomendação será atendida.”

Análise do Controle Interno:

A Unidade acatou as recomendações da equipe de auditoria, manifestando-se no sentido de tomar as
providências  necessárias  de  acordo  com  as  recomendações.  Conforme  registramos  ao  final  da
constatação  (campo  “Fato”)  acima,  reconhecemos  que  houve  alguns  avanços  na  gestão  dos  bens
imóveis. Entretanto, cabe reforçar a recomendação no sentido da definição e formalização das rotinas e
fluxos  dessa  área,  cuja  ausência  gerou  a  manutenção  das  falhas  e  pendências  relacionadas  nesta
constatação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Providenciar o registro e atualização no SPIUnet dos imóveis não cadastrados de propriedade da União,
locados de terceiros e daqueles com áreas desatualizadas, conforme itens “b”, “c” e “e”, acima.

Recomendação 2:

Atentar para a inclusão de todos os imóveis locados de terceiros nos Relatórios de Gestão da Unidade.

Recomendação 3:

Registrar  na  contabilidade  (SIAFI)  as  informações  sobre  os  12  imóveis  ainda  sem RIP  com suas
respectivas avaliações de valor.

Recomendação 4:

Organizar, formalizar e divulgar a rotina interna de gestão de bens imóveis, com atribuições e fluxo de
informações bem definidos, visando a atualização de todos os registros de natureza imobiliária.

Recomendação 5:

Identificar a necessidade de recursos humanos e materiais nas áreas envolvidas com a gestão de imóveis,
de modo a compatibilizar as rotinas com tais necessidades, considerando a possibilidade de aumento
e/ou de remanejamento na estrutura atual.

5. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

5.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO
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5.1.1. Assunto - PROVIMENTOS

5.1.1.1. Constatação

Descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC emitidos em 2011
pela Unidade examinada, os quais compreenderam 404 atos de admissão, 175 atos de aposentadoria e 22
atos de concessão de pensão e reforma, verificou-se que a unidade descumpriu os prazos previstos no
art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007 principalmente em relação aos atos de admissão, dos quais 40 não foram
cadastrados e 81 embora incluídos no SISAC, não foram encaminhados para análise do Controle Interno.

Numa amostra de 25 admissões das 404 efetuadas, a frequência de descumprimento dos prazos previstos
do art. 7° da  citada Instrução Normativa está abaixo evidenciada:

Atos de Admissão
Número Código SISAC Iníc Vigência (1) Reg.SISAC (2) Dias entre (1) e (2)
10795006-01-2011-000268-5 31/03/11 Em edição
10795006-01-2011-000265-0 18/03/11 Em edição
10795006-01-2011-000439-4 05/08/11 Em edição

10795006-01-2012-000093-6 13/10/11 Em edição
10795006-01-2011-000404-1 14/10/11 Em edição
10795006-01-2012-000042-1 26/08/11 Em edição
10795006-01-2011-000408-4 27/06/11 Em edição
10795006-01-2011-000255-3 24/03/11 17/05/11 55
10795006-01-2012-000149-5 03/10/11 Em edição
10795006-01-2011-000406-8 28/06/11 Em edição

10795006-01-2011-000206-5 07/02/11 09/05/11 92
10795006-01-2012-000051-0 01/09/11 Em edição
10795006-01-2011-000420-3 13/06/11 Em edição
10795006-01-2011-000435-1 01/07/11 Em edição
10052755-01-2011-000116-1 17/01/11 23/03/11 66
10795006-01-2011-000205-7 07/02/11 09/05/11 92

10052755-01-2011-000097-1 25/01/11 23/03/11 58
10052755-01-2011-000073-4 28/02/11 17/03/11 18
10795006-01-2011-000272-3 04/05/11 31/05/11 28
Mat.1886325 16/08/11 Não Cadastrado
10052755-01-2011-000155-2 01/04/11 29/04/11 29
Mat.1312916 12/08/11 Não Cadastrado
10795006-01-2012-000071-5 03/10/11 Em edição

10795006-01-2012-000072-3 16/09/11 Em edição
10795006-01-2012-000127-4 21/09/11 Em edição

De uma amostra de 18 atos de aposentadoria das 175 concedidas em 2011, a  verificação quanto ao
cumprimento dos prazos  está exposta a seguir:

Atos de Aposentadoria
Número Código SISAC Iníc Vigência (1) Reg.SISAC (2) Dias entre (1) e (2)
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10795006-04-2011-000010-8 03/02/11 21/03/11 47
10795006-04-2011-000065-5 01/03/11 27/04/11 58

10795006-04-2011-000044-2 01/03/11 25/04/11 56
10795006-04-2011-000026-4 03/02/11 22/03/11 48
10795006-04-2011-000091-4 01/04/11 11/05/11 41
10795006-04-2011-000105-8 18/04/11 23/05/11 36
10795006-04-2011-000066-3 01/03/11 27/04/11 58
10795006-04-2011-000135-0 01/06/11 24/11/11 177

10795006-04-2011-000099-0 26/04/11 11/05/11 16
10795006-04-2011-000178-3 06/09/11 06/10/11 31
10795006-04-2011-000019-1 03/02/11 22/03/11 48
10795006-04-2011-000061-2 01/03/11 27/04/11 58
10795006-04-2011-000106-6 18/04/11 13/05/11 26
10795006-04-2011-000150-3 04/07/11 11/08/11 39

10795006-04-2011-000093-0 01/04/11 11/05/11 41
10795006-04-2011-000171-6 01/08/11 16/09/11 47
10795006-04-2011-000077-9 03/02/11 02/05/11 89
10795006-04-2011-000108-2 14/04/11 13/05/11 30

Quanto  aos  atos  de  pensão,  numa  amostra  de  06  das  22  concessões  em  2011,  os  respectivos
cadastramentos no SISAC/TCU ocorreram nos seguintes prazos:

Atos de Pensão
Número Código SISAC Iníc Vigência (1) Reg.SISAC (2) Dias entre (1) e (2)

10795006-05-2012-000003-7 25/12/11 22/02/12 60
10795006-05-2011-000002-6 05/01/11 16/02/11 43
10795006-05-2011-000018-2 29/09/11 18/10/11 20
10795006-05-2011-000012-3 07/06/11 15/06/11 6

10795006-05-2011-000004-2 22/01/11 18/02/11 28
10795006-05-2012-000005-3 04/12/11 22/02/12 81

Ainda com referência aos 40 atos de admissão que não estavam cadastrados no Sistema SISACnet/TCU,
foi confirmada a  existência  física  dos respectivos processos na Unidade, bem como a existência  dos
processos  dos  atos  que  foram cadastrados,  mas  que  não  tinham sido  disponibilizados  ao  Controle
Interno. Nesse último caso, a existência dos processos foi verificada por meio de amostra de 18 dentre os
81 atos que se encontravam em "Edição" no SISAC.

Dessa  forma,  as  informações  pertinentes  à  totalidade  dos  atos  de  admissão  e  concessão  não  foi
cadastrada no SISAC ou não foi disponibilizada pela UFSC para  o Controle  Interno no prazo de 60
(sessenta) dias.

Causa:

-Aumento das atribuições da área de recursos humanos sem o correspondente aumento do quantitativo
de pessoal;

-Fragilidades no dimensionamento da força de trabalho da área de recursos humanos.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº nº 201203151/22, de 09/04/12, a Unidade foi instada a se
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manifestar  sobre  os  fatos  apontados,  tendo  apresentado  as  justificativas  através  do  Memorando  nº
151/DDPP/PRDHS/2012, de 17/04/2012, conforme transcrito a seguir:

"[...] informamos que estamos em fase de conclusão com vistas à remessa para a CGU, dos processos de
admissão com respectivos registros no SISAC especificados na Solicitação em comento.

O atraso na remessa do material à CGU é decorrente  do grande acúmulo de trabalho na Divisão de
Concursos e Admissão deste Departamento, face ao quantitativo de admissões que vêm sendo efetuadas
nesta Instituição."

Análise do Controle Interno:

A partir da justificativa da Unidade observa-se que o Setor responsável por disponibilizar os atos de
Pessoal para  o  Controle  Interno  não  consegue  acompanhar  o  incrento  da  demanda  das  atividades.
Todavia, a Unidade não apresentou análise crítica decorrente de possível estudo realizado no sentido de
dimensionar a força de trabalho do Setor, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se
fazem necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades.

No item 5.6 do Relatório de Gestão/UFSC/2011, pág. 87, destinado à apresentação pela Unidade dos
Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social
informou  que  detém  os  dados  das  diversas  áreas  de  atuação  de  Administração  de  Pessoal,  de
Potencialização de Pessoas e de Atendimento à Saúde e que esses dados são coletados e informados
anualmente  no Relatório de Atividade e  encaminhado a Secretaria  de Planejamento e  Finanças, não
havendo  um  tratamento  para  desenvolvê-los  como  indicadores  gerenciais  no  âmbito  daquela
Pró-Reitoria.

De  fato,  as  atividades executadas em 2011 pelo  Setor  em questão  estão  relacionadas no  Relatório
mencionado,  porém,  em forma  de  dados  quantitativos  não  relacionados  à  qualificação  das  tarefas,
número de pessoas envolvidas e/ou tempo necessários para realizá-las.

Recomendações:

Recomendação 1:

Dimensionar a força de trabalho de forma a alcançar a suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de
pessoal frente aos objetivos, metas e estratégias do Setor de Pessoal.

Recomendação 2:

Informar quais os instrumentos e metas utilizados para a redução da defasagem (se existente) entre o
quantitativo e o perfil atual e o desejado para o Setor de Pesssoal.

Recomendação 3:

Encaminhar  os seguintes atos de  admissão efetuados pela  UFSC em 2011 na  forma da  IN/TCU n.°
55/2007:

Seq Nº Processo Data Vigência Seq Nº Processo Data Vigência
1 23080.034813/2011-17 25/08/11 21 23080.033960/2011-70 19/08/11
2 23080.037033/2011-29 08/09/11 22 23080.023754/2011-51 07/02/11

3 23080.034404/2001-26 12/08/11 23 23080.000738/2012-71 11/11/11
4 23080.046544/2010-51 17/03/11 24 23080.032788/2011-37 31/08/11
5 23080.032762/2011-99 04/08/11 25 23080.000695/2012-24 28/11/11
6 23080.033995/2011-17 29/08/11 26 23080.039214/2011-90 27/09/11
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7 23080.036994/2011-16 16/09/11 27 23080.000737/2012-27 24/11/11
8 23080.039215/2011-34 30/09/11 28 23080.034812/2011-72 23/08/11

9 23080.034810/2011-83 19/08/11 29 23080.032755/2011-97 03/08/11
10 23080.032709/2011-19 05/08/11 30 23080.034859/2011-36 28/08/11
11 23080.034802/2011-37 04/08/11 31 23080.000730/2012-13 10/11/11
12 23080.000703/2012-32 01/11/11 32 23080.000711/2012-89 01/12/11
13 23080.034787/2011-27 16/08/11 33 23080.032792/2011-03 03/08/11
14 23080.032795/2011-39 04/08/11 34 23080.030155/2011-94 21/07/11

15 23080.037035/2011-18 16/08/11 35 23080.034801/2011-92 30/08/11
16 23080.033950/2011-34 03/08/11 36 23080.032770/2011-35 12/08/11
17 23080.039213/2011-45 07/10/11 37 23080.010969/2011-11 21/03/11
18 23080.039231/2011-27 29/09/11 38 23080.034820/2011-19 01/09/11
19 23080.034856/2011-01 05/09/11 39 23080.003861/2011-63 24/01/11
20 23080.034814/2011-61 26/08/11 40 23080.033996/2011-53 31/08/11

 

 
Seq. MAT INGR-ORGAO Seq. MAT INGR-ORGAO

1 1856293 31/03/2011 41 2716624 21/03/2011

2 1871564 08/062011 42 2517850 29/03/2011
3 2710268 18/032011 43 2192992 15/06/2011
4 1834412 06/01/2011 44 1887046 05/09/2011
5 2557336 17/06/2011 45 1871607 13/06/2011
6 1873040 20/06/2011 46 1880533 27/07/2011
7 1189718 05/08/2011 47 1887752 05/09/2011

8 2660237 12/08/2011 48 2292998 01/07/2011
9 1586277 18/05/2011 49 1838662 31/01/2011

10 1894161 13/10/2011 50 1876003 04/07/2011
11 1869294 02/06/2011 51 2711641 17/01/2011
12 1664531 23/05/2011 52 1879104 19/07/2011
13 1872847 17/06/2011 53 1888487 12/09/2011
14 1871062 13/06/2011 54 2686335 13/06/2011

15 1851766 14/03/2011 55 2711622 10/01/2011
16 1894726 14/10/2011 56 1880105 28/07/2011
17 1854903 21/03/2011 57 1880317 01/08/2011
18 1873711 27/06/2011 58 1854873 21/03/2011
19 1455698 26/08/2011 59 1854742 21/03/2011
20 2710866 10/03/2011 60 1851269 10/03/2011

21 1851773 14/03/2011 61 1854565 21/03/2011
22 1270304 13/05/2011 62 1872974 09/06/2011
23 1873726 27/06/2011 63 1839546 01/02/2011
24 1851767 14/03/2011 64 2710760 24/01/2011
25 1875431 01/07/2011 65 2323888 03/08/2011
26 1834383 06/01/2011 66 1871001 13/06/2011
27 1854787 28/03/2011 67 1859048 28/03/2011

28 1834434 11/01/2011 68 2778776 16/06/2011
29 1854751 21/03/2011 69 2328640 01/02/2011
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30 1749715 17/06/2011 70 1870369 09/06/2011
31 1879287 07/07/2011 71 1837140 24/01/2011

32 1887756 29/08/2011 72 1851021 10/03/2011
33 1893999 03/10/2011 73 1891770 03/10/2011
34 2859819 26/08/2011 74 1854587 21/03/2011
35 1883546 10/08/2011 75 1858940 30/03/2011
36 1606552 11/07/2011 76 1891051 16/09/2011
37 1873709 28/06/2011 77 1851019 10/03/2011

38 1886387 01/09/2011 78 1837131 24/01/2011
39 2710919 10/03/2011 79 1518982 21/09/2011
40 1889524 01/09/2011 80 1854631 21/03/2011

81 1874584 01/07/2011

 

 

5.1.1.2. Informação

Emissão de parecer dos atos de pessoal pelo controle interno, no exercício de 2011.

Os trabalhos de auditoria  para fins de emissão de parecer pelo Controle Interno dos atos de pessoal
cadastrados  pelo  órgão  de  pessoal  da  UFSC  e  encaminhados  ao  TCU nos  moldes  da  Instrução
Normativa/TCU n.º 55/2007 foram realizados no período de 01/01/2011 à 31/12/2011, em atendimento a
Ordem de Serviço nº 201001386.

Obteve-se, no Sistema de Registro e Apreciação de Atos de Admissão e Concessão (SISAC), do Tribunal
de Contas da União (TCU), a  relação acumulada  dos atos encaminhados pela  Unidade  Auditada ao
Controle Interno.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, do total de 1.732
atos da unidade examinada, foram analisados 562 atos de admissão, 370 atos de aposentadoria, 35 atos
de concessão de pensão.

Cabe observar que houve o cotejamento dos dados previamente cadastrados no SISAC pelo órgão de
pessoal com aqueles constantes dos respectivos processos. Assim, o respectivo parecer  do órgão de
controle  interno foi colocado à  disposição do Tribunal no SISAC, conforme destacado no quadro a
seguir:

Admissões:
Seq Código SISAC Seq Código SISAC Seq Código SISAC

1 10795006-01-2005-000090-8 188 10795006-01-2010-000472-3 375 10795006-01-2011-000075-5

2 10795006-01-2005-000091-6 189 10795006-01-2010-000474-0 376 10795006-01-2011-000076-3

3 10795006-01-2006-000006-4 190 10795006-01-2010-000476-6 377 10795006-01-2011-000077-1

4 10795006-01-2006-000012-9 191 10795006-01-2010-000477-4 378 10795006-01-2011-000078-0

5 10795006-01-2006-000088-0 192 10795006-01-2010-000485-5 379 10795006-01-2011-000079-8

6 10795006-01-2006-000088-9 193 10795006-01-2010-000486-3 380 10795006-01-2011-000080-1

7 10795006-01-2006-000091-9 194 10795006-01-2010-000490-1 381 10795006-01-2011-000081-0
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8 10795006-01-2006-000103-6 195 10795006-01-2010-000491-0 382 10795006-01-2011-000082-8

9 10795006-01-2006-000133-8 196 10795006-01-2010-000493-6 383 10795006-01-2011-000083-6

10 10795006-01-2006-000140-0 197 10795006-01-2010-000494-4 384 10795006-01-2011-000084-4

11 10795006-01-2007-000040-7 198 10795006-01-2010-000495-2 385 10795006-01-2011-000085-2

12 10795006-01-2007-000080-6 199 10795006-01-2010-000498-7 386 10795006-01-2011-000086-0

13 10795006-01-2007-000103-9 200 10795006-01-2010-000499-5 387 10795006-01-2011-000087-9

14 10795006-01-2007-000151-9 201 10795006-01-2010-000500-2 388 10795006-01-2011-000088-7

15 10795006-01-2007-000152-7 202 10795006-01-2010-000501-0 389 10795006-01-2011-000089-5

16 10795006-01-2007-000210-8 203 10795006-01-2010-000502-9 390 10795006-01-2011-000090-9

17 10795006-01-2007-000211-6 204 10795006-01-2010-000503-7 391 10795006-01-2011-000091-7

18 10795006-01-2007-000220-5 205 10795006-01-2010-000508-8 392 10795006-01-2011-000092-5

19 10795006-01-2007-000227-2 206 10795006-01-2010-000509-6 393 10795006-01-2011-000093-3

20 10795006-01-2007-000230-2 207 10795006-01-2010-000513-4 394 10795006-01-2011-000094-1

21 10795006-01-2007-000231-0 208 10795006-01-2010-000514-2 395 10795006-01-2011-000095-0

22 10795006-01-2007-000235-3 209 10795006-01-2010-000515-0 396 10795006-01-2011-000096-8

23 10795006-01-2007-000236-1 210 10795006-01-2010-000516-9 397 10795006-01-2011-000097-6

24 10795006-01-2007-000237-0 211 10795006-01-2010-000517-7 398 10795006-01-2011-000098-4

25 10795006-01-2007-000258-2 212 10795006-01-2010-000532-0 399 10795006-01-2011-000099-2

26 10795006-01-2007-000259-0 213 10795006-01-2010-000533-9 400 10795006-01-2011-000100-0

27 10795006-01-2008-000054-0 214 10795006-01-2010-000534-7 401 10795006-01-2011-000101-8

28 10795006-01-2008-000055-8 215 10795006-01-2010-000539-8 402 10795006-01-2011-000102-6

29 10795006-01-2008-000056-6 216 10795006-01-2010-000543-6 403 10795006-01-2011-000103-4

30 10795006-01-2008-000057-4 217 10795006-01-2010-000544-4 404 10795006-01-2011-000104-2

31 10795006-01-2008-000083-3 218 10795006-01-2010-000545-2 405 10795006-01-2011-000105-0

32 10795006-01-2008-000084-1 219 10795006-01-2010-000551-7 406 10795006-01-2011-000106-9

33 10795006-01-2008-000085-0 220 10795006-01-2010-000552-5 407 10795006-01-2011-000107-7

34 10795006-01-2008-000086-8 221 10795006-01-2010-000553-3 408 10795006-01-2011-000108-5

35 10795006-01-2008-000237-2 222 10795006-01-2010-000554-1 409 10795006-01-2011-000109-3

36 10795006-01-2008-000242-9 223 10795006-01-2010-000555-0 410 10795006-01-2011-000110-7

37 10795006-01-2008-000243-7 224 10795006-01-2010-000556-8 411 10795006-01-2011-000111-5

38 10795006-01-2008-000246-1 225 10795006-01-2010-000557-6 412 10795006-01-2011-000112-3

39 10795006-01-2008-000247-0 226 10795006-01-2010-000559-2 413 10795006-01-2011-000113-1

40 10795006-01-2008-000248-8 227 10795006-01-2010-000561-4 414 10795006-01-2011-000114-0

41 10795006-01-2008-000249-6 228 10795006-01-2010-000594-0 415 10795006-01-2011-000115-8

42 10795006-01-2008-000251-8 229 10795006-01-2010-000595-9 416 10795006-01-2011-000116-6

43 10795006-01-2008-000252-6 230 10795006-01-2010-000596-7 417 10795006-01-2011-000120-4

44 10795006-01-2008-000253-4 231 10795006-01-2010-000597-5 418 10795006-01-2011-000122-0

45 10795006-01-2008-000303-4 232 10795006-01-2010-000600-9 419 10795006-01-2011-000125-5

46 10795006-01-2008-000304-2 233 10795006-01-2010-000601-7 420 10795006-01-2011-000129-8

47 10795006-01-2008-000305-0 234 10795006-01-2010-000602-5 421 10795006-01-2011-000132-8

48 10795006-01-2008-000307-7 235 10795006-01-2010-000606-8 422 10795006-01-2011-000133-6

49 10795006-01-2008-000308-5 236 10795006-01-2010-000607-6 423 10795006-01-2011-000134-4

50 10795006-01-2008-000309-3 237 10795006-01-2010-000609-2 424 10795006-01-2011-000135-2

51 10795006-01-2008-000310-7 238 10795006-01-2010-000610-6 425 10795006-01-2011-000136-0

52 10795006-01-2008-000314-0 239 10795006-01-2010-000612-2 426 10795006-01-2011-000137-9

53 10795006-01-2008-000318-2 240 10795006-01-2010-000615-7 427 10795006-01-2011-000140-9

54 10795006-01-2008-000327-1 241 10795006-01-2010-000621-1 428 10795006-01-2011-000141-7

55 10795006-01-2008-000334-4 242 10795006-01-2010-000632-7 429 10795006-01-2011-000142-5
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56 10795006-01-2008-000335-2 243 10795006-01-2010-000635-1 430 10795006-01-2011-000143-3

57 10795006-01-2008-000337-9 244 10795006-01-2010-000642-4 431 10795006-01-2011-000144-1

58 10795006-01-2008-000338-7 245 10795006-01-2010-000643-2 432 10795006-01-2011-000145-0

59 10795006-01-2008-000367-0 246 10795006-01-2010-000644-0 433 10795006-01-2011-000146-8

60 10795006-01-2008-000369-7 247 10795006-01-2010-000645-9 434 10795006-01-2011-000147-6

61 10795006-01-2008-000396-4 248 10795006-01-2010-000653-0 435 10795006-01-2011-000148-4

62 10795006-01-2008-000406-5 249 10795006-01-2010-000654-8 436 10795006-01-2011-000149-2

63 10795006-01-2008-000407-3 250 10795006-01-2010-000693-9 437 10795006-01-2011-000150-6

64 10795006-01-2008-000410-3 251 10795006-01-2010-000694-7 438 10795006-01-2011-000151-4

65 10795006-01-2009-000009-7 252 10795006-01-2010-000695-5 439 10795006-01-2011-000152-2

66 10795006-01-2009-000025-9 253 10795006-01-2010-000697-1 440 10795006-01-2011-000153-0

67 10795006-01-2009-000072-0 254 10795006-01-2010-000715-3 441 10795006-01-2011-000154-9

68 10795006-01-2009-000073-9 255 10795006-01-2010-000741-2 442 10795006-01-2011-000155-7

69 10795006-01-2009-000163-8 256 10795006-01-2010-000742-0 443 10795006-01-2011-000156-5

70 10795006-01-2009-000211-1 257 10795006-01-2010-000746-3 444 10795006-01-2011-000157-3

71 10795006-01-2009-000212-0 258 10795006-01-2010-000747-1 445 10795006-01-2011-000158-1

72 10795006-01-2009-000213-8 259 10795006-01-2010-000748-0 446 10795006-01-2011-000159-0

73 10795006-01-2009-000214-6 260 10795006-01-2010-000751-0 447 10795006-01-2011-000160-3

74 10795006-01-2009-000215-4 261 10795006-01-2010-000758-7 448 10795006-01-2011-000161-1

75 10795006-01-2009-000216-2 262 10795006-01-2010-000767-6 449 10795006-01-2011-000168-9

76 10795006-01-2009-000217-0 263 10795006-01-2010-000770-6 450 10795006-01-2011-000170-0

77 10795006-01-2009-000218-9 264 10795006-01-2010-000796-0 451 10795006-01-2011-000172-7

78 10795006-01-2009-000219-7 265 10795006-01-2010-000837-0 452 10795006-01-2011-000174-3

79 10795006-01-2009-000220-0 266 10795006-01-2010-000838-9 453 10795006-01-2011-000175-1

80 10795006-01-2009-000221-9 267 10795006-01-2010-000839-7 454 10795006-01-2011-000178-6

81 10795006-01-2009-000222-7 268 10795006-01-2010-000840-0 455 10795006-01-2011-000179-4

82 10795006-01-2009-000223-5 269 10795006-01-2010-000841-9 456 10795006-01-2011-000180-8

83 10795006-01-2009-000224-3 270 10795006-01-2010-000842-7 457 10795006-01-2011-000181-6

84 10795006-01-2009-000225-1 271 10795006-01-2010-000843-5 458 10795006-01-2011-000182-4

85 10795006-01-2009-000226-0 272 10795006-01-2010-000844-3 459 10795006-01-2011-000183-2

86 10795006-01-2009-000230-8 273 10795006-01-2010-000846-0 460 10795006-01-2011-000184-0

87 10795006-01-2009-000246-4 274 10795006-01-2010-000847-8 461 10795006-01-2011-000187-5

88 10795006-01-2009-000247-2 275 10795006-01-2010-000854-0 462 10795006-01-2011-000188-3

89 10795006-01-2009-000248-0 276 10795006-01-2010-000855-9 463 10795006-01-2011-000189-1

90 10795006-01-2009-000249-9 277 10795006-01-2010-000856-7 464 10795006-01-2011-000190-5

91 10795006-01-2009-000252-9 278 10795006-01-2010-000857-5 465 10795006-01-2011-000191-3

92 10795006-01-2009-000253-7 279 10795006-01-2010-000858-3 466 10795006-01-2011-000192-1

93 10795006-01-2009-000254-5 280 10795006-01-2010-000859-1 467 10795006-01-2011-000193-0

94 10795006-01-2009-000298-7 281 10795006-01-2010-000860-5 468 10795006-01-2011-000194-8

95 10795006-01-2009-000299-5 282 10795006-01-2010-000861-3 469 10795006-01-2011-000195-6

96 10795006-01-2009-000336-3 283 10795006-01-2010-000862-1 470 10795006-01-2011-000196-4

97 10795006-01-2009-000369-0 284 10795006-01-2010-000863-0 471 10795006-01-2011-000197-2

98 10795006-01-2009-000376-2 285 10795006-01-2010-000864-8 472 10795006-01-2011-000198-0

99 10795006-01-2009-000400-9 286 10795006-01-2010-000865-6 473 10795006-01-2011-000199-9

100 10795006-01-2009-000401-7 287 10795006-01-2010-000866-4 474 10795006-01-2011-000200-6

101 10795006-01-2009-000402-5 288 10795006-01-2010-000867-2 475 10795006-01-2011-000201-4

102 10795006-01-2009-000406-8 289 10795006-01-2010-000868-0 476 10795006-01-2011-000202-2

103 10795006-01-2009-000474-2 290 10795006-01-2010-000869-9 477 10795006-01-2011-000203-0
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104 10795006-01-2009-000482-3 291 10795006-01-2010-000870-2 478 10795006-01-2011-000204-9

105 10795006-01-2009-000529-3 292 10795006-01-2010-000871-0 479 10795006-01-2011-000205-7

106 10795006-01-2009-000550-1 293 10795006-01-2010-000872-9 480 10795006-01-2011-000206-5

107 10795006-01-2009-000581-1 294 10795006-01-2010-000873-7 481 10795006-01-2011-000207-3

108 10795006-01-2009-000582-0 295 10795006-01-2010-000874-5 482 10795006-01-2011-000208-1

109 10795006-01-2009-000588-9 296 10795006-01-2010-000875-3 483 10795006-01-2011-000209-0

110 10795006-01-2009-000611-7 297 10795006-01-2010-000876-1 484 10795006-01-2011-000210-3

111 10795006-01-2009-000612-5 298 10795006-01-2010-000877-0 485 10795006-01-2011-000211-1

112 10795006-01-2009-000619-2 299 10795006-01-2010-000878-8 486 10795006-01-2011-000215-4

113 10795006-01-2010-000083-3 300 10795006-01-2010-000879-6 487 10795006-01-2011-000217-0

114 10795006-01-2010-000087-6 301 10795006-01-2010-000880-0 488 10795006-01-2011-000218-9

115 10795006-01-2010-000235-6 302 10795006-01-2010-000881-8 489 10795006-01-2011-000219-7

116 10795006-01-2010-000259-3 303 10795006-01-2010-000882-6 490 10795006-01-2011-000220-0

117 10795006-01-2010-000323-9 304 10795006-01-2010-000883-4 491 10795006-01-2011-000221-9

118 10795006-01-2010-000329-8 305 10795006-01-2010-000884-2 492 10795006-01-2011-000222-7

119 10795006-01-2010-000330-1 306 10795006-01-2010-000885-0 493 10795006-01-2011-000223-5

120 10795006-01-2010-000331-0 307 10795006-01-2010-000895-8 494 10795006-01-2011-000224-3

121 10795006-01-2010-000333-6 308 10795006-01-2010-000896-6 495 10795006-01-2011-000225-1

122 10795006-01-2010-000335-2 309 10795006-01-2010-000897-4 496 10795006-01-2011-000226-0

123 10795006-01-2010-000336-0 310 10795006-01-2010-000898-2 497 10795006-01-2011-000227-8

124 10795006-01-2010-000337-9 311 10795006-01-2010-000899-0 498 10795006-01-2011-000228-6

125 10795006-01-2010-000351-4 312 10795006-01-2010-000900-8 499 10795006-01-2011-000229-4

126 10795006-01-2010-000352-2 313 10795006-01-2010-000901-6 500 10795006-01-2011-000230-8

127 10795006-01-2010-000353-0 314 10795006-01-2010-000902-4 501 10795006-01-2011-000232-4

128 10795006-01-2010-000363-8 315 10795006-01-2010-000906-7 502 10795006-01-2011-000233-2

129 10795006-01-2010-000368-9 316 10795006-01-2010-000907-5 503 10795006-01-2011-000235-9

130 10795006-01-2010-000370-0 317 10795006-01-2010-000908-3 504 10795006-01-2011-000236-7

131 10795006-01-2010-000373-5 318 10795006-01-2010-000909-1 505 10795006-01-2011-000237-5

132 10795006-01-2010-000374-3 319 10795006-01-2010-000910-5 506 10795006-01-2011-000238-3

133 10795006-01-2010-000375-1 320 10795006-01-2010-000911-3 507 10795006-01-2011-000239-1

134 10795006-01-2010-000380-8 321 10795006-01-2010-000912-1 508 10795006-01-2011-000240-5

135 10795006-01-2010-000382-4 322 10795006-01-2010-000913-0 509 10795006-01-2011-000243-0

136 10795006-01-2010-000383-2 323 10795006-01-2010-000914-8 510 10795006-01-2011-000245-6

137 10795006-01-2010-000384-0 324 10795006-01-2011-000001-1 511 10795006-01-2011-000248-0

138 10795006-01-2010-000385-9 325 10795006-01-2011-000002-0 512 10795006-01-2011-000249-9

139 10795006-01-2010-000386-7 326 10795006-01-2011-000003-8 513 10795006-01-2011-000250-2

140 10795006-01-2010-000389-1 327 10795006-01-2011-000004-6 514 10795006-01-2011-000251-0

141 10795006-01-2010-000390-5 328 10795006-01-2011-000005-4 515 10795006-01-2011-000252-9

142 10795006-01-2010-000391-3 329 10795006-01-2011-000006-2 516 10795006-01-2011-000253-7

143 10795006-01-2010-000392-1 330 10795006-01-2011-000008-9 517 10795006-01-2011-000254-5

144 10795006-01-2010-000395-6 331 10795006-01-2011-000009-7 518 10795006-01-2011-000255-3

145 10795006-01-2010-000396-4 332 10795006-01-2011-000010-0 519 10795006-01-2011-000256-1

146 10795006-01-2010-000397-2 333 10795006-01-2011-000013-5 520 10795006-01-2011-000257-0

147 10795006-01-2010-000398-0 334 10795006-01-2011-000014-3 521 10795006-01-2011-000258-8

148 10795006-01-2010-000399-9 335 10795006-01-2011-000015-1 522 10795006-01-2011-000259-6

149 10795006-01-2010-000400-6 336 10795006-01-2011-000016-0 523 10795006-01-2011-000260-0

150 10795006-01-2010-000401-4 337 10795006-01-2011-000017-8 524 10795006-01-2011-000261-8

151 10795006-01-2010-000402-2 338 10795006-01-2011-000018-6 525 10795006-01-2011-000262-6
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152 10795006-01-2010-000403-0 339 10795006-01-2011-000019-4 526 10795006-01-2011-000263-4

153 10795006-01-2010-000404-9 340 10795006-01-2011-000020-8 527 10795006-01-2011-000264-2

154 10795006-01-2010-000405-7 341 10795006-01-2011-000021-6 528 10795006-01-2011-000269-3

155 10795006-01-2010-000406-5 342 10795006-01-2011-000022-4 529 10795006-01-2011-000270-7

156 10795006-01-2010-000407-3 343 10795006-01-2011-000043-7 530 10795006-01-2011-000271-5

157 10795006-01-2010-000414-6 344 10795006-01-2011-000044-5 531 10795006-01-2011-000272-3

158 10795006-01-2010-000415-4 345 10795006-01-2011-000045-3 532 10795006-01-2011-000273-1

159 10795006-01-2010-000419-7 346 10795006-01-2011-000046-1 533 10795006-01-2011-000275-8

160 10795006-01-2010-000420-0 347 10795006-01-2011-000047-0 534 10795006-01-2011-000280-4

161 10795006-01-2010-000421-9 348 10795006-01-2011-000048-8 535 10795006-01-2011-000284-7

162 10795006-01-2010-000422-7 349 10795006-01-2011-000049-6 536 10795006-01-2011-000402-5

163 10795006-01-2010-000424-3 350 10795006-01-2011-000050-0 537 10795006-01-2011-000924-8

164 10795006-01-2010-000425-1 351 10795006-01-2011-000051-8 538 10795006-01-2011-000925-6

165 10795006-01-2010-000426-0 352 10795006-01-2011-000052-6 539 10795006-01-2011-000926-4

166 10795006-01-2010-000427-8 353 10795006-01-2011-000053-4 540 10795006-01-2011-000927-2

167 10795006-01-2010-000428-6 354 10795006-01-2011-000054-2 541 10795006-01-2011-000928-0

168 10795006-01-2010-000429-4 355 10795006-01-2011-000055-0 542 10795006-01-2011-000929-9

169 10795006-01-2010-000430-8 356 10795006-01-2011-000056-9 543 10795006-01-2011-000930-2

170 10795006-01-2010-000433-2 357 10795006-01-2011-000057-7 544 10795006-01-2011-000931-0

171 10795006-01-2010-000434-0 358 10795006-01-2011-000058-5 545 10795006-01-2011-000932-9

172 10795006-01-2010-000435-9 359 10795006-01-2011-000059-3 546 10795006-01-2011-000933-7

173 10795006-01-2010-000437-5 360 10795006-01-2011-000060-7 547 10795006-01-2011-000934-5

174 10795006-01-2010-000438-3 361 10795006-01-2011-000061-5 548 10795006-01-2011-000935-3

175 10795006-01-2010-000439-1 362 10795006-01-2011-000062-3 549 10795006-01-2011-000936-1

176 10795006-01-2010-000440-5 363 10795006-01-2011-000063-1 550 10795006-01-2011-888888-7

177 10795006-01-2010-000441-3 364 10795006-01-2011-000064-0 551 10795006.01.2008.000339-5

178 10795006-01-2010-000442-1 365 10795006-01-2011-000065-8 552 10795006.01.2008.000340-9

179 10795006-01-2010-000457-0 366 10795006-01-2011-000066-6 553 10795006.01.2008.000341-7

180 10795006-01-2010-000458-8 367 10795006-01-2011-000067-4 554 10795006.01.2009.000304-5

181 10795006-01-2010-000460-0 368 10795006-01-2011-000068-2 555 10795006.01.2009.000370-3

182 10795006-01-2010-000462-6 369 10795006-01-2011-000069-0 556 10795006.01.2010.000167-8

183 10795006-01-2010-000464-2 370 10795006-01-2011-000070-4 557 10795006.01.2010.000247-0

184 10795006-01-2010-000465-0 371 10795006-01-2011-000071-2 558 10795006.01.2010.000253-4

185 10795006-01-2010-000466-9 372 10795006-01-2011-000072-0 559 10795006.01.2010.000309-3

186 10795006-01-2010-000468-5 373 10795006-01-2011-000073-9 560 10795006.01.2010.000315-8

187 10795006-01-2010-000470-7 374 10795006-01-2011-000074-7 561 10795006.01.2010.000620-3

562 10795006.01.2010.000666-1

Aposentadorias:
Seq Código SISAC Seq Código SISAC Seq Código SISAC

1 10795006-04-2003-000099-3 124 10795006-04-2008-000355-4 247 10795006-04-2011-000047-7

2 10795006-04-2006-000062-2 125 10795006-04-2008-000361-9 248 10795006-04-2011-000048-5

3 10795006-04-2008-000113-6 126 10795006-04-2008-000373-2 249 10795006-04-2011-000049-3

4 10795006-04-2008-000293-0 127 10795006-04-2008-000377-5 250 10795006-04-2011-000050-7

5 10795006-04-2009-000059-0 128 10795006-04-2008-000381-3 251 10795006-04-2011-000051-5

6 10795006-04-2009-000132-5 129 10795006-04-2008-000383-0 252 10795006-04-2011-000052-3

7 10795006-04-2009-000145-7 130 10795006-04-2008-000393-7 253 10795006-04-2011-000054-0

8 10795006-04-2010-000100-4 131 10795006-04-2008-000394-5 254 10795006-04-2011-000056-6
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9 10795006.04.2005.000074-3 132 10795006-04-2008-000395-3 255 10795006-04-2011-000057-4

10 10795006.04.2008.000351-1 133 10795006-04-2009-000010-8 256 10795006-04-2011-000058-2

11 10795006.04.2009.000165-1 134 10795006-04-2009-000039-6 257 10795006-04-2011-000059-0

12 10795006-04-2004-000023-6 135 10795006-04-2009-000040-0 258 10795006-04-2011-000060-4

13 10795006-04-2004-000045-7 136 10795006-04-2009-000054-0 259 10795006-04-2011-000061-2

14 10795006-04-2004-000046-5 137 10795006-04-2009-000055-8 260 10795006-04-2011-000062-0

15 10795006-04-2004-000094-5 138 10795006-04-2009-000058-2 261 10795006-04-2011-000063-9

16 10795006-04-2004-000098-8 139 10795006-04-2009-000061-2 262 10795006-04-2011-000064-7

17 10795006-04-2005-000010-7 140 10795006-04-2009-000065-5 263 10795006-04-2011-000065-5

18 10795006-04-2005-000024-7 141 10795006-04-2009-000066-3 264 10795006-04-2011-000066-3

19 10795006-04-2005-000047-6 142 10795006-04-2009-000067-1 265 10795006-04-2011-000067-1

20 10795006-04-2005-000048-4 143 10795006-04-2009-000069-8 266 10795006-04-2011-000068-0

21 10795006-04-2005-000051-4 144 10795006-04-2009-000071-0 267 10795006-04-2011-000070-1

22 10795006-04-2005-000064-6 145 10795006-04-2009-000073-6 268 10795006-04-2011-000071-0

23 10795006-04-2005-000073-5 146 10795006-04-2009-000077-9 269 10795006-04-2011-000072-8

24 10795006-04-2005-000075-1 147 10795006-04-2009-000079-5 270 10795006-04-2011-000073-6

25 10795006-04-2005-000076-0 148 10795006-04-2009-000085-0 271 10795006-04-2011-000074-4

26 10795006-04-2005-000078-6 149 10795006-04-2009-000087-6 272 10795006-04-2011-000075-2

27 10795006-04-2005-000080-8 150 10795006-04-2009-000089-2 273 10795006-04-2011-000076-0

28 10795006-04-2005-000081-6 151 10795006-04-2009-000091-4 274 10795006-04-2011-000077-9

29 10795006-04-2005-000090-5 152 10795006-04-2009-000092-2 275 10795006-04-2011-000078-7

30 10795006-04-2005-000106-5 153 10795006-04-2009-000098-1 276 10795006-04-2011-000079-5

31 10795006-04-2005-000123-5 154 10795006-04-2009-000130-9 277 10795006-04-2011-000080-9

32 10795006-04-2005-000128-6 155 10795006-04-2009-000141-4 278 10795006-04-2011-000081-7

33 10795006-04-2005-000130-8 156 10795006-04-2009-000142-2 279 10795006-04-2011-000082-5

34 10795006-04-2005-000135-9 157 10795006-04-2009-000145-7 280 10795006-04-2011-000083-3

35 10795006-04-2006-000002-9 158 10795006-04-2009-000152-0 281 10795006-04-2011-000084-1

36 10795006-04-2006-000007-0 159 10795006-04-2009-000156-2 282 10795006-04-2011-000085-0

37 10795006-04-2006-000014-2 160 10795006-04-2009-000160-0 283 10795006-04-2011-000086-8

38 10795006-04-2006-000015-0 161 10795006-04-2009-000169-4 284 10795006-04-2011-000087-6

39 10795006-04-2006-000018-5 162 10795006-04-2009-000170-8 285 10795006-04-2011-000088-4

40 10795006-04-2006-000019-3 163 10795006-04-2009-000171-6 286 10795006-04-2011-000092-2

41 10795006-04-2006-000021-5 164 10795006-04-2009-000174-0 287 10795006-04-2011-000093-0

42 10795006-04-2006-000026-6 165 10795006-04-2009-000223-2 288 10795006-04-2011-000095-7

43 10795006-04-2006-000032-0 166 10795006-04-2009-000229-1 289 10795006-04-2011-000097-3

44 10795006-04-2006-000039-8 167 10795006-04-2009-000238-0 290 10795006-04-2011-000098-1

45 10795006-04-2006-000052-5 168 10795006-04-2009-000294-1 291 10795006-04-2011-000100-7

46 10795006-04-2006-000056-8 169 10795006-04-2009-000314-0 292 10795006-04-2011-000101-5

47 10795006-04-2006-000060-6 170 10795006-04-2009-000318-2 293 10795006-04-2011-000103-1

48 10795006-04-2006-000061-4 171 10795006-04-2009-000331-0 294 10795006-04-2011-000104-0

49 10795006-04-2006-000063-0 172 10795006-04-2009-000335-2 295 10795006-04-2011-000105-8

50 10795006-04-2006-000065-7 173 10795006-04-2009-000356-5 296 10795006-04-2011-000107-4

51 10795006-04-2006-000067-3 174 10795006-04-2009-000361-1 297 10795006-04-2011-000108-2

52 10795006-04-2006-000070-3 175 10795006-04-2009-000363-8 298 10795006-04-2011-000109-0

53 10795006-04-2006-000075-4 176 10795006-04-2009-000366-2 299 10795006-04-2011-000110-4

54 10795006-04-2006-000077-0 177 10795006-04-2009-000367-0 300 10795006-04-2011-000112-0

55 10795006-04-2006-000079-7 178 10795006-04-2009-000412-0 301 10795006-04-2011-000113-9

56 10795006-04-2006-000080-0 179 10795006-04-2009-000413-8 302 10795006-04-2011-000114-7
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57 10795006-04-2008-000001-6 180 10795006-04-2009-000416-2 303 10795006-04-2011-000115-5

58 10795006-04-2008-000007-5 181 10795006-04-2009-000417-0 304 10795006-04-2011-000117-1

59 10795006-04-2008-000008-3 182 10795006-04-2009-000418-9 305 10795006-04-2011-000119-8

60 10795006-04-2008-000009-1 183 10795006-04-2009-000419-7 306 10795006-04-2011-000120-1

61 10795006-04-2008-000011-3 184 10795006-04-2009-000420-0 307 10795006-04-2011-000121-0

62 10795006-04-2008-000022-9 185 10795006-04-2009-000430-8 308 10795006-04-2011-000122-8

63 10795006-04-2008-000029-6 186 10795006-04-2009-000434-0 309 10795006-04-2011-000124-4

64 10795006-04-2008-000031-8 187 10795006-04-2009-000440-5 310 10795006-04-2011-000125-2

65 10795006-04-2008-000043-1 188 10795006-04-2009-000453-7 311 10795006-04-2011-000131-7

66 10795006-04-2008-000048-2 189 10795006-04-2009-000459-6 312 10795006-04-2011-000137-6

67 10795006-04-2008-000079-2 190 10795006-04-2009-000460-0 313 10795006-04-2011-000145-7

68 10795006-04-2008-000081-4 191 10795006-04-2009-000461-8 314 10795006-04-2011-000146-5

69 10795006-04-2008-000082-2 192 10795006-04-2010-000003-2 315 10795006-04-2011-000148-1

70 10795006-04-2008-000100-4 193 10795006-04-2010-000045-8 316 10795006-04-2011-000149-0

71 10795006-04-2008-000101-2 194 10795006-04-2010-000079-2 317 10795006-04-2011-000150-3

72 10795006-04-2008-000104-7 195 10795006-04-2010-000083-0 318 10795006-04-2011-000151-1

73 10795006-04-2008-000106-3 196 10795006-04-2010-000084-9 319 10795006-04-2011-000152-0

74 10795006-04-2008-000108-0 197 10795006-04-2010-000094-6 320 10795006-04-2011-000153-8

75 10795006-04-2008-000110-1 198 10795006-04-2010-000099-7 321 10795006-04-2011-000154-6

76 10795006-04-2008-000111-0 199 10795006-04-2010-000105-5 322 10795006-04-2011-000179-1

77 10795006-04-2008-000112-8 200 10795006-04-2010-000106-3 323 10795006-04-2011-000181-3

78 10795006-04-2008-000114-4 201 10795006-04-2010-000113-6 324 10795006-04-2011-000182-1

79 10795006-04-2008-000115-2 202 10795006-04-2010-000123-3 325 10795006-04-2011-000183-0

80 10795006-04-2008-000120-9 203 10795006-04-2010-000235-3 326 10795006-04-2011-000185-6

81 10795006-04-2008-000121-7 204 10795006-04-2010-000247-7 327 10795006-04-2011-000186-4

82 10795006-04-2008-000122-5 205 10795006-04-2010-000263-9 328 10795006-04-2011-000188-0

83 10795006-04-2008-000127-6 206 10795006-04-2010-000266-3 329 10795006-04-2011-000190-2

84 10795006-04-2008-000129-2 207 10795006-04-2010-000273-6 330 10795006-04-2011-000191-0

85 10795006-04-2008-000130-6 208 10795006-04-2010-000287-6 331 10795006-04-2011-000192-9

86 10795006-04-2008-000134-9 209 10795006-04-2010-000295-7 332 10795006-04-2011-000193-7

87 10795006-04-2008-000135-7 210 10795006-04-2010-000296-5 333 10795006-04-2011-887766-1

88 10795006-04-2008-000140-3 211 10795006-04-2010-000297-3 334 10795006-04-2011-888888-4

89 10795006-04-2008-000141-1 212 10795006-04-2010-000301-5 335 10795006-04-2011-888889-2

90 10795006-04-2008-000143-8 213 10795006-04-2010-000307-4 336 10795006-04-2011-998876-9

91 10795006-04-2008-000147-0 214 10795006-04-2010-000308-2 337 10795006.04.2005.000060-3

92 10795006-04-2008-000148-9 215 10795006-04-2011-000001-9 338 10795006.04.2006.000035-5

93 10795006-04-2008-000149-7 216 10795006-04-2011-000002-7 339 10795006.04.2006.000036-3

94 10795006-04-2008-000153-5 217 10795006-04-2011-000003-5 340 10795006.04.2008.000021-0

95 10795006-04-2008-000160-8 218 10795006-04-2011-000004-3 341 10795006.04.2008.000132-2

96 10795006-04-2008-000162-4 219 10795006-04-2011-000005-1 342 10795006.04.2008.000155-1

97 10795006-04-2008-000166-7 220 10795006-04-2011-000006-0 343 10795006.04.2008.000169-1

98 10795006-04-2008-000171-3 221 10795006-04-2011-000007-8 344 10795006.04.2008.000204-3

99 10795006-04-2008-000173-0 222 10795006-04-2011-000009-4 345 10795006.04.2008.000208-6

100 10795006-04-2008-000174-8 223 10795006-04-2011-000010-8 346 10795006.04.2008.000236-1

101 10795006-04-2008-000176-4 224 10795006-04-2011-000011-6 347 10795006.04.2008.000256-6

102 10795006-04-2008-000179-9 225 10795006-04-2011-000012-4 348 10795006.04.2008.000270-1

103 10795006-04-2008-000188-8 226 10795006-04-2011-000013-2 349 10795006.04.2008.000280-9

104 10795006-04-2008-000209-4 227 10795006-04-2011-000014-0 350 10795006.04.2008.000289-2
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105 10795006-04-2008-000211-6 228 10795006-04-2011-000015-9 351 10795006.04.2008.000363-5

106 10795006-04-2008-000213-2 229 10795006-04-2011-000016-7 352 10795006.04.2008.000379-1

107 10795006-04-2008-000228-0 230 10795006-04-2011-000017-5 353 10795006.04.2008.000380-5

108 10795006-04-2008-000234-5 231 10795006-04-2011-000018-3 354 10795006.04.2009.000292-5

109 10795006-04-2008-000240-0 232 10795006-04-2011-000019-1 355 10795006.04.2009.000347-6

110 10795006-04-2008-000257-4 233 10795006-04-2011-000020-5 356 10795006.04.2009.000415-4

111 10795006-04-2008-000267-1 234 10795006-04-2011-000021-3 357 10795006.04.2010.000048-2

112 10795006-04-2008-000269-8 235 10795006-04-2011-000022-1 358 10795006.04.2010.000076-8

113 10795006-04-2008-000274-4 236 10795006-04-2011-000023-0 359 10795006.04.2010.000210-8

114 10795006-04-2008-000275-2 237 10795006-04-2011-000024-8 360 10795006.04.2010.000218-3

115 10795006-04-2008-000281-7 238 10795006-04-2011-000026-4 361 10795006.04.2011.000008-6

116 10795006-04-2008-000282-5 239 10795006-04-2011-000027-2 362 10795006.04.2011.000025-6

117 10795006-04-2008-000304-0 240 10795006-04-2011-000028-0 363 10795006.04.2011.000037-0

118 10795006-04-2008-000305-8 241 10795006-04-2011-000029-9 364 10795006.04.2011.000091-4

119 10795006-04-2008-000307-4 242 10795006-04-2011-000035-3 365 10795006.04.2011.000094-9

120 10795006-04-2008-000308-2 243 10795006-04-2011-000036-1 366 10795006.04.2011.000142-2

121 10795006-04-2008-000317-1 244 10795006-04-2011-000038-8 367 10795006-04-2008-000335-0

122 10795006-04-2008-000322-8 245 10795006-04-2011-000040-0 368 10795006-04-2008-000352-0

123 10795006-04-2008-000325-2 246 10795006-04-2011-000042-6 369 10795006-04-2011-000043-4

370 10795006-04-2011-000045-0

Pensões:
Seq Código SISAC Seq Código SISAC Seq Código SISAC

1 10795006-05-2005-000037-8 13 10795006-05-2010-000055-4 25 10795006-05-2011-000008-5

2 10795006-05-2009-000076-0 14 10795006-05-2010-000056-2 26 10795006-05-2011-000009-3

3 10795006-05-2009-000096-4 15 10795006-05-2010-000057-0 27 10795006-05-2011-000010-7

4 10795006-05-2009-000098-0 16 10795006-05-2010-000058-9 28 10795006-05-2011-000011-5

5 10795006-05-2010-000026-0 17 10795006-05-2010-000059-7 29 10795006-05-2011-000013-1

6 10795006-05-2010-000046-5 18 10795006-05-2011-000001-8 30 10795006-05-2011-000014-0

7 10795006-05-2010-000047-3 19 10795006-05-2011-000002-6 31 10795006-05-2011-000018-2

8 10795006-05-2010-000048-1 20 10795006-05-2011-000003-4 32 10795006-05-2011-000019-0

9 10795006-05-2010-000050-3 21 10795006-05-2011-000004-2 33 10795006-05-2011-000020-4

10 10795006-05-2010-000051-1 22 10795006-05-2011-000005-0 34 10795006.05.2010.000053-8

11 10795006-05-2010-000052-0 23 10795006-05-2011-000006-9 35 10795006.05.2011.000012-3

12 10795006-05-2010-000054-6 24 10795006-05-2011-000007-7

 

5.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

5.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

5.2.1.1. Constatação

Servidores com ocorrência de falta ao serviço por mais de 30 dias consecutivos.
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Com o objetivo de avaliar a gestão de pessoas da Unidade em relação à observância à legislação sobre
remuneração, cessão, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões foi realizado
um trabalho prévio de auditoria, o qual consistiu no tratamento dos dados de pessoal, processados nos
meses de  fevereiro/2010 e  maio/2011, mediante  cruzamento e  análise  comparativa  das informações,
tendo por base o sistema SIAPE e outros correlatos.

Nesse contexto, da execução de procedimento específico, foi detectada a ocorrência de 02 servidores,
Mat 26246-1219073 e Mat. 26246-1191180, com faltas ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos.

Sobre  o  assunto,  é  oportuno  ressaltar  que  o  acompanhamento  quanto  à  inassiduidade  habitual  de
servidores  deve  ser  apurada  mediante  procedimento  sumário  para  a  sua  apuração  e  regularização
imediata, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 8.112/90.

Os indicadores que apontavam a existência de servidores com essa situação funcional inadequada foram
apresentados  à  Unidade  pela  CGU-R/SC  por  meio  do  Ofício-Circular  nº  509/2011/CGU-R/SC,  de
14/12/11:

Ocorrência Servidores Qt. Impacto
financeiro(R$)

P04  -  Servidores  com ocorrência
de falta ao serviço por mais de 30
dias consecutivos

Mat 26246-1219073 e Mat. 26246-
1191180 0,00

Causa:

- Fragilidade no controle das faltas de servidores registradas no Sistema SIAPE;

- Morosidade na aplicaçãode procedimento sumário com vistas à apuração e regularização imediata da
situação de servidor diante  das hipóteses de abandono de cargo ou inassiduidade habitual,  conforme
previsto no artigo 133 da Lei nº 8.112/90.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio do Memorando nº 68/2012/DDAP, de 13/03/2012 a Unidade informou que "o servidor Mat
26246-1219073  esteve  afastado  em Licença  para  Tratar  de  Interesses  Particulares  no  período  de
13/09/2004  a  31/12/2004  e  Licença  Incentivada  sem  Remuneração  no  período  de  01/12/2004  a
30/11/2007  e  prorrogação  da  Licença  Incentivada  sem remuneração  no  período  de  01/12/2007  a
30/11/2010.  Porém, o servidor não retornou as suas atividades.  Isto  posto foram incluídas faltas no
sistema SIAPE referentes aos meses de dezembro/2010; janeiro a julho/2011. Apesar dos registros das
faltas no sistema SIAPE, não houve  o desconto de  faltas no pagamento do servidor  em função do
servidor  estar  com o  pagamento  suspenso.Em função  das  faltas  apresentadas  foi  aberto  Processo
Administrativo Disciplinar para apurar as faltas.

A servidora Mat.  26246- 1191180 obteve falta  no período de 01/09/2010 a  30/06/2011. No mês de
outubro/2010  houve  o  desconto  das  faltas  ocorridas  no  mês  de  setembro/2010.  No  mês  de
novembro/2010  houve  o  desconto  das  faltas  ocorridas  no  mês  de  outubro/2010  e  no  mês  de
dezembro/2010  houve  o  desconto  das  faltas  ocorridas  no  mês  de  novembro/2010.  A  partir  de
janeiro/2011 houve a suspensão do pagamento da servidora.

Foram incluídas faltas no sistema SIAPE referentes aos meses de dezembro/2010; janeiro abril/2011.
Apesar dos registros das faltas no sistema SIAPE não houve o desconto de faltas no pagamento da
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servidora em função da mesma estar com o pagamento suspenso."

Em função das faltas apresentadas foi aberto Processo Administrativo Disciplinar para apurar as faltas.
Recondução da Comissão por meio da Portaria nº 1.320/GR/2011.

Análise do Controle Interno:

A manifestação  da  Unidade  evidencia  a  fragilidade  do  controle  interno  administrativo  do  setor  de
pessoal,  em relação ao acompanhamento da  frequência  dos servidores,  o qual deixa  de  observar as
determinações da Lei 8.112/90 como instrumento para regularização imediata da situação funcional do
servidor, constatada a incidência de abandono de cargo ou inassiduidade habitual.

A Unidade teve conhecimento da sequência de faltas incorridas pelos servidores em questão, porém foi
intempestiva  na  tomada  de   providências  requeridas  diante  das  ocorrências  de  situação  funcional 
inadequada.

Não foi apresentada  a  portaria  de  demissão do servidor  Mat  26246-1219073,  tampouco atualização
cadastral do SIAPE, procedimentos que deveriam suceder o Processo Administrativo Disciplinar haja
vista a conclusão pela demissão do servidor por abandono de cargo, nos termos da Lei nº 8.112/90.

Recomendações:

Recomendação 1:

Aprimorar  o  controle  de  frequência  dos  servidorespor  meio  do  desenvolvimento  de  rotinasde
procedimentos com vistas ao acompanhamento de faltas de servidores registradas no cadastro funcional
do Sistema Siape.

Recomendação 2:

Em relação à  aplicação da recomendação anterior, detectadas as de hipótesesde abandono de cargo ou
inassiduidade habitual de servidor, realizar com tempestividade a regularização da respectiva situação
funcional, mediante procedimento sumário, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 8.112/90.

5.2.1.2. Constatação

Devolução de IR e PSS sem prazo na rubrica.

Com o objetivo de  avaliar a gestão de pessoas da Unidade em relação à observância à legislação sobre
remuneração, cessão, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões foi realizado
um trabalho prévio de auditoria, o qual consistiu no tratamento dos dados de pessoal, processados nos
meses de  fevereiro/2010 e  maio/2011, mediante  cruzamento e  análise  comparativa  das informações,
tendo por base o sistema SIAPE e outros correlatos.

Nesse contexto,  da  execução de  procedimento específico,  foi detectada  na   folha  de  pagamento da
Unidade  a  ocorrência   de  03  servidores  com  possível  pagamento  indevido  em relação  à  rubrica
"Devolução de IR e PSS" haja vista a ausência de prazo limite de pagamento. Assim, por intermédio da
aplicação dos exames pela  equipe, foram encontradas as seguintes ocorrências, listadas no quadro a
seguir:
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Ocorrência Pagamento  indevido  da  rubrica  "98002-
Cont.Plano  de  Seguridade  Social",  desde  a
aposentadoria  até  Dez/1011  dos  seguintes
servidores:

Qt*
Impacto
Financeiro
(R$)

P28 – Devolução de IR e
PSS sem prazo na rubrica

Mat. 26246-1157446 64 19.723,52

Mat. 26246-115840 56 17.750,52

Mat. 26246-1157899 21 7.892,22

TOTAL 45.366,06
*Quantidade de meses em que houve o pagamento indevido da rubrica

Cabe observar que os  indicadores que apontaram a existência de servidores com essa situação funcional
inadequada foram apresentados à  Unidade pela  CGU-R/SC por meio do Ofício-Circular nº  509/2011
/CGU-R/SC, de 14/12/11.

Causa:

Fragilidades nos controles internos administrativos da área de pessoal, em específico quanto à revisão
das rubricas informadas nas fichas financeiras dos respectivos servidores.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio do Memorando nº 68/2012/DDAP, de 13/03/12, a Unidade informou que foi "providenciada,
na  folha  de  janeiro/2012,  a  suspensão  do  pagamento  da  referida  rubrica.  Efetuada,  mediante
correspondência registrada, a notificação à servidora."

A Unidade esclarece ainda, por meio do Memorando nº 110/2012/DDAP, de 09/04/12, que tomará as
providências necessárias para a devolução dos referidos valores.

Análise do Controle Interno:

A Unidade se limitou a informar as providências tomadas diante das ocorrênciasapresentadas por meio
do Ofício-Circular nº 509/2011/CGU-R/SC, de 14/12/11.

Têm sido  recorrentes  as  recomendações com o  objetivo  de  que  haja  aprimoramento  dos controles
internos administrativos da Unidade voltados para a avaliação do comportamento das rubricas lançadas
na ficha financeira de seus servidores, a exemplo de recomendações emitidas no RA 243915, relativo à
Avaliação da Gestão da Unidade, em 2010.

Ademais,  o   Acórdão  TCU nº  2498/2011-Segunda  Câmara  tratou  do  mesmo  assunto  em forma  de
determinação para que fosse informado das providências adotadas. Em resposta, a Unidade informou
que:  "Mensalmente,  na  homologação  da  folha  de  pagamento,  ocorre  a  análise  e  correção  dos
lançamentos cadastrais e financeiros efetuados no mês em referência." (Relatório de Gestão UFSC/2011
- pag.120).

Em que pese as informações fornecidas pela Unidade, os procedimentos adotados não foram suficientes
para evitar os pagamentos indevidos, conforme constatado.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promover os procedimentos necessários com vistas à reposição ao erário dos valores pagos de forma
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indevida da rubrica "98002-Cont.Plano de Seguridade Social", desde a aposentadoria até Dez/1011 dos
seguintes servidores:

Servidor Valor a ressarcir
Mat. 26246-1157446 R$ 19.723,52
Mat. 26246-115840 R$ 17.750,52
Mat. 26246-1157899 R$ 7.892,22

 

Recomendação 2:

Fornecer  relatório  contendo  avaliação  crítica  por  mês  de  competência,  quanto  à  regularidade  das
rubricas informadas manualmente na ficha financeira de cada servidor, ou seja, parcelas não geradas
pela rotina de cálculo automático do SIAPE.

5.2.1.3. Constatação

Pensão registrada no SIAPE com fundamento legal indevido.

Com o objetivo de avaliar a gestão de pessoas da Unidade em relação à observância à legislação sobre
remuneração, cessão, bem como sobre a concessão de aposentadorias, reformas e pensões foi realizado
um trabalho prévio de auditoria, o qual consistiu no tratamento dos dados de pessoal, processados nos
mses de  fevereiro/2010  e  maio/2011,  mediante  cruzamento  e  análise  comparativa  das  informações,
tendo por base o sistema SIAPE e outros correlatos.

Em decorrência da aplicação de procedimento específico aplicado na folha de pagamento da Unidade,
foram detectadas  03  ocorrências  de  concessão  de  pensão  na  vigência  da  EMC  nº43/03  e  Lei  nº
10.887/04,  com o  registro  de  fundamento  legal,  a  princípio,   inconsistente.   Após a  realização dos
exames pela  equipe  de  auditoria,  foi  constatado  que  apenas  o  benefício  de  pensão  instituído  pelo
ex-servidor aposentado Mat. 26246-1155406 ao beneficiário Mat.4355458, em 20/03/04, foi registrado
com código inadequado. Deveria ter sido incluído no Sistema SIAPE com a nova forma de cálculo de
pagamento em razão do disposto na EMC nº43/03 e Lei nº 10.887/04, no código "54-Lei 8112 - EC
41/2003 - Lei 10.887/2004". Porém, foi incluído, em 01/04/04, com o código tipo "13-LEI 8112/90" o
qual gerou pagamento a maior desde do início da concessão a dezembro/2011.

Cabe  ressaltar  que  os  indicadores  que  apontavam  a  existência  de  possíveis  inconsistências  das
informações relativas ao fundamento legal da concessão em exame, foram apresentados à Unidade pela
CGU-R/SC por meio do Ofício-Circular nº 509/2011/CGU-R/SC, de 14/12/11.

A Unidade efetuou os cálculos dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 anos:
Ocorrência Descrição: Qt* Impacto

Financeiro
(R$)

P35 - Pensões concedidas
após  19/02/04
cadastradas no SIAPE em
tipos menores que 52

Mat.  26246-1155406  ao  beneficiário
Mat.4355458,  em 20/03/04.  (cálculo  refere-se
aos últimos 5 anos)

93 59.193,39

*Quantidade de meses em que houve o pagamento indevido da rubrica
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Causa:

Fragilidades nos controles internos administrativos da área de pessoal em relação à  consistência  dos
dados cadastrais do Sistema SIAPE.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta ao Ofício-Circular nº 509/2011/CGU-R/SC, de 14/12/11, por meio do Ofício nº 68/2012
/DDAP, de 13/03/12, a Unidade informou que: "promoveu a adequação do fundamento legal na folha de
pagamento referente ao mês de janeiro/2012 e que em virtude da alteração do fundamento da pensão,
verificou-se uma redução no valor do benefício."

Por meio do Memorando nº 129/2012/DDAP, de 20/04/12, a Unidade informou que foram efetuados os
cálculos  dos  valores  pagos  a  maior  à  beneficiária,  com  as  providências  para  o  correspondente
ressarcimento ao erário.

Análise do Controle Interno:

A Unidade não contestou a  verificação de utilização de fundamento inadequado para  a concessão e
consequentemente do pagamento a maior do benefício no período de mar/04 a dez/11.

O longo período (  93 meses )  em que  houve  pagamento indevido sem que  a  Unidade  detectasse  o
problema, denota fragilidade do controle interno administrativo da unidade na área de pessoal mediante
conferência das informações lançadas mensalmente no cadastro do SIAPE e na folha de pagamento.

A  manifestação  da  Unidade  demonstra  ainda,  morosidade  em relação  à  adoção  das  providências
necessárias para  fins de retificação e minimização dos prejuízos causados ao erário, haja vista a não
comprovação do efetivo ressarcimento.

Recomendações:

Recomendação 1:

Evidenciar por meio de relatório de atividades o estabelecimento de rotinas de procedimentos com vistas
a assegurar a confiabilidade dos dados lançados mensalmente no Sistema SIAPE.

6. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

6.1. Subárea - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

6.1.1. Assunto - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO

6.1.1.1. Constatação

Contratação  de  serviços  de  auditoria  com enquadramento  indevido  como  inexigibilidade  de
licitação e em valor desproporcional aos serviços a serem executados.
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Do exame do processo nº  23080.047046/2011-14, referente à Inexigibilidade n.º  109/2011, conforme
Contrato  n.º  018/2011,  no  valor  total  de  R$  90.275,00,  identificamos  o  enquadramento  como
inexigibilidade sem observância dos requisitos exigidos no art. 25, II da Lei n.º 8.666/93, e por valores
não ajustados em face das necessidades da Entidade, ensejando a possibilidade de prejuízos ao erário.

A constatação procede da ocorrência dos seguintes fatos:

a.1 – Não atendimento aos requisitos legais do capute inciso II do art. 25 da Lei n.º 8.666/93.

De acordo com solicitação do Pró-Reitor da PROINFRA, em documento às fls.  2 e  3 do processo,
trata-se da contratação de serviços de auditoria em contas telefônicas da UFSC, tendo como operadoras
as empresas OI e TIM, no período de 2005 a 2010, época em que a UFSC teria utilizado os serviços das
duas operadoras.

O amparo legal para a declaração de inexigibilidade seria o art. 25, II combinado com o art. 13, II e III
da Lei n.º 8.666/93, e seria decorrente do atendimento aos seguintes requisitos:

"Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;"
"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com
profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,  vedada  a  inexigibilidade  para  serviços  de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua
especialidade,  decorrente  de  desempenho  anterior,  estudos,  experiências,  publicações,  organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir
que o seu trabalho é  essencial e  indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.” (grifo nosso)"

De acordo com a análise na documentação constante do processo, não evidenciamos tratar-se o serviço
técnico contratado como denatureza singular,  de  forma que  só pudesse  ser  ofertado pela  Genesys
Consultoria  e  Telecomunicações  Ltda.,  dado  ser  passível  de  realização  por  grande  número  de
profissionais da área, bem como tratar-se de execução de serviço em que poderia haver competição,
visto que, em consulta preliminar no sitio de buscas e pesquisa Google, identificamos a existência de
empresas que prestam os mesmos serviços oferecidos pela contratada, cite-se como exemplo os sítios:
www.guiandotelecom.com.br; www.abacomm.com.br; www.clconsult.com.br.

Não foram apresentados no processo todos os elementos para caracterizar a notória especialização da
contratada, conforme §1º do art. 25, que exige além de desempenho anterior, demonstração por meio de
estudos,  experiências,  publicações,  organização,  equipe  técnica  que  permita  inferir  ser  a  mesma
indiscutivelmente a mais adequada à execução dos serviços.

A Administração fundamentou-se apenas em um atestado fornecido pela própria PROINFRA da UFSC,
em face  de  trabalho  anteriormente  realizado  pela  mesma  empresa  em contas  de  telefonia  fixa  da
Entidade, onde fora contratada por dispensa, e em duas propostas efetuadas pela empresa para execução
de serviços similares junto ao CREA/SC e a  um supermercado de Florianópolis/SC, para  as quais a
Genesys  teria  executado  serviços.  Não  constou  do  processo  declarações  atestadas  pelas  empresas
supostamente atendidas pela empresa Genesys.

a.2 - Falta de adequação dos custos propostos ao período efetivo de realização das perícias nas
contas telefônicas da UFSC, objeto do Contrato n.º 018/2012 e de adequada justificativa dos preços
contratados.
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Identificamos no processo a ausência de análise técnica fundamentada quanto aos custos propostos para
execução dos serviços pela empresa GENESYS Consultoria e Telecom. Ltda., ensejando a ocorrência de
contratação por valores acima dos necessários em face de inadequação do contrato quanto ao período
sobre o qual seria realizado a auditoria e o ressarcimento de valores, descumprindo, assim, o previsto no
inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei n.º 8.666/93.

Segundo os dados da proposta apresentada pela empresa, o objetivo geral do serviço seria:

“Realizar perícia nas contas de telecomunicações referente aos contratos assinados de telefonia móvel
entre a Universidade Federal de Santa Catarina com as empresas:

OI – período 2010 retroagindo até 2005.

TIM – período 2010 a 2005, retroagindo até 2005.”

A duração  do  contrato  é  de  12  meses,  e  prevê  o  pagamento  do  valor  total  de  R$90.275,00.  Do
orçamento preliminar constam todos os serviços discriminados da seguinte forma:

ITEM UNIDADE QTDE. VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

(R$)

Material de Expediente N/d N/d N/d 2.865,00

Análise – Mapeamento de requisitos dos Contratos e das Faturas Relatório N/d N/d 6.900,00

Fluxograma de processos – Mapeamento da operacionalização Relatório N/d N/d 4.350,00

Levantamento e perícia dos contratos pelo prazo de vigência Relatório N/d N/d 6.500,00

Mapeamento  de  requisitos  individuais  da  UFSC,  constantes  nos

contratos OI e TIM

Relatório N/d N/d 5.400,00

03 Consultores Sénior/TI/Horas/Consultoria Hora 646 60,00 38.760,00

03 Analistas de tecnologia informação/Horas/Consultoria Hora 510 50,00 25.500,00

TOTAL GERAL DO PROJETO - - - 90.275,00

LEGENDA: N/d = Não disponível

Como justificativa para realização da contratação, a Instituição aponta a possibilidade de ressarcimento
de  valores  em face  de  cobranças  indevidas.  Conforme  informado pela  empresa,  um estudo  prévio
apontou indícios de cobrança de valores indevidos acima de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais ao
ano), e alguns casos de estimativas mensais de 40% de valor excedente de cobrança.

Em face  do Parecer  n.º  050/WB/PG/2012,  sobre  a  minuta  do contrato apresentada,  a  Procuradoria
Federal apontou a necessidade de alteração no período a ser revisto (2005/2010) tendo em vista que a
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pretensão à reparação prescreveria em 05 (cinco) anos em decorrência do disposto no Art. 54 da Lei n.º
9.784/99.

Em face  dessa  orientação,  foi providenciada  pelo  Departamento  de  Serviços Gerais a  alteração  do
período a ser periciado pela empresa para as faturas pagas pela UFSC, para o período de 2006 a 2011, ou
seja, apenas excluindo o ano de 2005 e incluindo o ano de 2011, e firmado o Contrato n.º 018/2012, em
25/jan/2012, nas mesmas condições propostas pela empresa.

Assim,  a  Administração  procedeu  de  forma  equivocada  à  definição  do  período  a  ser  periciado,  e
consequentemente não efetuou os ajustes nos preços propostos pela Contratada, considerando que:

a.2.1) A prescrição para reparação de valores cobrados indevidamente é de 05 (cinco) anos contados a
partir da data de ciência do fato pelo fornecedor, conforme estabelece o art. 27 da Lei n.º 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor. Assim, considerando que somente em janeiro de 2012 foi o contrato
assinado, o período possível para efetuar-se a restituição de valores indevidamente cobrados, somente
poderia retroceder aos valores cobrados indevidamente até janeiro de 2007, caso a UFSC identificasse
imediatamente os valores devidos e notificasse a operadora dos serviços.

Assim, o período sobre o qual a empresa deverá efetuar a análise pericial restringir-se-ia de jan/2007 a
2010,  período compreendido dentro do prazo prescricional e  daquele  em que  a  entidade  possuía  os
contratos com as operadoras OI e TIM, conforme afirmações do Pró-Reitor de Infraestrutura (Doc. fls.
02 e 03).

a.2.2) Os valores propostos pela empresa para realização dos serviços de análise e produção de perícia
sobre as contas telefônicas da UFSC compreendia o período de 2010 a 2005 (06 anos), período em que a
Entidade possuía contratos com as operadoras OI e TIM, com a disponibilidade de 1.156 horas de 06
(seis) profissionais técnicos, pelo que cobraria o valor total de R$90.725,00. Assim, os valores a serem
pagos pelos  serviços deveriam ser  ajustados em face  da  prescrição  do  direito  de  reaver  os  valores
cobrados indevidamente para os anos de 2005 e 2006, o que necessariamente implicará na redução da
necessidade das horas disponíveis dos seis profissionais previstos e dos relatórios sobre as faturas desse
período.

Somente considerando a carga horária necessária, a redução de custos pode ser estimada, no mínimo,
como de  aproximadamente  33,33%,  o que  reduziria  os valores  a  serem pagos,  nesse  item,  para  os
seguintes montantes:

SERVIÇO UNID QTD Vlr

UNIT

VALOR

AJUSTADO

VALOR  A

REDUZIR

03 Consultores Senior-TI/horas/Consultoria Hora 431 60,00 25.860,00 12.900,00

03 Analistas de tecnologia informação/horas/Consultoria Hora 340 50,00 17.000,00 8.500,00

 

Da mesma forma há a necessidade de ajuste nos valores a serem pagos pelos serviços prestados para
confecção  dos  Relatórios  previstos  na  proposta  da  empresa,  conforme  orçamento  preliminar
discriminado acima.

a.2.3) Não consta do contrato, a exigência dos produtos a serem fornecidos pela contratada na forma
contida em sua proposta (orçamento preliminar) discriminada acima, especialmente quanto à produção
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de relatórios das várias etapas e a periodicidade em que deveriam ser apresentados.

Causa:

Processo foi enquadrado como inexigibilidade conforme art.  25, inciso II,  combinado com o art. 13,
inciso II, de acordo com Parecer n.º 479/GFG/PG/11, de 26/12/2011, da Procuradoria Federal junto à
UFSC. O Parecer foi ratificado pelo Pró-Reitor de Infraestrutura  em despacho contido às fls.  28 do
processo.

Compete à Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFRA nos casos de aquisição de produtos e serviços, a
responsabilidade  pela  aprovação e  ratificação dos processos de  dispensa  e  inexigibilidade,  conforme
delegação  de  competência  efetuada  pelo  Reitor  por  meio  da  Portaria  Normativa  n.º  001/GR/2005,
alterada pela Portaria Normativa n.º 016/GR/2008.

O Pró-Reitor de Infraestrutura foi quem originou a requisição dos serviços e quem autorizou a realização
da contratação de empresa de auditoria sem observância dos requisitos exigidos em lei, para execução
de serviços possíveis de serem licitados e  em valores superiores aos que  efetivamente  deveriam ser
contratados para os serviços necessários e ofertados.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/44, de 18/04/2012, a Entidade foi questionada a
respeito dos fatos acima, tendo efetuado sua manifestação por meio do Ofício n.º 070/PROINFRA/2012,
de 24/04/2012, nos seguintes termos:

Quanto ao item a.1, esclarecem que:

“(...)  Os  serviços  técnicos  realizados  são de  natureza  singular,  não  constando  da  grade  curricular  de  nenhum curso

técnico, superior ou especialização. Neste caso o conhecimento foi adquirido na prática, analisando as competências das

contas apresentadas pelas operadoras. O quadro técnico da empresa é composto por profissionais advindos do sistema

Telecom pré e pós privatização.

A Empresa  possui  notória  especialização  tendo  realizado  trabalhos  anteriores  na  UFSC,  com resultados  excelentes,

inclusive  desenvolvendo  ferramentas  específicas  para  análise  das  contas  Telecom da  Universidade.  A adaptação  das

ferramentas ao processo é que permitiram resultados significativos, além da experiência no trato das contas e verificação

prévia  de  falhas,  observadas  quando  da  realização  do  trabalho  anterior.  A Empresa  usa  uma  ferramenta  exclusiva

denominada AccountManager Genesys, além de adaptar o método TEM (Telecom Expense Manegement)”.

Quanto ao item a.2, argumentam que:

“(...) A Empresa elaborou o projeto em outubro de 2010, data que era possível retroagir as análises e pedidos de devolução

de cobranças indevidas nos anos  de 2005 a 2010. O contrato somente foi  assinado em 25/01/2012, quando a data foi

retificada para o período de 2011 a 2006,  permanecendo idêntica quantidade de anos.  Pela experiência da empresa ,

quando da constatação de irregularidades que incluam o ano seguinte, existe possibilidade de retroagir até o início da

ocorrência irregular. Ex. A utilização das linhas dezembro/2006 são cobradas na fatura de janeiro/2007, razão pela qual

este período ficou incluído. Observa-se que não houve dolo ou má-fé, sendo licita a cobrança do valor de R$90.275,00,

calculados pelos trabalhos executados pela auditoria dos últimos cinco anos.”

Análise do Controle Interno:

Quanto  ao  item  a.1,  relativo  ao  enquadramento  indevido  como  inexigibilidade,  verifica-se  pela
manifestação da Entidade que as alegações não são suficientes para caracterizar a excepcionalidade do
serviço contratado e  de que somente a empresa Genesys possuiria  a capacidade de fornecimento do
serviço. A Entidade não apresentou qualquer nova documentação que atestasse os requisitos exigidos no
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art. 25, II da Lei.

Não houve manifestação da Entidade quanto à evidência da existência de outras empresas que fornecem
o mesmo tipo de serviço, e que, portanto, poderia competir com a empresa contratada.

Diante do fato da existência no mercado de outras empresas aptas ao fornecimento do mesmo tipo de
serviço,  e  devido ao serviço não ser de  natureza  singular,  visto  ser  de  amplo domínio no mercado,
mantemos a constatação.

Quanto ao item a.2,  verificamos que a  manifestação da  Entidade contém imprecisões,  visto que,  de
acordo com a documentação constante do processo (fls. 05), a proposta da Empresa foi formulada em
outubro de 2011, e não em 2010. O encaminhamento da proposta se deu antes da abertura do processo
de inexigibilidade, efetuado pelo Pró-Reitor de Infraestrutura em 25/11/2011, não havendo indicação de
que a demanda pelo serviço tenha decorrido da identificação da necessidade pela Entidade.

A retificação da data, simplesmente excluindo o ano de 2005 e incluindo-se o ano de 2011, mantendo-se
o período total anteriormente previsto, não é coerente, visto que as contas a serem auditadas se referem
ao período até 2010; ocasião em que a UFSC ainda mantinha telefones das empresas operadoras Oi e
TIM.

O fato alegado da manutenção do ano de 2006 em face de que podem ser questionadas as ligações
efetuadas no mês de dezembro/2006, não procede, visto que o que se estará auditando são as faturas
pagas e, em decorrência da prescrição do direito ser de cinco anos contados da data da ciência do fato, o
que se poderá questionar são os valores faturados, independentemente do mês em que se deu a origem
da ligação. Portanto, somente as faturas pagas no mês de janeiro de 2007 é que poderiam ser auditadas e
questionados os valores ali lançados.

Outra questão fundamental que demonstra a falta de coerência dos valores propostos, diz respeito ao
fato de que, a Equipe de Auditoria considerou como o mês de janeiro de 2007, como o limite  para
cobrança,  considerando-se  que  o  contrato  foi  assinado  em  25/01/2011.  No  entanto,  conforme
informações prestadas pelo Fiscal do Contrato, a empresa somente em março/2012 iniciou os trabalhos
de exames, o que reduz o período passível de auditoria e possível de haver ressarcimento de valores
indevidamente cobrados.

Assim, os trabalhos de auditoria se restringiriam ao exame das contas do mês de março/2007, quando do
início  dos  exames,  e  caso  a  contratada  tenha  notificado  a  operadora  quanto  a  eventuais  valores
indevidos,  até  o  ano de  2010,  período em que  a  Entidade  ainda  possuía  vínculo contratual com as
empresas operadoras, em face da existência de contrato de telefonia móvel.

Em  face  dos  ajustes  decorrentes  no  período  sobre  o  qual  deve  se  dar  o  exame  da  auditoria,
necessariamente deve haver o ajuste nos valores cobrados, em vista da evidente redução no volume dos
serviços.

Em função dos valores envolvidos, embora constatada a irregularidade da fundamentação utilizada para
contratação da empresa, e da possibilidade de danos maiores pela prescrição do direito de reaver os
valores indevidamente cobrados nas contas telefônicas sob exame, foi emitida a Nota de Auditoria n.º
201203151/03, dando ciência dos fatos verificados aos Gestores e recomendando a adoção de medidas
visando corrigir as falhas apontadas e o ajuste dos valores objeto do contrato n.º 018/2012.

Recomendações:
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Recomendação 1:

Efetuar  alteração contratual mediante  termo aditivo,  reduzindo  os valores contratados em face  de
redução  da  necessidade  dos  serviços  propostos  pela  Empresa  Genesys  Telecomunicações  e
Processamento  de  Dados Ltda.,  relativos ao  Contrato  n.º  018/2012,  assinado  em 25/01/2012,  em
atendimento ao Parecer da Procuradoria  Federal (fls.  41-43) e  conforme proposta  orçamentária  da
Empresa contida no Processo;

Recomendação 2:

Efetuar os ajustes na redação do Contrato n.º 018/2012, de forma a prever o período efetivo sobre os
quais  a  empresa  executará  as  perícias  das  contas  telefônicas  e  os  produtos  dos  serviços  a  serem
entregues, adequando a cláusula que trata do Objeto e Das Obrigações da Contratada;

Recomendação 3:

Abster-se de realizar a contratação por inexigibilidade de licitação para serviços passíveis de licitação,
como os de auditoria em contas telefônicas, em estrita observância aos requisitos do art. 25, inciso II da
Lei n.º 8.666/93.

6.2. Subárea - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG

6.2.1. Assunto - CADASTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG

6.2.1.1. Constatação

Existência de contratos firmados em 2011 não cadastrados ou com valores desatualizados no
Sistema SIASG.

A partir da relação de contratos fornecida pela própria UFSC, analisamos o cadastramento de todos os
170  contratos  firmados  em 2011  pela  Unidade  junto  ao  sistema  SIASG,  conforme  a  exigência  de
transparência pública da gestão determinada pelo § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010. Verificamos a
existência de 14 contratos, cuja soma perfaz o valor de R$ 12.023.591,31, e mais 5 contratos, cujos
valores encontravam-se desatualizados no referido sistema. Seguem abaixo as relações dos contratos que
se encontram na situação descrita:

Relação de Contratos não cadastradosno SIASG

Contrato Valor Total (R$)
201100020 1.952.000,00
201100021 1.265.750,00
201100022 701.000,00
201100178 55.285,00
201100184 299.792,00
201100185 168.000,00

201100202 360.000,00
201100211 1.955.937,55
201100215 389.905,26
201100247 135.000,00
201100248 934.465,00
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201100265 500.000,00
201100267 3.137.456,50

201100273 169.000,00
TOTAL 12.023.591,31

Relação de Contratos com valores desatualizadosno SIASG

Contrato Valor Contrato (R$) Valor registro SIASG Diferenças (R$)
201100020 1.952.000,00 56,00 1.951.944,00
201100021 1.265.750,00 56,00 1.265.694,00
201100022 701.000,00 56,00 700.944,00
201100168 625.200,00 500.000,00 125.200,00
201100199 6.600,00 6.699,00 -99,00

TOTAL 4.550.550,00 506.867,00 4.043.683,00

Apesar  das  inconsistências,  observamos  que  a  UFSC,  de  forma  geral,  vem  procurando  manter
atualizados os seus registros de contratos no SIASG, realizados por diversas UGR (Unidade Gestora
Responsável). Apesar da existência de 5 contratos com valores desatualizados, consideramos que houve,
no  exercício,  uma  maior  preocupação  quanto  à  atualização  (no  SIASG)  dos valores  acrescidos  ou
suprimidos mediante termos aditivos ou outros instrumentos contratuais.

Causa:

Observamos que, diferentemente do verificado no ano anterior, onde as faltas de registro no SIASG
haviam ocorrido especificamente  em 1 UGR, as deficiências ora encontradas foram registradas em 4
UGRs distintas e foram superiores em número e proporção àquelas. Esse fato indica que pode ter havido
um abrandamento nos controles com a  rotina  de  atendimento a  essa  obrigação,  ainda  relativamente
recente.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionada por meio das SAs 27 e 29, a Unidade apresentou as seguintes respostas às inconsistências
apuradas:

Contratos não Cadastrados:

Ofício s/ Nº de 18/04/2012:

Item b  -  "Os  processos  referentes  aos  contratos  215,  247,  248,  265,  270  e  273,  estão  em
tramitação junto à UFSC e tão logo retornem à CARC/PROINFRA os mesmos serão cadastrados
no SIASG".

Item c -  "Os demais contratos apresentados na planilha 'contratos 2011 não cadastrados no
SIASG', exetuando-se os apresentados nos itens “a”, e “b” acima, que tratam de Fundações de
Apoio, já foram publicados".

Valores desatualizados:

Resposta em planilha anexa ao Ofício s/ Nº de 18/04/2012:

Resposta 1 - "Ocontrato n. 199/2011 foi elaborado e assinado pelas partes (Empresa e UFSC) no
valor de R$ 6.600,00. quando da publicação no DOU, constatou-se que o valor correto seria o
que efetivamente foi publicado, ou seja, R$6.699,00".
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Resposta 2 - "Quando da publicação do contrato, o sistema – SIASG - emitiu a mensagem – 0734
– valor total diferente do informado no resultado. Apesar de termos verificado no comprasnet
que o valor informado era o correto, ou seja, R$$625.000,00, não conseguimos incluir todos os
itens licitados, somente o item 2 (R$4500.000,00)".

Resposta no Memo 84/RU/2012:

Quanto aos 3 contratos com valor de 56,00, foi respondido que: "foi empenhado no valor de R$
56,00,  apenas  para  efeitos  de  publicação  e  conseqüentemente  para  dar  continuidade  ao
processo,  pois a liberação de solicitação de recurso financeiro deu-se  após a publicação do
SIASG".

Análise do Controle Interno:

Quanto aos contratos não cadastrados, observamos que os contratos 215, 247 e 270 já foram incluídos.
Os demais permanecem sem cadastramento.

Quanto aos valores desatualizados, não examinamos o mérito das dificuldades apresentadas, as quais
necessitam ser sanadas pela Unidade para a adequada atualização dos valores indicados. Concluímos
que, em função do grande número de contratos tramitados pela Unidade, registrados por diversas UGR,
há necessidade de reforçar as orientações e controles internos, junto a todas elas, para confirmação do
adequado registro e atualização dos contratos no SIASG.

Recomendações:

Recomendação 1:

Reforçar a orientação e o controle junto a todas as UGRs quanto à exigência legal, além da conveniência
administrativa, de manter atualizados os registros dos contratos no Sistema SIASG.

Recomendação 2:

Registrar e atualizar os registros no SIASG referentes aos contratos relacionados.
 

7. BRASIL UNIVERSITÁRIO

7.1. Subárea - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

7.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

7.1.1.1. Informação

Informação básica da ação 4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação.

Trata-se  da  Ação  4009  -  Funcionamento  de  Cursos  de  Graduação,  cuja  finalidade  é  garantir  o
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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,  e  a  forma  de  execução  é  direta.  O montante  de  recursos executados nesta  Ação,  no
exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental Despesas Executadas (R$) % da Despesa Executada da
Ação  em relação  à  despesa
Executada do Programa

Funcionamento de Cursos de
Graduação

427.801.695,72 72%

7.1.2. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

7.1.2.1. Constatação

Superfaturamento  de  R$  3.406,65  no  contrato  nº  303/2010  (Tomada  de  Preçosnº  006/2010),
decorrente da aplicação de BDI acima do percentual ofertado pela contratada.

Para  a  execução  do  objeto  da  Tomada  de  Preçosnº  006/2010,  num prazo  de  90  dias  corridos,  foi
contratada a empresa SUPREMA Engenharia Elétrica Ltda., mediante o Contrato nº 303/2010, no valor
total de R$ 162.775,31.

Desde o início da execução deste contrato, até o momento, foram assinados 04 termos aditivos que
acresceram 386 dias de prazocontratual.

A medição foi feita  pela  CONTRATADA, com validação pela  FISCALIZAÇÃO da obra, tendo sido
emitido o respectivo relatório que, uma vez aprovado, deu origem à nota fiscal correspondente que foi
atestada pelo fiscal do contrato.

Verificou-se ‘in loco’ e constatou-se a conformidade atual da medição efetuada pela UFSC em relação
ao percentual de execução física da obra, que atualmente é de 29,58%.

Todavia, para o grupo de serviços de nº 8 - Subestação, a proposta contempla BDI de 28%, em vez de
18%, que corresponde ao percentual que foi ofertado pela contratada.

Tal situação  ocasionou  a  prática  de  superfaturamento  de  R$ 3.406,65,  que  pode  ser  observado  no
seguinte detalhamento:

Item Descrição do Item
Unid Qtde Material M. Obra

Total Total
Total

%
medido

    Unit (R$) Unit (R$) Unit (R$) R$ c/ BDI  

8 SUBESTAÇÃO         
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8.1

Subestação  ao  nível  do

solo  padrão  CELESC

300kVA,  completa,

conforme  detalhado  na

planta  E07,  com corpo de

alvenaria  e chapas  de  aço

galvanizado  de  16USG,

muflas  de  porcelana 15kV

para  os  cabos  de  entrada,

suporte  para  elas,

seccionadora  400A/15kV

tipo guilhotina com buchas

de  passagem,  barramento

de  cobre  para  ligação  do

transformador, etc.

unid 1 11.954,02 3.276,00

15.230,02 15.230,02 19.494,43 100,00%

8.2

Transformador  300kVA,

trifásico,  a  óleo,  classe

15kV.

pç 1 14.516,06 3.978,13

18.494,19 18.494,19 23.672,56 100,00%

8.3

Haste de aterramento, 2,4m

x 5/8", tipo copperweld.
pç 6 40,50 11,10

51,60 309,60 396,29 100,00%

8.4

Caixa  de  passagem,

30x30cm,  concreto,  com

tampa de concreto.

pç 1 24,67 7,04

32,71 32,71 41,87 100,00%

8.5

Isolador  de  pino,  vidro,

instalação  externa  para

cabo de cobre classe 15kV.

pç 3 59,66 16,35

76,01 228,03 291,88 0,00%

8.6

Terminações de porcelana,

15kV, uso externo
pç 4 224,41 61,50

285,91 1.143,64 1.463,86 0,00%

8.7

Cruzeta  de  concreto

90x112x2400mm,

conforme padrão Celesc.

pç 1 120,42 33,00

153,42 153,42 196,38 0,00%

          

 
Total Orçado com BDI =
28%

    
 35.591,61 45.557,26  

 
Total Medido com BDI =
28%

    
 34.066,52 43.605,15  

          

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

124 de 238 31/8/2012 15:58



 
Total Orçado com BDI =
18%

    
 35.591,61 41.998,10  

 
Total Medido com BDI =
18%

    
 34.066,52 40.198,49  

          

 
Sobrepreço decorrente da
diferença de BDI

    
  3.559,16  

 

Superfaturamento
decorrente  da  diferença
de BDI

    
  3.406,65  

Além do mais, existem mais 3 itens de serviço que não foram executados que se encontram na mesma
situação, podendo estender o superfaturamento total para R$ 3.559,16.

Causa:

Falha nos controles internos relativos aos seus processos de licitações. 

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante  Memorando  nº  027/2012/DOMP-PROINFRA,  de  27/04/2012,  em  resposta  à  SA  nº
201203151/53, a Unidade manifestou:

“Após revisão da documentação do processo licitatório da Tomada de Preços nº 006/UFSC/2010, foi
confirmado o equívoco, não tendo a comissão de licitação constatado que o grupo de serviços nº 8 da
proposta da contratada estava com o BDI de 28%, maior que o 18% ofertado na proposta. Este valor
não foi percebido pelo fiscal do contrato que efetuou o pagamento de alguns serviços do grupo com o
BDI de  28%. Acatando a  recomendação da  CGU, será  realizado um termo aditivo de supressão ou
substituição dos serviços, a fim de ajustar os valores da proposta, e a diferença paga será compensada
em favor da UFSC em pagamentos futuros da obra.”

Análise do Controle Interno:

Os gestores concordam com os apontamentos efetuados e se comprometem em realizar um termo aditivo
de  supressão ou substituição  dos serviços,  a  fim de  ajustar  os valores da  proposta,  compensando a
diferença resultante em favor da UFSC em pagamentos futuros da obra.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promover  o  aditamento ao Contrato n.º  303/2010,  corrigindo o BDI do grupo de  serviços de  nº  8,
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reduzindo-o de 28% para 18%, o que reduzirá o valor total do item de R$ 43.605,15 (já pagos) para R$
40.198,49, sendo a diferença de R$ 3.406,65 compensada em favor da UFSC em pagamentos futuros da
obra.

Recomendação 2:

No mesmo aditamento, corrigir o BDI dos demais itens previstos no grupo de serviços de nº 8, ainda
pendentes de realização.

7.1.2.2. Constatação

Obra afeta ao Contrato nº 303/2010 (Tomada de Preços nº 006/2010) encontra-se paralisada há
mais de ano.

Ao  verificarmos  a  execução  das  obras  do  Contrato  nº  303/2010  (Tomada  de  Preçosnº  006/2010)
observou-se que:

a)  o  projeto  básico  apresenta  suas  peças  (memoriais  e  plantas)  em conformidade  entre  si  e  estão
compatíveis com o escopo do objeto previsto no Edital e no Contrato.

b)  o  fiscal da  obra  foi designado  tempestivamente  pela  autoridade  superior  e  constitui  profissional
devidamente habilitado.

c) a qualidade dos materiais empregados até o estágio atual de execução das obras, verificados visual e
expeditamente em campo, evidencia-se compatível com as especificações de projeto.

d) a medição efetuada pela UFSC, que totaliza 29,58% do montante contratual,  atesta percentual de
execução da obra que foi validado ‘in loco’.

Entretanto, a obra está paralisada há quase um ano face à seguinte motivação que consta, inclusive, do
SIMEC:

“A obra foi embargada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM) em 19
de abril de 2011, conforme o Auto de Infração Ambiental nº 9624.

A obra foi liberada para retomada dos serviços em 02 de dezembro de 2011, pela FLORAM, e os autos
foram arquivados, haja vista que o Alvará de Licença apresentado descaracteriza o objeto do Auto de
Infração Ambiental.

Após o cancelamento do Auto de Infração Ambiental nº 10288, por parte da FLORAM, ficou acordado
com a empresa SUPREMA Engenharia Elétrica Ltda. que a mesma reiniciaria os serviços no início de
2012 em virtude de dificuldade de mobilização da equipe no período de festas de final de ano. Porém, os
serviços contratados junto à empresa SUPREMA, dependem da conclusão dos serviços da empresa PRO
Engenharia  Ltda.  (Id  7523)  que  também estavam paralisados em virtude  do  embargo  ambiental.  A
empresa  PRO  Engenharia  Ltda.  levou  ao  conhecimento  da  fiscalização  do  DOMP  que  não  há
possibilidade de cumprir o restante do contrato, o que implicará na abertura de processo administrativo,
além de prorrogar a retomada dos serviços por parte da empresa SUPREMA Engenharia Elétrica Ltda.”

Causa:

Dificuldades decorrentes da paralisação da obra.
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Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante  Memorando  nº  027/2012/DOMP-PROINFRA,  de  27/04/2012,  em  resposta  à  SA  nº
201203151/53, a Unidade manifestou:

"Em 25 de abril de 2012, foi solicitada ao Diretor de Obras e Manutenção Predial/UFSC, conforme o
Memorando nº 026/2012/CFO (anexo), a prorrogação do prazo em 90 (noventa) dias corridos, com base
no Memorando nº 002/CKS (anexo), da Engª C.K.S., fiscal da obra objeto do contrato nº  115/UFSC
/2011,  que  informa  que  serviços  referentes  ao  contrato  nº  303/UFSC/2010  estarão  liberados  para
execução a partir de 11 de maio de 2012. Estes serviços interrompidos no contrato nº 303/UFSC/2010
dependem diretamente de alguns serviços previstos no contrato nº 115/UFSC/2011. Portanto, o reinício
dos serviços objeto do contrato nº 303/UFSC/2010 está previsto para 12 de maio de 2012".

Análise do Controle Interno:

Os gestores informam estar adotando as medidas necessárias para agilizar o reinício dos trabalhos.

Recomendações:

Recomendação 1:

Agilizar, perante os contratados, o reinício dos trabalhos.

7.1.2.3. Constatação

Contratação de serviços de publicidade e propaganda objeto do Contrato n.º 116/2011, por meio de
inexigibilidade de licitação contrariando vedação legal  e  em valores expressivos sem adequada
justificativa.

Da análise  do processo n.º  23080.020284/2011-74, Inexigibilidade n.º  24/2011, formalizado em meio
digital em junho de 2011, que trata  da contratação de serviços de divulgação institucional conforme
Contrato n.º 116/2011, de 05/07/2011, com a empresa RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA
S.A., CNPJ 92.821.701/0002-90, no valor total de R$440.470,58 e um valor mensal de R$44.047,06
(quarenta  e  quatro  mil,  quarenta  e  sete  reais  e  seis  centavos)  pelo  prazo  de  10  (dez)  meses,  com
fundamento legal no art. 25, I da Lei n.º 8666/93, verificamos ocorrência de infringência a dispositivos
legais  e  inobservância  dos  requisitos  exigidos  para  enquadramento  nessa  exceção  à  licitação,
possibilitando a ocorrência de prejuízos ao erário ante a falta de justificativa adequada para os preços
contratados.

Até a data da realização desta auditoria foram realizados os seguintes pagamentos:

Exercício de 2011:.…...R$224.693,08

Exercício de 2012:........R$124.435,96

Total..............................R$349.129,04

Entre os fatos constatados podemos descrever os seguintes pontos:

a.1)  Ausência  de  projeto  básico,  termo  de  referência  ou  outro  instrumento  em  que  ficasse
adequadamente  caracterizado  o  objeto  e  houvesse  a  indicação  dos  recursos  orçamentários  para

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

127 de 238 31/8/2012 15:58



pagamento dos serviços, contrariando expressamente o art. 14 da Lei n.º 8.666/93;

a.2) Ausência  de orçamento estimativo para  contratação dos serviços, contendo o detalhamento dos
custos previstos, quantitativos e periodicidade de fornecimento dos produtos e serviços de divulgação
em mídia impressa, bem como justificativa adequada dos preços contratados, contrariando o inciso V do
art. 15 e o inciso III do parágrafo único do art. 26, ambos da Lei n.º 8.666/93;

a.3) Utilização de modalidade inadequada para contratação de serviços de publicidade e de divulgação,
contrariando expressamente a Lei n.º 8.666/93 e a Lei n.º 12.232/2010, que regula a contratação desses
serviços.

De acordo com os dados da Nota de Empenho 2011NE802616 e do extrato de contrato publicado (DOU
n.º 140, de 21/07/2011) a contratação teria se fundamentado na Inexigibilidade prevista no Art. 25, I que
estabelece:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I  -  para  aquisição  de  materiais,  equipamentos,  ou  gênerosque  só  possam ser  fornecidos  por  produtor,

empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,  pelo Sindicato,  Federação ou Confederação Patronal,  ou,

ainda, pelas entidades equivalentes;” (grifo nosso)

Assim, caso a fundamentação legal tenha sido efetivamente a inexigibilidade prevista no art. 25, I, não
seria cabível, pois esta respalda as aquisições de materiais, equipamentos ou gêneros, e não serviços de
divulgação.

Ainda, de acordo com o estabelecido no art. 25, inciso II, in fine, a Lei veda a contratação por meio de
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, conforme abaixo:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II  -  para a contratação de serviços técnicos enumerados no art.  13 desta Lei, de natureza singular, com

profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e

divulgação;” (grifo nosso)

a.4) Ausência de caracterização de situação emergencial ou de calamidade:

Nas alegações contidas no Parecer n.º 131/GFG/PG/2010, de 21/06/2011, da Procuradoria Federal junto
à UFSC, e ratificado pelo Pró-Reitor da PROINFRA em exercício (fls. 9 do processo), foram expostas as
razões para acolhimento, sugerindo a  contratação por meio de dispensa com fundamento no art.  24,
inciso IV da Lei 8.666/93. Contraditoriamente, embora aprovando o parecer supra, o Procurador Chefe
junto à Entidade emitiu o seguinte despacho manuscrito:

“Aprovo o parecer. Entretanto, penso que não se enquadra na dispensa de licitação por emergência, e sim na

inexigibilidade de licitação (art.25 Lei 8.666/95)”(sic)

Em que pese o despacho do Procurador Chefe evidenciar uma contradição, não constou do processo
análise circunstanciada por parte da Procuradoria Federal junto à UFSC quanto as razões fáticas e de
direito  que  permitiriam a  contratação  por  meio  de  inexigibilidade  de  licitação,  o  que,  conforme  se
verifica, carece de amparo legal.

No  entanto,  caso  o  fundamento  legal  esteja  incorretamente  registrado  no  Empenho  e  extrato  do
Contrato, e o mesmo deveria ter sido o Art. 24, inciso IV, não constou do processo a descrição do fato
que  caracterizaria  a  situação  de  “emergência  ou  calamidade  pública”  e  as  razões  da  escolha  do
fornecedor que teriam ensejado a contratação na forma realizada, contrariando o que prevê o inciso IV
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do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, e o que determina a Lei no art. 26, parágrafo único inciso I e II, in verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV -  nos casos de emergênciaou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimentode

situação  que  possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da

situação emergencial  ou calamitosae para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no

prazo  máximo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e  ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da

emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

(...)

Art. 26. (...)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será

instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;”

Ainda que fosse admitida a contratação com fundamento na emergência, o contrato estabelecido foi
fixado para  atendimento pelo prazo de 10 (dez)  meses (300 dias),  e  portanto,  contrariando o prazo
máximo estabelecido pela lei, de 180 (cento e oitenta) dias para atendimento da situação emergencial,
sem contar  que,  dada a  falta  de  caracterização de  fato da  situação dita  de  emergência  que  poderia
ensejar a contratação, o serviço só poderia  ser contratado para  atendimento da situação emergencial
específica em que envolvesse fato que pudesse acarretar prejuízo e não para vários serviços distintos e
meramente de divulgação das atividades da instituição.

a.5) Caracterização da necessidade da contratação urgente dos serviços decorreu da ineficiência  dos
procedimentos preparatórios da licitação e planejamento inadequado pela Administração.

A argumentação utilizada pelo setor requisitante para fundamentar o pedido de dispensa de licitação,
conforme Memorando n.º  24/2011/GR, de 10/06/2011, da Chefia de Gabinete do Reitor, seria a não
conclusão do Processo n.º 23080.008275/2010-24, aberto em março/2010, que objetivava a contratação
de  uma  empresa  para  geração  e  divulgação  de  mídias  da  UFSC,  em face  de  alegados  problemas
burocráticos  e  devido  à  complexidade  em estabelecer  o  detalhamento  das  atividades  e  custos  de
divulgação e publicidade.

O processo referido foi analisado pela Equipe de Auditoria, que constatou a paralisação do seu trâmite
com o último ato emitido em 23/12/2010,  pelo Diretor  do Departamento de  Compra  da  SCGP que
solicitava à Agência de Comunicação - AGECOM, detalhamento da forma de aferição das propostas
técnicas e nomeação da equipe técnica de apoio. Não houve continuidade do processo.

Em 05/05/2011, foi aberto o processo n.º 23080.014461/2011-83 (em meio Digital) de contratação de
agência de propaganda para  executar os serviços de divulgação institucional da UFSC proposto pela
Agência  de  Comunicação  –  AGECOM  da  Reitoria.  Da  mesma  forma  que  o  Processo  n.º
23080.008275/2010-24,  este  foi  arquivado  em 29/12/2011,  sem realização  do  devido  procedimento
licitatório, por falta de definição dos critérios técnicos de avaliação que deveriam ser aplicados para
aferição da melhor proposta e da equipe técnica responsável.

a.6)  Ausência  no processo de  inexigibilidade,  existente  apenas em versão  digital (Sistema SPA),  de
documentação exigida pela Lei n.º 8.666/93, quais sejam:

a.6.1) Extrato de ratificação da inexigibilidade ou dispensa, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição
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para eficácia do ato, conforme determina o art. 26;

a.6.2)  Parecer  de  análise  da  minuta  do  contrato  por  parte  da  Procuradoria  Jurídica  da  Entidade,
conforme determina o parágrafo único do art. 38;

a.6.3) Termo de contrato obrigatório assinado com a contratada, em face do fornecimento de serviços de
forma  mensal e  do  valor  do  contrato  de  R$440.000,00  estar  compreendido  na  Tomada  de  Preços,
conforme exige o art. 62; no qual deveria estar contida adequada caracterização dos produtos e serviços,
a forma de prestação dos mesmos, e demais informações necessárias, conforme prevê o art. 55;

a.6.4) Portaria  de nomeação do fiscal responsável pelo acompanhamento e  fiscalização do contrato,
conforme obrigação prevista no art. 67 da Lei;

a.6.5) Proposta de preços da contratada contendo a discriminação de todos os serviços e produtos a
serem fornecidos, valores unitários e totais dos serviços e demais informações da proposta, de forma a
permitir o que prevê o §1º e §2º do art. 54; e a necessidade de justificativa dos preços por força do
disposto no inciso III, parágrafo único do art. 26;

a.6.6)  Falta  de  comprovação  da  regularidade  fiscal com a  seguridade  social,  por  parte  da  empresa
contratada,  conforme os termos do art.  195, § 3º,  da  Constituição Federal,  e  reiteradas decisões do
Tribunal de Contas da União – TCU, a  exemplo do Acórdão nº  338/2007 - Primeira  Câmara  e  das
Decisões n.º 705/1994 - Plenário e n.º 10/2002 - 1ª Câmara.

Causa:

A requisição para se efetuar a contratação mediante dispensa foi efetuada pela Chefia de Gabinete do
Reitor,  e  após as considerações e  a  emissão do parecer da  Procuradoria  Federal junto à  UFSC,  foi
efetuada pelo Pró-Reitor da PROINFRA, a “ratificação do Parecer nº. 131/GFG/PG/2011 (...)” e não
especificamente a ratificação da dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso, e em face do que exige o
art. 26 da Lei n.º 8.666/93.

Compete à Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFRA a responsabilidade pela aprovação e ratificação
dos processos de dispensa e inexigibilidade, conforme delegação de competência efetuada pelo Reitor
por meio da Portaria Normativa n.º 001/GR/2005, alterada pela Portaria Normativa n.º 016/GR/2008.

Assim,  o  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  em exercício  à  época  dos  fatos  efetuou  a  autorização  para
contratação de serviços de divulgação objeto do Contrato n.º 0116/2011, por inexigibilidade de licitação,
contrariando expressamente dispositivo legal da Lei 8.666/93, que veda tal procedimento.

Verifica-se  quea  caraterização  da  necessidade  da  contratação  dos  serviços  objeto  do  Contrato  n.º
116/2011  decorreu  da  ineficiência  dos  procedimentos  preparatórios  de  licitação  específica  para
contratação  de  serviços  de  publicidade  e  propaganda  e  a  falta  de  planejamento  adequado  pela
Administração, ensejando a realização de procedimento contrário aos normativos legais.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203151/44, a Entidade foi questionada a respeito dos fatos
apontados, e por meio do Memorando n.º 06/2012/GR, de 25/04/2012, a Chefia de Gabinete da Reitoria
apresentou os seguintes esclarecimentos:

“Item 1.1 - A caracterização do objeto pode ser verificada através da justificativa de contratação subscrita pelo Diretor da

Agência de Comunicação (AGECOM), fls. 02 do Processo n.º 23080.020284/2011-74, bem como através do Memorando n.º

24/2011/GR, de 10/06/2011, fls. 121, do referido processo, subscrito pelo Chefe do Gabinete do Reitor.

A indicação dos recursos e sua alocação foram realizadas através da ND 1672, em 30/06/2011, fls. 127 e 127 verso.
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Item 1.2 - O orçamento detalhado dos serviços encontra-se às fls. 28 do processo. Salientamos que, embora o empenho

tenha sido realizado com seu valor total, os pagamentos somente são efetuados através de solicitação de fornecimento, ou

seja, a medida que os trabalhos são solicitados o pagamento é efetuado.

Item 1.3 - Nos esclarecimentos apresentados formalmente, a Chefia do Gabinete do Reitor informa que: “No Parecer n.º

131/GFG/PG/2010, fls. 123 a 126, o Procurador Federal, Dr. G.F.G., é favorável a dispensa de licitação através do art. 24,

inciso IV. O Procurador-Chefe, Dr, N.P., aprova o parecer, mas sugere que não seja realizado dispensa de licitação e sim

que se caracterize como inexigibilidade de licitação de acordo com o art. 25 caput.

Como podemos verificar nos autos, a única empresa que poderia atender a demanda da UFSC era a empresa Zero Hora

Editora Jornalística S/A (GRUPO RBS), por ser o Jorna Diário Catarinense o de maior circulação no Estado.

No  processo  ressaltamos  a  necessidade  de  transparência  dos  atos  da  Universidade,  através  da  divulgação  de  suas

atividades de ensino, pesquisa e extensão, como forma de prestação de contas à sociedade. Além disso, existe a necessidade

de ampla divulgação do concurso vestibular, sobretudo para o Estado de Santa Catarina, o que deve ocorrer em veículo

líder e de maior circulação em nível estadual.

Item 1.4 - Confirmamos que ocorreu o registro equivocado do fundamento legal, pois deveria ser publicado e empenhado

como art. 25-caput e foi como art. 25-I.

Item 1.5 - Os processos foram suprimidos tendo em vista a caracterização de se tratar de um caso de inexigibilidade de

licitação e da necessidade de ser divulgado em veículo de grande penetração no Estado.

Item 1.6 - Os documentos citados serão digitalizados e anexados ao processo digital”.

Em complementação a sua manifestação, a Chefia de Gabinete do Reitor enviou em anexo, cópia de
portaria  de  nomeação de fiscal do contrato e  cópia  do Contrato n.º  116/2011,  não se  manifestando
quanto aos demais fatos apontados, que se configuram como descumprimento da Lei n.º 8.666/93.

Análise do Controle Interno:

Quanto ao item a.1, a fls. 02 citada na justificativa trata apenas de mero despacho de encaminhamento, e
quanto ao Memorando 24/2011/GR, trata-se da fls. 03 do processo, mas numerada com fls. 121, visto
aparentemente, ter sido extraída de outro processo.  Este  documento explicita  apenas o objetivo e  a
justificativa para a contratação mediante dispensa. Tais elementos são requisitos essenciais, no entanto, o
que estabelece o art. 14 é a exigência de perfeita caracterização do objeto a ser contratado, ou seja, o
detalhamento do que se deseja adquirir; o que inexiste no processo analisado.

Da mesma forma não houve indicação do programa, ação e atividade e da disponibilidade dos recursos
para fazer face à despesa, apenas referência a uma Nota de Dotação - ND.

Em relação ao item a.2, o processo de inexigibilidade apresentado à equipe, possui somente 25 (vinte e
cinco) folhas, sendo a última (fls. 25), o termo de arquivamento. Portanto, não consta a citada fls. 28
onde estaria contido o orçamento detalhado, e nem foi apresentado juntamente com os esclarecimentos
para exame pela auditoria.

No restante  da  manifestação,  a  Chefia  de  Gabinete  atem-se  à  questão  da  forma  de  execução  dos
pagamentos, o que não foi o ponto tratado, não efetuando esclarecimentos quanto à  falta  de análise
técnica  quanto à  pertinência  dos preços contratados de forma a  justificar os valores expressivos do
contrato, conforme determinação legal contida no art. 26, parágrafo único, inciso III.

Vale destacar que do processo não consta sequer orçamento ou proposta detalhada da empresa contendo
a discriminação completa  dos serviços e os valores propostos. A Chefia da Reitoria, em resposta ao
questionamento, limitou-se a enviar, em anexo à sua manifestação, cópia de uma única folha que teria
sido elaborada pela empresa RBS, contendo valores totais e mensais e os preços para diversos serviços,
sem assinatura, e sem detalhamento dos serviços e de quantidades (tiragem) a serem fornecidas.
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Da referida folha, destacam-se as cotações dos seguintes itens:

“-Patrocínio Cad. Vestibular (10 meses)............R$224.811,68

- Online (10 meses).............................................R$120.000,00”

Verifica-se pelos valores, que estes seriam os mais expressivos, os quais representam mensalmente, um
custo unitário de:

“- Patrocínio.....R$22.481,17

- Online...........R$12.000,00”

Quanto ao item a.3, conforme relatado no fato acima, o que se discute no presente caso, é a forma
utilizada pela Administração para contratação dos serviços, e não sua relevância. Consideramos que os
serviços  de  divulgação  e  publicidade  podem  ser  realizados  por  diversas  mídias,  as  quais  não
necessariamente devam ser apenas no jornal de maior circulação, mas em todos os meios e nos vários
veículos de forma a atingir o maior número de pessoas. Nesse caso, deveria a UFSC utilizar-se de outros
jornais de forma a  atingir igualmente  o público leitor de outros diários, e  não somente os do Diário
Catarinense.

Em alinhamento a este entendimento foi que agiu o legislador ao vedar expressamente no inciso II do
art. 25 a contratação desses serviços por meio de inexigibilidade, da mesma forma instituiu a Lei n.º
12.232/2010, disciplinando particularmente toda a contratação de serviços de publicidade e propaganda.
Portanto,  não  subsiste  razão  para  a  manutenção  da  contratação  da  empresa  RBS -  ZERO HORA
EDITORA JORNALISTICA S.A. na forma utilizada e sem justificativa expressa dos valores praticados.

Quanto ao item a.4, o Procurador-Chefe não emitiu um parecer, mas tão somente  uma opinião sem
sustentação  numa  análise  mais  aprofundada  quanto  aos  elementos  fáticos  e  de  direito,  conforme
explicitado no fato acima. Portanto, a inexigibilidade descrita careceu de amparo legal e se fundamentou
em exceção vedada pela própria Lei no art. 25, II.

No item a.5, temos que, a fundamentação utilizada para justificar pedido de dispensa de licitação não se
aplica, visto que se baseou na própria falta de interesse da Administração na adoção de providências
tempestivas  para  a  realização  do  certamente  licitatório  apropriado  para  contratação  de  serviços de
publicidade  e  propaganda,  na  forma  definida  pela  Lei  n.º  12.232/2010,  e  que  deveria  se  dar  na
modalidade Concorrência, do tipo técnica e preço ou melhor técnica.

Os serviços objeto do contrato não se encontram entre os que seriam passíveis de contratação mediante
inexigibilidade de licitação, visto ser possível a contratação de agência de publicidade e propaganda para
realizar tais serviços. Assim, a exigência legal é de que haja licitação adequada para essa contratação e
deve se fundamentar no disposto na Lei n.º 12.232/2010 e complementarmente na Lei n.º 8.666/93, não
subsistindo razão para a manutenção da referida relação contratual, pois decorreu de ato contrário à Lei.

Quanto  às  impropriedades  constantes  do  item 1.6,  restou  comprovada  a  existência  de  Portaria  de
nomeação do fiscal do contrato e o termo de Contrato n.º 116/2011 assinado com a empresa contratada,
sendo que tais peças serão incluídas no processo.  No entanto,  não houve manifestação da  Entidade
quanto aos demais itens não constantes do processo, denotando a inexistência efetiva dos mesmos e
descumprimento das determinações legais.

Em face destas falhas verificadas foi emitida a Nota de Auditoria n.º 201203151/03, de 02/05/2012, de
forma a recomendar a imediata adoção de medidas visando suspender a contratação de forma indevida e
apuração dos valores praticados pela  empresa  e  sua  pertinência  aos preços de  mercado,  bem como
imediata  abertura  de  processo  licitatório  destinado  à  contratação  de  empresa  de  publicidade  e
propaganda, sem prejuízo da adoção das recomendações constantes deste item do Relatório.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Efetuar apuração por meio de levantamento técnico circunstanciado dos preços e serviços pagos no
Contrato n.º 116/2011 de forma a atestar sua compatibilidade com os valores praticados pelo mercado,
verificando  a  ocorrência  de  sobrepreço  e/ou  superfaturamento,  e  em  ocorrendo,  apurar  a
responsabilidade e ressarcimento dos prejuízos ao Erário, em face do disposto no § 2º do art. 25 da Lei
n.º 8.666/93;

Recomendação 2:

Adotar a modalidade adequada e prevista pela legislação para contratação de serviços de publicidade e
divulgação, tendo por base a  elaboração de Projeto Básico em que sejam detalhados os serviços e
custos estimados em observância ao art. 5º da Lei 12.232/2010 e ao art. 7º da Lei n.º 8.666/93;

Recomendação 3:

Fazer  constar  dos  processos  de  contratação  direta  (dispensa  e  inexigibilidade)  todas  as  peças
necessárias para completo atendimento aos requisitos legais na sua formalização, em observância ao
princípio da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

7.1.2.4. Constatação

Inobservância  de  determinação  legal  para  manutenção  do  equilíbrio  econômico-financeiro  na
assinatura de Termos Aditivos ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, ensejando prejuízo de R$ 3.300,68.

Do exame procedido nas alterações contratuais ocorridas no Contrato n.º 321/UFSC/2010, que decorreu
da realização do Pregão n.º  PR00381/2010 – Processo n.º  23080.038698/2010-79, para realização de
serviços de reforma no prédio do Colégio de Aplicação da UFSC, verificamos a existência de aditivos
decorrentes de serviços adicionais na execução da reforma, conforme dados a seguir, que ensejaram o
pagamento a maior no valor de R$3.300,68.

1º Termo Aditivo:
Processo n.º 23080.008351/2011-82
Nota de Empenho: 800795 - Data: 05/04/11
Objeto: 1º Aditivo ao Contrato n.º 321/2010 - Valor R$97.657,00 - Ref. reforma do campinho, parquinho
e pátio do Bloco "D" no Colégio de Aplicação da UFSC.
Valor Aditivo: R$11.031,73

2º Termo Aditivo
Processo n.º 23080.012752/2011-37
Nota de Empenho: 801149 - Data: 25/04/11
Objeto: 2º Aditivo ao Contrato n.º 321/2010 - Ref. reforma do campinho, parquinho e pátio do Bloco
"D" no Colégio de Aplicação da UFSC.
Valor Aditivo: R$13.036,40

Em face dos acréscimos ocorridos nos serviços inicialmente orçados, a UFSC deveria ter procedido ao
ajuste dos preços orçados para os aditivos de acréscimos em face do percentual de desconto praticado
pela empresa por ocasião da licitação e contratado, por força do que dispõe o art. 127, §§ 5º e 6º da Lei
n.º 12.309/2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2011, in verbis:
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“Art. 127. O custo global de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos

da União será obtido a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais à mediana

de  seus  correspondentes  no Sistema Nacional  de  Pesquisa de  Custos  e  Índices  da Construção  Civil  –  SINAPI,

mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal,(...).

(...)

§ 5o  Ressalvado o regime de empreitada por preço global de que trata o art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei nº

8.666, de 1993:

I - a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de

referência  utilizado  não  poderá  ser  reduzida,  em  favor  do  contratado,  em  decorrência  de  aditamentos  que

modifiquem a planilha orçamentária;

(...)

§ 6o  No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, previsto no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da

Lei nº 8.666, de 1993, devem ser observadas as seguintes disposições:

(…)

IV -  a  formação  do  preço  dos  aditivos  contratuais  contará  com orçamento  específico  detalhado  em planilhas

elaboradas  pelo órgão  ou entidade  responsável  pela licitação,  mantendo-se,  em qualquer  aditivo  contratual,  a

proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor

global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993;”

Em reiterados Acórdãos o Tribunal de Contas da União – TCU tem firmado o entendimento de que nas
alterações contratuais que  decorram de acréscimos de serviços não constantes do orçamento inicial,
deve  a  Administração  observar  o  percentual  de  desconto  praticado  pela  empresa  vencedora  para
execução  dos  serviços,  conforme  se  depreende  do  Acórdão  1874/2007  –  Plenário,  do  Acórdão
1749/2007 – Plenário e do Acórdão 1515/2010 – Plenário, com a determinação in verbis:

“9.1.3. em caso de acréscimos de quantitativos em itens presentes na planilha orçamentária do Contrato PGE nº

44/2002  ou  quando  da  necessidade  de  acrescer  serviços  ou  materiais/equipamentos  não  presentes  na  planilha

orçamentária original do contrato, adote preços comprovadamente praticados no mercado, não admitindo redução

na diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do Sinapi, em favor

do contratado, conforme previsto no art. 109, § 6º, da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009).”

Assim, os valores aditados pela UFSC no contrato em referência deveriam ter observado os seguintes
valores:

PREGÃO N.º 381/2010

DESCRIÇÃO EM R$ % TOTAL

VALOR ORÇADO 118.656,46 100,00

VALOR CONTRATADO 97.657,00 82,30

% DESCONTO DO PREGÃO 20.999,46 17,70

CONTRATO Nº 321/UFSC/2010

OBJETO
ORÇADOS E PAGOS ( EM

R$)
DESCONTO DEVIDO (17,70%)

SERVIÇOS ADICIONAIS - 1º TERMO ADITIVO 5.611,51 993,24

SERVIÇOS ADICIONAIS - 2º TERMO ADITIVO 13.036,40 2.307,44
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TOTAL 18.647,91 3.300,68

VALOR A ADITIVAR 20.767,45
VALOR PAGO A MAIOR (17,70%) 3.300,68

Portanto,  os  valores  a  aditar  deveriam corresponder  a  um total  de  R$20.767,45,  e  não  o  valor  de
R$24.068,13, o que gerou um valor pago a maior de R$3.300,68 (três mil e trezentos reais e sessenta e
oito centavos), em decorrência do não atendimento ao previsto na Lei n.º 12.309/2010.

Causa:

O Diretor do Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP, após a aprovação dos cálculos das
planilhas orçamentárias de  serviços adicionais elaborados pelos técnicos da  Unidade,  submeteu-as à
aprovação superior, sem observância da determinação legal contida na Lei n.º 12.309/2010 – LDO de
2011, a qual alegou desconhecer.

Fundamentado na análise técnica elaborada pelo DOMP e em parecer jurídico da Procuradoria Federal
na UFSC, que não ressaltou a necessidade da observância do dispositivo legal citado, o Pró-Reitor da
Pró-Reitoria de Infraestrutura - PROINFRA, área responsável pela contratação dos serviços, aprovou os
aditamentos n.º  01 e  02 ao Contrato n.º  321/UFSC/2010,  sem aplicação do percentual de  desconto
previsto em lei, ensejando o pagamento de valores a maior no referido contrato.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação de Auditoria  nº  2012 03151/45, de 20/04/2012, a  Entidade apresentou as
devidas justificativas através do Memorando n.º 025/2012/DOMP-PROINFRA, conforme segue:

“Com relação ao desconto que deve ser aplicado sobre os preços unitários da tabela de preços no Sinapi
ou dos preços praticados no mercado. Esse procedimento não era do nosso conhecimento por isso não
era utilizado. Fomos orientados pelo Auditor da CGU, quando da coleta de dados em fevereiro de 2012,
e a partir desta data já estamos utilizando este procedimento.

Com relação ao quadro apresentado na Solicitação de :Auditoria nº 2012 03151/45, o valor do 1º aditivo
foi formado por itens previstos no contrato e por itens novos, somando todos os itens novos foi obtido o
valor de R$5.611,51 (cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos), o restante do valor
do aditivo foi formado por itens previstos no contrato. Utilizando o percentual de desconto de 17,70%
sobre o valor de R$5.611,51, obtemos o valor de R$993,23 (novecentos e noventa e três reais e vinte e
três centavos”.

Análise do Controle Interno:

Os Dirigentes da área responsável pelos aditivos processados, reconhecem a ocorrência da falha, mas
acentuam que a mesma foi, a partir de então corrigida.

Os valores questionados realmente são pertinentes, tendo a equipe de auditoria procedido ao ajuste em
sua  tabela  para  os  valores  corretos,  adequando-os  aos  valores  identificados  pela  própria  Entidade.
Restou no entanto, a  falta  de indicação, por parte  da UFSC, quanto a que medidas seriam adotadas
visando o ressarcimento dos valores indevidamente pagos.

 

Recomendações:
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Recomendação 1:

Efetuar elaboração de demonstrativo de valores a ressarcir no âmbito do Contrato n.º 321/UFSC/2010,
referente aos Aditivos n.º 01/2011 e 02/2011, notificando a empresa para que efetue o recolhimento
dos valores pagos à maior;

Recomendação 2:

Observar nas próximas alterações contratuais, decorrentes de aditivos com inclusão de serviços não
previstos nas planilhas orçamentárias originarias das licitações de obras e serviços de engenharia, a
determinação contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias do respectivo exercício a  que se  refere  a
despesa,  de  forma  a  garantir  o  equilíbrio  financeiro  do  contrato,  mediante  a  manutenção  da
proporcionalidade  existente  entre  o  valor  global contratado e  o  valor  do orçamento com base  nos
preços de referência do SINAPI.

7.1.2.5. Constatação

Falta de Projeto Básico e Memorial Descritivo para execução dos serviços previstos no orçamento
original objeto do Contrato n.º 321/2010, e para os acréscimos efetuados por aditivo.

Da análise dos processos dos aditivos n.º 01 e 02 ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, assinados em 2011 e
que contrataram serviços adicionais não previstos no orçamento básico original da obra de reforma do
Colégio de Aplicação da UFSC, verifica-se que os mesmos não contiveram descrição/detalhamento das
especificações a serem observadas pela contratada por meio de Projeto Básico e Memorial Descritivo
dos serviços.

A ausência do referido material técnico, inclusive na etapa licitatória conforme foi verificado, inviabiliza
a regular fiscalização do contrato e dificulta aferir  a  qualidade dos produtos e  serviços efetivamente
entregues, ante a inexistência da descrição do que foi contratado pela Administração.

Tal fragilidade  possibilita  a  ocorrência  de  prejuízos à  Administração por  inexecução de  serviços ou
execução em desacordo com padrões desejáveis, sem que a Entidade detenha meios formais de exigir o
cumprimento  do que  deveria  ter  sido  executado  ante  a  ausência  das especificações detalhadas dos
materiais e dos serviços, caracterizando descumprimento ao requisito previsto no art. 6º, IX combinado
com o § 2º do art. 7º da Lei n.º 8.666/93, in verbis:

“§ 2ºAs obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em

participar do processo licitatório;”

Se tal requisito é  essencial na fase  anterior à  contratação,  o mesmo se deve observar em eventuais
alterações do contrato que decorram de modificação do Projeto Básico e sobretudo das especificações,
que são elementos que impactam diretamente na elaboração do orçamento dos custos acrescidos.

Os acréscimos de serviços importaram num valor de R$24.068,13, e representam 24,65% do valor do
Contrato que é de R$97.657,00. A alteração do Projeto com a inclusão de novos serviços foi o motivo
que ensejou a prorrogação do contrato.

Causa:
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O Diretor do Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP, após a aprovação dos orçamentos
de  serviços  adicionais  elaborados  pelos  técnicos  da  Unidade,  submeteu  à  aprovação  superior,  sem
observância da determinação legal contida § 2º do art. 7º da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso
IX do art. 6º.

Fundamentado na análise técnica elaborada pelo DOMP e em parecer jurídico da Procuradoria Federal
na UFSC, que não se ateve aos aspectos técnicos exigidos pela Lei, o Pró-Reitor da Pró-Reitoria de
Infraestrutura - PROINFRA, área responsável pela contratação dos serviços, aprovou os aditamentos n.º
01 e 02 ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, sem fazer constar o Projeto Básico com a descrição detalhada
dos métodos de execução.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação de  Auditoria  nº  201203151/45,  de  20/04/2012,  a  Entidade  apresentou as
devidas justificativas através do Memorando n.º 025/2012/DOMP-PROINFRA, conforme segue:

“(...)  Com relação  à  inexistência  do  Projeto  básico  e  memorial  descritivo,  os  mesmos  não  foram
elaborados porque esse processo licitatório teve início na Prefeitura Universitária, o Departamento de
Obras  e  Manutenção  Predial  fez  a  verificação  do  orçamento  estimativo  e  reencaminhou  para  a
Prefeitura Universitária que foi responsável pelo levantamento das quantidades e do pré-orçamento.

Após  a  licitação,  a  obra  foi  fiscalizada  pelo  Departamento  de  Obras  e  Manutenção  Predial,  onde
acompanhou todos os serviços atestando que os mesmos foram executados dentro da normas técnicas
vigentes. Além disso, os serviços executados eram serviços comuns sem nenhuma peculiaridade.

Atualmente todos os processos licitatórios que tem origem no Departamento de Obras e Manutenção
Predial são constituídos do  projeto  básico e  memorial descritivo,  onde  estão  especificadas todas as
características dos serviços a serem executados.”

Análise do Controle Interno:

As alegações apresentadas apenas não justificaram a ausência  do item que é requisito básico nesses
casos. Reforça a  necessidade da Entidade fazer cumprir com as exigências legais na contratação de
obras e serviços de engenharia, compreendendo todas as áreas da UFSC responsáveis pela realização
desse tipo de contratação.

Embora alegue que os trabalhos foram executados segundo as normas técnicas, não consta em nenhum
documento formal quais as exigências efetuadas pela Entidade quanto ao que deveria estar descrito no
Projeto Básico ou Memorial Descritivo. Assim, nenhum órgão de fiscalização ou a própria Entidade,
possuem meios de arguir e questionar eventuais problemas identificados na execução dos serviços, e que
constituiriam peculiaridades do padrão adotado na Instituição.

Vale ressaltar que a obrigatoriedade de existência de Projeto Básico e Memorial Descritivo vale para
todas as áreas da Instituição, e não basta que somente uma delas cumpra com a exigência.

A Prefeitura  Universitária,  que seria  a  responsável pela  elaboração dos projetos e  memoriais não se
pronunciou quanto aos fatos, impossibilitando verificar as razões para a inobservância do que determina
a legislação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Determinar, por ocasião de assinatura de aditivos contratuais que contenham acréscimo de serviços ao
orçamento original nos contratos de obras e serviços de engenharia, a necessária elaboração de Projeto
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Básico  e  Memorial Descritivo  complementar  que  contenham as  novas especificações dos serviços
acrescidos ao Contrato.

 

7.2. Subárea - ASSISTÊNCIA EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

7.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

7.2.1.1. Informação

Informação básica da ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação.

Trata-se da Ação 4002 - Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação, cuja finalidade é apoiar os
estudantes  do  ensino  de  graduação,  oferecendo  assistência  alimentar,  incluindo  a  manutenção  de
restaurantes universitários,  auxílio alojamento,  incluindo manutenção de casas de estudantes,  auxílio
transporte, e assistência médico-odontológica, e a forma de execução é direta. O montante de recursos
executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental Despesas Executadas (R$) % da Despesa Executada da
Ação  em relação  à  despesa
Executada do Programa

Assistência  ao  Estudante  do
Ensino de Graduação

13.504.314,79 2%

7.2.2. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

7.2.2.1. Constatação

Fracionamento de despesas por meio de dispensas na contratação de serviços de engenharia e
ausência  de  planejamento  centralizado  na  realização  dos  serviços  de  manutenção  predial  da
Entidade.

Da  análise  de  24  (vinte  e  quatro)  processos  de  dispensa  formalizados  no  exercício  de  2011,  na
contratação de empresas para a realização de serviços de engenharia de Manutenção e Conservação de
Bens Imóveis, num valor de R$117.038,88, todos com fundamento no art. 24, inciso II (dispensa por
valor até R$8.000,00), verificamos que em 14 (catorze) processos, no valor R$51.548,18, conforme as
dispensas enumeradas na tabela abaixo, os serviços foram executados concomitantemente e no mesmo
local físico  da  Instituição  (Restaurante  Universitário),  caracterizando  fracionamento  das  despesas  e
contrariando o próprio art. 24, II, in fine e o art. 23, §5º da Lei n.º 8.666/93.

O fracionamento de despesas foi objeto de análise pelo TCU ao julgar as contas da Entidade referente ao
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exercício  de  2009,  tendo  aquela  corte  determinado  expressamente  que  se  evitasse  tal  prática  na
Instituição, conforme item 1.6.1.9 do Acórdão 2.498/2011 – 2ª Câmara.

N.º PROCESSO

LICITAÇÃO.
Nº LICITAÇÃO NE DATA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – NE VALOR

23080001924201147 DI08019 800152 09/02/11

Serviços de recuperação de forro de PVC da cozinha do

Restaurante Universitário/UFSC. Estragos em decorrência

das fortes chuvas no mês de jan/2011

3.721,00

23080001931201149 DI08018 800154 09/02/11
Serviços de reparo na cozinha do Restaurante

Universitário/UFSC, conforme orçamento.
2.830,00

23080011899201118 DI08275 801040 15/04/11 serviços de reparo no Restaurante Universitário 3.480,00

23080011904201184 DI08274 801041 15/04/11 serviços e consertos no Restaurante Universitário 3.390,00

23080018307201181 DI08479 801710 27/05/11 serviços e consertos no Restaurante Universitário 3.130,00

23080022329201145 DI08598 802166 22/06/11
Serviços de reparo na cozinha do restaurante

universitario/ufsc
2.497,00

23080022573201116 DI08626 802238 29/06/11 Serviço de reparo em 02 banheiros do RU 4.980,00

23080027406201153 DI08810 802938 09/08/11 Reparos na RU 3.785,00

23080027407201108 DI08809 802939 09/08/11 Serviços de reparo na cozinha do RU 2.985,00

23080027408201142 DI08774 802799 01/08/11 Serviços de reparos no refeitório do RU/UFSC 4.563,50

23080042218201111 DI01838 804137 31/10/11
Reparos de janelas nas areas administraGvas do RU com

troca de hastes de fechamento, batentes, roldanas.
1.074,78

23080046256201187 DI02091 804888 29/11/11
Serviços de reparo e manutenção no Restaurante

Universitário conforme orçamento anexo.
3.971,00

23080046941201111 DI02263 804889 29/11/11
Serviço e conserto diversos no Restaurante

Universitário/UFSC
3.940,90

23080048827201118 DI02365 805292 02/12/11
Execução de serviços de colocação de piso de azulejo em

banheiro do RU/UFSC.
7.200,00

Total Soma - VALOR 51.548,18

 

Vale ressaltar que os demais 10 (dez) processos analisados, embora referentes a serviços executados em
outros locais da UFSC, foram serviços de engenharia de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, e
portanto, poderiam ser agregados em um único processo destinado a atender todas as áreas beneficiadas
com os serviços de  manutenção,  ensejando economia  com redução de  custos de  processamento,  na
execução  dos  serviços  e  em face  de  volumes  maiores  dos  serviços  a  contratar,  que  ensejariam a
realização de licitação em modalidade adequada para o volume de serviços.

Causa:

Os 14 (catorze) serviços executados no Restaurante, contratados mediante dispensa, fazem parte de um
volume de obras da mesma natureza e que foram requisitados e autorizados pela Direção do Restaurante
Universitário. No entanto, não foram objeto de análise pela Procuradoria Jurídica do órgão em virtude de
se tratar de dispensa fundamentada nos valores abaixo de R$8.000,00.

O Restaurante Universitário – RU está entre as Unidades Gestoras Responsáveis – UGR da UFSC às
quais foi autorizada a realização de contratação sem licitação, em face dos limites estabelecidos pela
legislação, conforme delegação de competência efetuada pelo Reitor por meio da Portaria Normativa n.º
001/GR/2005, alterada pela Portaria Normativa n.º 016/GR/2008.

A Direção do Restaurante Universitário procedeu de forma divergente ao previsto no art. 24, II da Lei
n.º  8.666/93  ao  efetuar  a  contratação  de  forma  fracionada,  mediante  dispensa,  de  serviços  de
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engenharia, denotando ausência de planejamento adequado na realização da contratação de serviços de
engenharia pela Entidade.

A UFSC possui dentro de sua estrutura  duas Unidades vinculadas à  Pró-Reitoria de Infraestrutura –
PROINFRA, responsáveis pela manutenção de todos os bens imóveis: a Prefeitura Universitária – PU e
o Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP (criado em 2010); sendo que suas atribuições
no  tocante  aos serviços de  manutenção  predial não  estão  claramente  definidos,  gerando  conflito  e
sobreposição  no  exercício  das  mesmas.  Como  agravante  da  situação,  a  Reitoria  descentralizou
competência para os Departamentos, Centros Acadêmicos e as Unidades Suplementares (como é o caso
do RU), para a execução de despesa sem licitação na contratação de obras e serviços de engenharia
dentro do limite  da  dispensa,  ensejando a  ocorrência  de  situação como a  apontada  neste  Relatório,
denotando a falta de planejamento centralizado que englobe as aquisições de todas as Unidades; o que
seria desejável.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionada a  respeito do fato relatado, por meio da Solicitação de Auditoria  n.º  201203151/15, de
03/04/2012, a Pró-Reitoria de Infraestrutura da Entidade, por meio do Ofício n.º 049/PROINFRA/2012,
de 13/04/2012, limitou-se a remeter respostas encaminhadas pela Diretora do Restaurante Universitário
constantes do Expediente s/n, de 10/04/2012, conforme segue:

“(...) Por se tratar de um restaurante referencial de grande porte, e complexo em suas especificidades, e
considerando  ainda  que  nossa  demanda  atual  está  beirando  9000  comensais/dia,  reforçamos  que  a
contratação direta em alguns casos necessita, não apenas sobre a emergência, mas também acerca da
viabilidade  do  meio pretendido  para  atendimento  da  necessidade  pública.  O que  foi executado,  foi
sempre zelando pela segurança e qualidade dos serviços prestados, tanto para comunidade externa como
para os colaboradores internos.”

Teceu ainda, para cada um dos empenhos efetuados, apenas os motivos que ensejaram a realização de
cada  serviço  enumerado,  que  de  forma  geral decorreram de  necessidade  premente  ou  urgência  no
atendimento de situação que afetaria a realização dos serviços pelo RU, sem adentrar na questão de fato,
relacionada ao fracionamento da despesa e ausência de adequado planejamento.

Não houve manifestação da Prefeitura Universitária e do Departamento de Obras e Manutenção Predial
– DOMP quanto ao fato relatado.

Análise do Controle Interno:

As justificativas apresentadas não adentraram na questão do fracionamento, sendo expostos apenas os
motivos que ensejaram a contratação, os quais baseiam-se na necessidade urgente e nos baixos valores
dos serviços.

Conforme a própria justificativa apresentada, os serviços prestados pelo RU/UFSC são extremamente
relevantes, o que justificaria ainda mais a necessidade de um melhor planejamento quanto às obras e
serviços de engenharia necessários para seu adequado funcionamento.

As  situações  de  emergência  devem ser  tratadas  como  tais,  não  sendo  pertinentes  as  alegações  de
urgência para situações que decorrem da própria ineficiência e leniência da Administração em adotar as
medidas tempestivas, como requeriam as situações relacionadas às reformas e manutenção das Unidades
Administrativas da Instituição, e em especial as implementadas no Restaurante Universitário.

Os  serviços  contratados  encontram-se  na  órbita  de  competência  de  duas  Unidades  existentes  na
estrutura da UFSC, ou seja, Prefeitura Universitária e Departamento de Obras e Manutenção Predial -
DOMP, sendo que não consta planejamento adequado realizado pelas referidas áreas, identificando as
necessidades  de  serviços  de  manutenção  pelos  diversos  Departamentos,  Centros  e  unidades
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suplementares descentralizadas,  ensejando a  ocorrência  de  fracionamento sistemático  nas aquisições
desse tipo de serviço e possibilidade de prejuízos ao erário pela ausência de orçamentação adequada e de
fiscalização tempestiva de sua execução.

Recomendações:

Recomendação 1:

Efetuar adequado planejamento da contratação de obras e serviços de engenharia nos diversos setores
da  Instituição  de  forma  a  agregar  o  maior  número  possível  de  serviços,  realizando  licitação  em
modalidade adequada ao objeto e valores dos serviços, evitando-se o fracionamento de despesas para
os serviços de manutenção predial com fundamento no art. 24, II da Lei n.º 8.666/93, por contrariarem
o próprio inciso referenciado;

Recomendação 2:

Definir  claramente  a  que  Unidade  da  Estrutura  da  UFSC compete  a  contratação  dos  serviços  de
manutenção  predial  dos  diversos  Departamentos,  Centros  e  Órgãos  Suplementares,  evitando  a
realização  de  despesas  mediante  contratação  sem  licitação  e  sem  adequado  planejamento  que
contemple as necessidades anuais da Entidade;

Recomendação 3:

Avaliar  a  possibilidade  de  agregação,  em  uma  única  estrutura,  das  atribuições  e  competências
destinadas à Prefeitura Universitária - PU e ao Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP
em face  de  ausência  de  clara  definição  do  papel  de  cada  área  no  tocante  ao  gerenciamento  da
contratação dos serviços de manutenção predial.

7.2.2.2. Constatação

Falta de orçamentação prévia e de avaliação de custos na contratação direta de pequenas obras e
serviços de engenharia.

Da  análise  de  24(vinte  e  quatro)  processos  de  dispensa  de  licitação,  no  valor  de  R$117.038,88,
formalizados no exercício de 2011, objetivando a contratação de serviços de engenharia, verificamos,
em todos os processos, a ausência de orçamentos prévios e dos procedimentos requeridos pela Lei n.º
8.666/93, especialmente ao contido no art. 7º, §2º, II da Lei n.º 8.666/93.

Constata-se  a  falta  do  estabelecimento de  rotina  de  elaboração  de  orçamento  prévio  de  serviços e
quantitativos a executar, descrição completa dos serviços a executar e avaliação dos custos contratados
aos preços do SINAPI, por técnicos da Prefeitura Universitária - PU/ ETUSC ou Departamento de Obras
e Manutenção Predial – DOMP, para  contratação de pequenos serviços de engenharia, em face das
exigências contidas na Lei n.º 8.666/93, mesmo no caso de dispensas.

O fato caracteriza  ainda, descumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União – TCU,
especificamente ao contido nos itens 1.6.1.10 e 1.6.1.13 do Acórdão 2.498/2011 – 2ª Câmara, que trata
do julgamento das contas da UFSC, relativo ao exercício de 2009, e dado a conhecer à Entidade por
meio Ofício 365/2011, - TCU/SECEX-SC, de 16/05/2011, nos seguintes termos:

“1.6.1. Determinar à (...) Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, que informem nas próximas contas da UFSC, as

providências e/ou medidas adotadas visando:
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(...)

1.6.1.10 ao estabelecimento de rotina de elaboração de orçamento prévio de quantitativos a executar para contratação de

pequenos serviços por técnicos da PU/ETUSC (item 4.1.1.2, do RA/CGU-SC nº 243.915);

(...)

1.6.1.13 à verificação, previamente à contratação, da adequação dos preços de orçamentos apresentados para execução de

pequenos serviços aos preços de mercado, mediante consulta ao sistema SINAPI (…)”

A  relação  dos  processos  onde  identificou-se  a  ausência  de  planilhas  contendo  orçamentação  dos
serviços, é a descrita no seguinte quadro:

 

N.º PROCESSO LICITAÇÃO Nº LICITAÇÃO NE DATA VALOR

23080.001283/2011-21 DI00005 800205 23/02/11 31.950,00

23080001924201147 DI08019 800152 09/02/11 3.721,00

23080001931201149 DI08018 800154 09/02/11 2.830,00

23080001981201126 DI08049 800229 28/02/11 1.790,00

23080003525201111 DI08043 800176 23/02/11 3.562,50

23080004526201182 DI08062 800271 01/03/11 2.470,00

23080005026201168 DI08080 800370 10/03/11 4.947,20

23080006968201163 DI08124 800475 24/03/11 7.402,00

23080007282201190 DI08125 800470 24/03/11 2.427,50

23080007542201127 DI08136 800468 24/03/11 2.980,00

23080010059201120 DI08228 800872 08/04/11 4.927,00

23080011056201111 DI08248 800931 11/04/11 3.034,50

23080011899201118 DI08275 801040 15/04/11 3.480,00

23080011904201184 DI08274 801041 15/04/11 3.390,00

23080018307201181 DI08479 801710 27/05/11 3.130,00

23080022329201145 DI08598 802166 22/06/11 2.497,00

23080022573201116 DI08626 802238 29/06/11 4.980,00

23080027406201153 DI08810 802938 09/08/11 3.785,00

23080027407201108 DI08809 802939 09/08/11 2.985,00

23080027408201142 DI08774 802799 01/08/11 4.563,50

23080042218201111 DI01838 804137 31/10/11 1.074,78

23080046256201187 DI02091 804888 29/11/11 3.971,00

23080046941201111 DI02263 804889 29/11/11 3.940,90

23080048827201118 DI02365 805292 02/12/11 7.200,00

Total Soma - VALOR 117.038,88

Causa:

Os 24 (vinte e quatro) serviços contratados e executados em vários setores da Instituição, fazem parte de
um volume de obras de mesma natureza (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis) e que foram
requisitados  e  autorizados  pela  Direção  de  Departamentos,  Centros  ou  Órgão  Suplementares  que
compõem a Estrutura da UFSC. Tais aquisições não são objeto de análise pela Procuradoria Jurídica do
órgão em virtude de se  tratar,  em sua maioria, de  dispensas fundamentadas no art. 24, II da Lei n.º
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8.666/93 (com valor até R$8.000,00).

Em face de delegação de competência efetuada pelo Reitor por meio da Portaria Normativa n.º 001/GR
/2005, alterada pela Portaria Normativa n.º 016/GR/2008, todos os Departamentos, Centros Acadêmicos
e órgãos suplementares estão autorizados a realizar contratação sem licitação, de obras e serviços de
engenharia,  em  face  dos  limites  estabelecidos  pela  legislação.  Em  função  dessa  autorização,  tais
Unidades efetuam a contratação sem observância das exigências técnicas previstas na Lei.

As  Direções  dos  vários  departamentos,  centros  e  órgãos  da  UFSC  procederam à  contratação  sem
observância da exigência contida no art. 7º, § 2º, inciso II, ensejando a ocorrência de prejuízos ao erário
pela  possibilidade  de  contratos  com preços  acima  do  mercado  e  sem adequada  especificação  de
quantitativos e da qualidade a ser exigida na execução dos serviços.

A UFSC possui dentro de sua estrutura  duas Unidades vinculadas à  Pró-Reitoria de Infraestrutura –
PROINFRA, responsáveis pela manutenção de todos os bens imóveis: a Prefeitura Universitária – PU e
o Departamento de Obras e Manutenção Predial – DOMP (criado em 2010); sendo que suas atribuições
no  tocante  aos serviços de  manutenção  predial não  estão  claramente  definidas,  gerando  conflito  e
sobreposição no exercício das mesmas, fato agravado pela descentralização de competências às demais
Unidades para realização de despesas com contratação de serviços de engenharia para manutenção dos
imóveis da Entidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionada a  respeito do fato relatado, por meio da Solicitação de Auditoria  n.º  201203151/15, de
03/04/2012, a Pró-Reitoria de Infraestrutura da Entidade por meio do Ofício n.º 049/PROINFRA/2012,
de 13/04/2012, limitou-se a  remeter resposta  encaminhada pelo gestor da Prefeitura  Universitária  do
Campus quanto ao ponto, sendo prestados os seguintes esclarecimentos:

“Com relação a ausência da análise por técnicos do DOMP, nos orçamentos prévios dos serviços ora
executados por  esta Prefeitura,  tínhamos entendido que  somente  os serviços mais complexos e  de
valores maiores, seriam encaminhados àquela Unidade, para ajustamento junto à tabela SINAPI e
posterior  encaminhamento  para  licitação.  Já  os  serviços  com  valores  baixos  e  sem  muita
complexidade,  observando  os  preços  de  mercado  teriam uma  avaliação  e  análise  da  Divisão  de
Recuperação e Fiscalização/PU, uma vez que havia a necessidade de se executar de imediato, ora por
correr risco de causar acidente e em outros casos, adaptação de salas de aula ou laboratório, para
início de semestre letivo.”

Análise do Controle Interno:

Da análise  da manifestação do dirigente  da Prefeitura  Universitária, é  possível deduzir-se  a  falta  de
entendimento adequado e/ou desconhecimento da própria determinação do Tribunal de Contas da União
– TCU contida no Acórdão 2.498/2011 – 2ª Câmara, no qual está claramente definida a obrigação dos
técnicos da PU em efetuar a elaboração de orçamentos prévios nas contratações mesmo por dispensa.

Assim,  verifica-se  a  ocorrência  de  conflito  de  entendimento  e  competência  explicitado  na  resposta
encaminhada  por  aquela  Prefeitura,  não  tendo  apresentado  justificativas  adequadas  para  o  fato
constatado, nem que medidas seriam adotadas para cumprimento da determinação do Tribunal, ante a
reiterada ocorrência de descumprimento da Lei n.º 8.666/93.

Recomendações:

Recomendação 1:

Fazer  cumprir  expressamente  as  determinações  do  TCU contidas  nos  itens  1.6.1.10  e  1.6.1.13  do
Acórdão nº 2498/2011 - TCU - 2ª Câmara, ante a ausência constatada de orçamentos prévios e avaliação
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de custos na contratação de serviços de engenharia mediante dispensa de licitação.

7.3. Subárea - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC)

7.3.1. Assunto - Programação dos Objetivos e Metas

7.3.1.1. Informação

Informação básica da ação 11JK - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).

Trata-se da Ação 11JK - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC),  cuja  finalidade  é  promover  a  revisão  da  estrutura  acadêmica  e  viabilizar  a  expansão  da
Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação
Superior, no âmbito da graduação, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos
humanos existentes,  visando  à  otimização da  relação  aluno/docente  e  o  número de  concluintes dos
cursos de graduação, e a forma de execução é direta. O montante de recursos executados nesta Ação, no
exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental Despesas Executadas (R$) % da Despesa Executada da
Ação  em relação  à  despesa
Executada do Programa

Readequação  da  Infra-
Estrutura  da  Universidade
Federal  de  Santa  Catarina
(UFSC) o

43.086.981,54 7%

7.3.2. Assunto - Processos Licitatórios

7.3.2.1. Constatação

Impropriedades  no  preenchimento  do  documento  que  autoriza  a  abertura  das  Licitações  -
Concorrências nº 03/2001, 04/2011 e 07/2011 e Tomada de Preços nº 15/2011.

Para  apurar  se  as  motivações  apresentadas  pela  UFSC  justificavam  as  aquisições  /  contratações
realizadas, foram selecionadas por amostragem as seguintes licitações de obras e serviços de engenharia:

Processo Justificativa  /
Motivação

Programa de Trabalho Modalidade Nº Objeto

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

144 de 238 31/8/2012 15:58



23080.015746
/2011-31

para  atender
as  metas  do
REUNI

12.364.1073.11JK.0042 Concorrência 03/2011 Bloco  E-3  -
Didático-
Pedagógico  do
CCS,  anexo  ao
HU

23080.019530
/2011-45

para  atender
as  metas  da
UFSC/MEC

12.364.1073.11JK.0042 Concorrência 04/2011 Bloco  I,  Bloco
Ligação  H-I  e
Bloco Ligação I-J
do CCS II

23080.010167
/2011-01

estrutura
pré-fabricada
em  novo
campus  da
UFSC

12.364.1073.11JK.0042 Concorrência 07/2011 Bloco Acadêmico
A  do  CEM  do
Campus  de
Joinville I

23080.037896
/2011-04

dotar  o  CSE
de
infraestrutura
administrativa
atendendo
meta  do
REUNI

12.364.1073.11JK.0042 Concorrência 10/2011 Bloco
Administrativo do
CSE

23080.008828
/2011-20

consolidar  os
limites da área
do  Campus
Universitário
de Araranguá

12.364.1073.11JK.0042 Tomada  de
Preços

04/2011 Complementação
dos  Muros  do
Campus
Universitário
Araranguá

23080.024411
/2011-12

dotar o Depto.
de  Ciências  e
Tecnologia  de
Alimentos  do
CCA  de
Laboratório
de  Pesquisa  e
Ensino  em
Alimentos

12.364.1073.11JK.0042 Tomada  de
Preços

08/2011 Prédio  da  Usina
de  Alimentos  do
CCA

23080.027700
/2010-84

trocar  a
cobertura
para
promover
estanqueidade
e  conforto
térmico  no
local

12.364.1073.4009.0042 Tomada  de
Preços

15/2011 Reforma  da
Cobertura  do
Foyer  do  Centro
de Eventos
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23080.039315
/2011-61

atualizar  e
adequar  as
instalações
elétricas  e  de
prevenção
contra
incêndio  às
normas  de
segurança  e
conforto
vigentes

12.364.1073.4009.0042

12.364.1073.11JK.0042

Tomada  de
Preços

16/2011 Reforma  Sistema
Seg.  Incêndio  e
Instalações
Elétricas  do
CA/CED

Em relação às citadas licitações observou-se que:

a  –  a  natureza  dos materiais,  serviços e  obras são compatíveis com as atividades típicas das  áreas
requisitantes, confirmando que as licitações efetuadas atenderam às reais necessidades da UFSC;

b – as quantidades e especificações dos objetos contratados fundamentaram-se em requisições das áreas
competentes, séries históricas ou estudos de necessidade;

c  –  as  compras realizadas estão  de  acordo  ou  guardam relação  com os objetivos /  finalidades dos
Programas /Ações de Governo utilizados para realização das despesas.

Todavia, verificou-se impropriedades no documento que tem a finalidade de autorizar a abertura das
seguintes licitações:

- Inexistência da autorização no processo da Concorrência nº 07/2011;

- Ausência de assinatura pela autoridade competente no processo da Tomada de Preços nº 15/2011;

-  Preenchimento  genérico  (incompleto)  do  campo  “justificativa”  do  documento  de  autorização  nas
Concorrências nº 03/2011 e 04/2011.

Questionado  a  respeito  das  impropriedades  observadas,  o  setor  responsável  pela  formatação  dos
processos de  obras e  serviços de  engenharia  a  serem licitados não soube  informar da  existência  de
normativo interno na  UFSC que  padronize  o preenchimento do documento que  tem a finalidade  de
autorizar a abertura da licitação, nem das partes que devem compor os processos como um todo.

Causa:

Falha nos controles internos relativos aos seus processos de licitações.

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante  Memorando  nº  028/2012/DOMP-PROINFRA,  de  27/04/2012,  em  resposta  à  SA  nº
201203151/54, a Unidade manifestou:

“Por  se  tratar  de  um  documento  necessário  na  origem  do  processo  licitatório,  encaminhamos  a
recomendação ao Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia/UFSC, setor responsável pela
juntada  dos  documentos  necessários  para  a  abertura  do  processo  licitatório.  Segue  em anexo,  um
documento  intitulado  de  “Normas  Internas  para  Abertura  de  Processos  Licitatórios”,  formulado
recentemente pelo DPAE/UFSC.”
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Análise do Controle Interno:

Os gestores concordam com os apontamentos efetuados,  tanto que  já  elaboraram normativo interno
padronizando os procedimentos a serem adotados anteriormente à abertura do processo licitatório. De
qualquer forma, o documento interno ainda necessita ser datado e carece de complementação em seu
escopo.

Recomendações:

Recomendação 1:

Elaborar e datar normativo interno padronizando o preenchimento do documento que tem a finalidade
de autorizar a abertura da licitação, bem como de todas as partes (plantas, memoriais, orçamentos etc)
que devem compor os processos de obras e serviços de engenharia a serem licitados.

7.3.3. Assunto - Contratos de Obras, Compras e Serviços

7.3.3.1. Constatação

Ausência de formalização nos autos dos processos das análises orçamentárias dos aditivos de preço
aos contratos nº 164/2010 (Concorrência nº 08/2010) e 191/2010 (Concorrência nº 11/2010).

Muito embora tenham sido licitadas e/ou contratadas em anos anteriores, as seguintes obras selecionadas
por amostragem, foram parcialmente aditivadas em 2011, a saber:

Nº do processo 23080.037613/

2010-35

23080.051364/ 2008-76 23080.015032/ 2010-42 23080.022603/

2010-03

Nº da licitação 20/2010 18/2008 08/2010 11/2010

Modalidade  da

licitação

CC CC CC CC

Data  da

homologação

14/12/2010

 

30/12/2008

 

10/08/2010

 

13/09/2010

 

OBRA Unidade  de

tratamento  de

queimados do HU

Moradia  universitária  -

bloco A

Bloco  universitário  I  de

salas de aulas II

Reforma  do  refeitório

e  conclusão  da  nova

cozinha do RU II

Área em m² 1.602,00 2.100,00 6.734,96 2..373,19
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Valor orçado em R$ 2.848.869,73

 

2.363.084,57

 

7.073.074,36

 

7.368.162,42

 

Nº do Contrato 294/2010 015/2009 164/2010 191/2010

Data da assinatura 03/01/2011 02/02/2009 23/08/2010 16/09/2010

Data  da  Ordem de

Serviço

11/01/2011

 

21/12/2009

 

01/09/2010

 

21/09/2010

 

Valor  do  Contrato

em R$

2.444.444,39 2.119.847,55 7.005.701,62 7.581.111,09

Valor  do  Contrato

com Aditivos (R$)

2.551.223,98 2.615.454,18 7.622.858,84 9.203.405,70

Quantidade  de

Aditivos

03 06 04 07

% aditivo / contrato 4,37% 23,38% 8,81% 21,40%

Empresa contratada ELLOS

ENGENHARIA

LTDA

CONSTRUTORA  M2

LTDA

PLANECON

PLANEJAMENTO  E

CONSTRUCOES LTDA

SALVER

EMPREITEIRA  DE

MAO  DE  OBRA

LTDA

estágio da obra em execução em execução em execução em execução

% execução 41,39% 100,00% 79,56% 100,00%

Ao se verificar as alterações contratuais das obras dos contratos nº 294/2010, 015/2009, 164/2010 e
191/2010,  observou-se  que  estão  em  conformidade  com  a  lei  de  licitações  no  que  se  refere  à
apresentação de justificativas que se evidenciam tecnicamente aceitáveis.

Todavia,  para  os  aditivos  contratuais  de  preços  abaixo  relacionados  apenas  constam  as  análises
orçamentárias em relação ao comparativo SINAPI, mediante declarações resumidas, sem que tenham
sido evidenciadas mediante formalização documental nos respectivos processos, a saber:

- Contrato nº 164/2010 (Concorrência nº 08/2010) = aditivos contratuais nº 2 e 3.

- Contrato nº 191/2010 (Concorrência nº 11/2010) = aditivos contratuais nº 1, 3 e 7.

Tal impropriedade contrasta  com o disposto nas súmulas nº  258 e  259 do TCU, das quais se extrai,
respectivamente,  o  entendimento  de  que  “as  composições de  custos unitários  e  o  detalhamento  de
encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem
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ser indicados mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”, e de que “nas contratações
de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,
com fixação de preços máximos para  ambos, é  obrigação e  não faculdade do gestor”, devendo este
entendimento ser também aplicado cumulativamente aos aditivos contratuais que se façam necessários.

Causa:

Falha nos controles internos relativos aos seus processos de licitações e de acompanhamento das obras.

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante  Memorando  nº  027/2012/DOMP-PROINFRA,  de  27/04/2012,  em  resposta  à  SA  nº
201203151/53, a Unidade manifestou:

"A partir do segundo semestre de 2011, os orçamentos estimativos integrantes dos processos licitatórios
vêm trazendo a informação referente às fontes dos custos unitários dos itens individualmente seja ela
adquirida através do SINAPI ou mercado. Nos termos aditivos, apesar dos valores serem verificados e
validados através do parecer da Divisão de Orçamentos de Obras/DPAE, a informação referente à fonte
dos custos dos itens não consta descriminado individualmente. Tal prática será adotada nos próximos
termos  aditivos  e  informaremos  à  Divisão  de  Orçamentos  de  Obras/DPAE  que  os  itens  que  não
constarem no sistema SINAPI, deverão conter a composição dos serviços nos autos do processo".

Análise do Controle Interno:

Os gestores concordam com os apontamentos efetuados e informam que a partir do segundo semestre de
2011,  os  orçamentos  estimativos  integrantes  dos  processos  licitatórios  vêm trazendo  a  informação
referente às fontes dos custos unitários dos itens individualmente seja ela adquirida através do SINAPI
ou mercado.

Recomendações:

Recomendação 1:

Incluir  nos  orçamentos  comparativos  internos  que  suportarem  os  próximos  aditivos  de  obras  em
andamento,  bem como nos próprios processos licitatórios,  a  identificação dos códigos de  referência
SINAPI utilizados para validação dos preços dos itens de serviços e identificar também aqueles itens de
serviços em que seja necessária a utilização de outros comparativos por inexistência de referencial neste
sistema,  conforme  previsto  na  LDO anual pertinente,  mediante  a  evidenciação  de  suas  respectivas
planilhas de composição de serviços nos autos dos processos.

Recomendação 2:

Estabelecer  rotinas  para  verificar  o  cumprimento  de  todos  os  aspectos  legais  necessários  aos
procedimentos licitatórios a  fim de garantir  a lisura  e  transparência destes processos, evitando assim
eventuais recursos ou impugnações que possam vir a retardar a execução do objeto a ser contratado.

7.3.3.2. Constatação

Inexistência das Anotações de Responsabilidade Técnica de fiscalização da execução das obras
objeto dos Contratos nº 015/2009 (Concorrência nº 18/2008) e 164/2010(Concorrência nº 08/2010).
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Ao se  verificar  a  execução  das  obras dos contratos nº  294/2010,  015/2009,  164/2010 e  191/2010,
observou-se que:

a) os projetos básicos apresentam suas peças (memoriais e plantas) em conformidade entre si e estão
compatíveis com o escopo dos objetos previstos nos Editais e nos Contratos;

b)  os  fiscais  das  obras  foram designados  tempestivamente  pela  autoridade  superior  e  constituem
profissionais devidamente habilitados;

c) os cronogramas de execução extrapolam as previsões iniciais dos contratos, porém estão adequados
às suas últimas revisões formais efetuadas;

d) os diários de obras apresentam-se devidamente atualizados;

e) a qualidade dos materiais empregados até o estágio atual de execução das obras, verificados visual e
expeditamente em campo, evidencia-se compatível com as especificações de projetos;

f) as medições efetuadas pela UFSC, dos montantes contratuais mais aditivos, atestam percentuais de
execução das obras que foram validados ‘in loco’.

Observa-se  que permanece no transcurso da  execução das obras afetas aos Contratos nº  015/2009
(Concorrência nº 18/2008) e 164/2010(Concorrência nº 08/2010) a impropriedade que diz respeito à
atividade de suas fiscalizações pela UFSC, as quais foram exercidas pelos fiscais dos contratos sem a
emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART.

Tal impropriedade contrasta com o disposto na súmula nº 260 do TCU, da qual se extrai o entendimento
de  que  “é  dever  do  gestor  exigir  apresentação  de  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART
referente  a  projeto,  execução,  supervisão  e  fiscalização  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  com
indicação  do  responsável  pela  elaboração  de  plantas,  orçamento-base,  especificações  técnicas,
composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas.”

Causa:

Falha nos controles internos relativos aos seus processos de acompanhamento das obras.

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante  Memorando  nº  027/2012/DOMP-PROINFRA,  de  27/04/2012,  em  resposta  à  SA  nº
201203151/53, a Unidade manifestou:

"Apesar da constatação da falta de ART de fiscalização nos dois contratos citados (015/UFSC/2009 e
164/UFSC/2010), a confecção da ART de fiscalização da execução das obras da UFSC é uma prática nas
obras da instituição. Além disso, os servidores que desempenham tal função possuem a ART de cargo e
função vinculada à UFSC e são designados para a fiscalização dos contratos através de uma portaria
emitida pela Pró-Reitoria de Infraestrutura, o que por si só, entendemos já atribuir a responsabilidade do
contrato ao fiscal designado".

Análise do Controle Interno:

Os gestores concordam com os apontamentos efetuados, porém argumentam tratar-se de esquecimento
pontual,  afirmativa esta  que pode ser comprovada para  as demais três obras da amostra  selecionada
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nesta auditoria, em cujos processos foram localizadas as respectivas ART de fiscalização das obras.

Recomendações:

Recomendação 1:

Quando da execução de obras de engenharia no parque da UFSC, emitir as correspondentes ART de
fiscalização, dentre outras, conforme entendimento da súmula nº 260 do TCU.

8. DESENV. ENSINO PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA

8.1. Subárea - FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO

8.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

8.1.1.1. Informação

Informação básica da ação 4019 - Fomento à Pós-Graduação.

Trata-se da Ação 4019 - Fomento à Pós-Graduação, cuja finalidade é promover o desenvolvimento da
pós-graduação  nacional,  mediante  a  melhoria  das  condições  de  funcionamento  dos  programas  de
pós-graduação, custeio de atividades de ensino e pesquisa, execução de projetos de cooperação entre
instituições de  ensino e/ou de  pesquisa,  participação e  realização de  eventos científicos nacionais e
internacionais, e a forma de execução é direta e descentralizada. O montante de recursos executados
nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental Despesas Executadas (R$) % da Despesa Executada da
Ação  em relação  à  despesa
Executada do Programa

Fomento à Pós-Graduação 2.759.998,54 22%

8.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

8.1.2.1. Constatação

Ausência de adequada justificativa dos preços contratados mediante análise técnica dos valores
propostos em processos de inexigibilidade.

Da  análise  dos  processos  de  Inexigibilidade  n.º  01/2011  (Processo  n.º  23080.040270/2010-96),
Inexigibilidade  n.º  67/2011  (Processo  n.º  23080.042600/2011-69)  e  Inexigibilidade  n.º  68/2011
(Processo  n.º  23080.041278/2011-51),  verificamos  que  não  foram  acostados  aos  processos
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documentos/relatórios de  análise  que  evidenciem a  justificativa  dos preços contratados a  valores de
mercado, caracterizando descumprimento ao disposto no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei
n.º 8.666/93.

Na Inexigibilidade n.º  102/2011 (Processo n.º  23080.046623/2011-33), para atendimento ao requisito
exigido no inciso III,  a  empresa  fornecedora apresentou cópia  de três Notas Fiscais de  produtos da
mesma marca,  mas de  modelos anteriores ao atualmente  adquirido (mais moderno),  por  preços que
variam de acordo com a versão e tipo, e que atestariam a razoabilidade dos preços cotados. Não foi
apresentada  documentação que  registre  o  preço praticado pela  empresa  para  o  produto fornecido à
UFSC.

Não  consta  do  processo  n.º  23080.046623/2011-33,  orçamento  comparativo  dos  preços  atuais  dos
modelos já existentes na Instituição e comprados em fevereiro de 2011 (Equipamentos: 03 (três) Scanner
Planetário e-SCAN A3 RFID 10 cm, resolução de 200 dpi e equipado com Compensador de Lombada e
com módulo RFID) e o preço do novo modelo adquirido, bem como não consta justificativa no processo
quanto à necessidade de mudança do modelo de Scanner adotado pela Biblioteca Universitária visto que
o novo trata-se de modelo que se diferencia apenas quanto ao aumento da resolução para 300 dpi e OCR
integrado.

Conforme determina o art. 26, parágrafo único, inciso III da Lei n.º 8.666/93, a Administração tem o
dever de comprovar que o preço contratado está de acordo com os preços de mercado no caso das
contratações diretas.  Uma das formas utilizadas para  aferir  a  razoabilidade,  seria  a  comprovação de
fornecimento do mesmo produto a outros órgãos públicos ou instituições em que fique evidente o preço
praticado pela empresa que detenha exclusividade.

Os  pareceres  da  Procuradoria  Federal  junto  à  UFSC  têm  sido  omissos  quanto  à  necessidade  de
cumprimento expresso ao dispositivo legal contido no inciso III do parágrafo único do art. 26. Em que
pese  a  existência,  em alguns  casos,  de  Carta  de  Exclusividade  do  fornecedor,  consta  somente  o
orçamento elaborado pela própria empresa contratada, sem maiores justificativas quanto à razoabilidade
ou não dos preços.

A necessidade da devida justificativa dos preços contratados nas aquisições diretas está  expressa no
Acórdão nº  4953/2009 - TCU - 1ª Câmara,que  pode ser utilizado como parâmetro do entendimento
daquela Corte.

Os processos em que se evidenciaram os fatos foram os discriminados a seguir:

Programa/Ação: 1073/4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação

Processo n.º 23080.040270/2010-96
Inexigibilidade n.º 001/2011
Fundamento: art. 25, I da Lei n.º 8.666/93
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Detectores Assy para Analisador termogravimétrico TGA/DTG/60H.
Contratada: Sinc do Brasil Instrumentação Científica Ltda.
Valor: R$ 17.058,00

Processo n.º 23080.046623/2011-33
Inexigibilidade n.º 102/2011
Fundamento: art. 25, I da Lei n.º 8.666/93
Objeto: Aquisição 06 (seis) Scanner Planetário A3 e-SCAN AGATE 10 RFID, 300 dpi marca i2s.
Contratada: Macrosolution Comércio Importação, Exportação e Serviço
Valor: R$ 290.658,00.

Programa: 1375/4019 - Fomento à Pós-Graduação

Processo n.º 23080.042600/2011-69
Inexigibilidade n.º 067/2011
Fundamento: art. 25, I da Lei n.º 8.666/93
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Objeto: Aquisição de equipamentos do Sistema Modular de Produção – MPS FESTO com 07 (sete)
estações.
Contratada: Festo Brasil Ltda.
Valor: R$ 175.000,00

Processo n.º 23080.041278/2011-51
Inexigibilidade n.º 068/2011
Fundamento: art. 25, I da Lei n.º 8.666/93
Objeto: Aquisição de material importado, sendo 01 Scanner Planetário, marca ZEUTSCHEL, modelo OS
14.000 A1, com software
Contratada: Scansystem Portugal S.A.
Valor: R$ 187.059,71

Causa:

No tocante  aos processos n.º  23080.040270/2010-96 e  23080.046623/2011-33, as requisições para  a
contratação direta de bens foram efetuadas por Departamentos da UFSC, e após as considerações e a
emissão  dos pareceres  da  Procuradoria  Federal junto  à  UFSC,  foram efetuadas pelo  Pró-Reitor  da
PROINFRA e pela Pró-Reitora da PRPG as ratificações dos pareceres da Procuradora Federal junto à
UFSC que admitiram as inexigibilidades, com fundamento no art. 25, inciso I da Lei n.º 8.666/93, sem a
devida justificativa dos preços contratados.

Quanto  aos  processos  n.º  23080.042600/2011-69  e  23080.041278/2011-51,  tratam-se  de  aquisições
solicitadas pelos Departamentos responsáveis dentro de Projetos de Pesquisa financiados pela CAPES, e
portanto, sob a administração da Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG.

Competem  às  Pró-Reitorias  de  Infraestrutura  –  PROINFRA  e  de  Pós-Graduação  –  PRPG,  a
responsabilidade  pela  aprovação e  ratificação dos processos de  dispensa  e  inexigibilidade,  conforme
delegação  de  competência  efetuada  pelo  Reitor  por  meio  da  Portaria  Normativa  n.º  001/GR/2005,
alterada pela Portaria Normativa n.º 016/GR/2008.

Assim, os Pró-Reitores de Infraestrutura e de Pós-Graduação, efetuaram as autorizações para realização
de compras diretas por inexigibilidade de licitação, sem efetuar adequadamente, dentro do processo, a
justificativa dos preços contratados e atestar suas razoabilidades aos valores de mercado, ensejando a
possibilidade de ocorrência de prejuízos ao erário e contrariando expressamente ao disposto no inciso III
do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, que exige tal procedimento.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por  meio  das  Solicitações  de  Auditoria  nº  201203151/33,  de  11/04/2012,  e  201203151/44,  de
20/04/2012,  a  Entidade  foi  questionada  a  respeito  dos  fatos  apontados,  e  através  do  Ofício  n.º
074/PROINFRA/2012, de 26/04/2012, do Pró-Reitor Substituto, efetuou apenas o encaminhamento das
manifestações produzidas através do Memorando n.º 036/CTC/2012, do Diretor do Centro Tecnológico -
CTC,  de  17/04/2012,  de  Expediente  s/n,  de  23/04/2012,  da  Diretora  da  Biblioteca  Universitária  -
BU/UFSC  e  Memorando  n.º  86/PRPG/2012,  de  24/04/2012,  da  Pró-Reitora  de  Pós-Graduação,
conforme descritas a seguir:

Quanto à Inexigibilidade n.º 001/2011 (Processo n.º 23080.040270/2010-96), o Diretor do CTC informa
que:

“Por razão de falha processual, não foram anexados orçamentos que comprovem o preço de mercado
conforme determina o art. 26 da Lei n.º 8.666/93.”

Quanto  à  Inexigibilidade  n.º  102/2011  (Processo  23080.046623/2011-33),  a  Diretora  da  BU/UFSC,
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esclarece que:

“Conforme informação da Empresa a UFSC foi a primeira instituição brasileira a adquirir o modelo A3 +
E SCAN 10 CM.

(...) A nova versão do e-Scan AGATE apresenta aumento de resolução óptica para 300dpi e inclusão do
software de OCR para uso e gerar arquivos PDF pesquisáveis. O OCR é uma tecnologia que permite a
conversão de documentos como scanneados e  arquivos de PDF em imagem capturadas com câmera
digital em dados pesquisáveis e editáveis facilitando desta forma a recuperação da informação por parte
do usuário.

Tendo em vista, segundo informação da Empresa, a Empresa passou a produzir o modelo supra citado
em maior quantidade para  atendimento da demanda houve, automaticamente, a  diminuição do valor
final, além do fato de a UFSC ter adquirido 6 equipamentos.”

Quanto às Inexigibilidades n.º 067/2011 (Processo n.º 23080.042600/2011-69) e n.º 068/2011 (Processo
n.º 23080.041278/2011-51), a Pró-Reitora da PRPG esclareceu que:

“(...)  No  que  se  refere  a  aquisição  do  Sistema  Modular  de  Produção,  inicialmente  quando  foi
encaminhado o projeto para a CAPES, tínhamos um orçamento no valor de R$ 184.049,90. Na hora de
efetivarmos a  compra  conseguimos junto  à  empresa  um desconto  de  R$ 9.049,90.  Como pode  ser
observado nos autos o equipamento foi adquirido por R$ 175.000,00. Além disso o equipamento foi
adquirido  com  vários  acessórios  o  que  fica  difícil  a  comprovação  do  preço  tendo  em  vista  a
especificidade da configuração, feita para atender as necessidades da pesquisa nos projetos envolvidos.

No que se  refere  a  aquisição do Scanner Planetário, também tivemos uma economia em relação ao
projeto encaminhado à CAPES no valor de R$ 12.690,29. Por tratar-se de equipamento importado e de
tecnologia nova e avançada foi difícil a comprovação junto à empresa em relação a venda a um outro
cliente.”

Análise do Controle Interno:

Nos  argumentos  apresentados  pelos  Diretores  das  Unidades  requisitantes,  no  caso  das  aquisições
realizadas pela PROINFRA e da Pró-Reitora da PRPG, nas aquisições realizadas por aquela Unidade, há
reconhecimento  da  ausência  de  elementos  no  processo  de  aquisição  que  justifiquem  os  preços
contratados ou mesmo apresentação  de  justificativas fundamentadas quanto à  impossibilidade  de  se
aferir a razoabilidade dos preços.

Resta  configurado o descumprimento, por parte  da Entidade, do disposto no inciso III  do parágrafo
único do art. 26 da Lei n.º 8.666/93, não sendo possível aferir a compatibilidade dos valores pagos aos
preços de mercado dos produtos adquiridos.

Recomendações:

Recomendação 1:

Determinar às diversas unidades da Instituição, a expressa obrigação de fazer constar dos processos de
aquisição direta elementos de justificativa quanto aos preços contratados, por força do disposto no
inciso  III  do  parágrafo  único  do  art.  26  da  Lei n.º  8.666/93,  mediante  comprovação  dos valores
praticados pelas empresas na venda a outros órgãos, empresas ou instituições.

8.1.2.2. Constatação
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Ausência  de  comprovação  da  regularidade  com a  seguridade  social  por  parte  das  empresas
contratadas em processos de inexigibilidade.

Da análise  dos 06 (seis) processos de inexigibilidade selecionados no valor total de R$1.200.521,29,
verificou-se  que  em 05  (cinco)  deles  a  Administração  da  Entidade  deixou  de  exigir  das  empresas
contratadas, na análise prévia de habilitação para a compra, a comprovação de regularidade fiscal com a
seguridade  social.  Em um único  processo  não  houve  a  necessidade  da  exigência  por  se  tratar  de
importação de bem fornecido por empresa estrangeira.

Conforme os termos do art.  195, § 3º, da Constituição Federal, e reiteradas decisões do Tribunal de
Contas da União – TCU, a  exemplo do Acórdão nº  338/2007 - Primeira  Câmara e  das Decisões nº
705/1994  -  TCU -  Plenário  enº  10/2002  -  TCU -  1ª  Câmara,  há  a  necessidade  de  exigência  de
comprovação da referida regularidade para fins de contratação com a Administração Pública Federal.

Os processos em que se verificaram a ausência da referida comprovação foram:

Processo n.º 23080.040270/2010-96 - Inexigibilidade n.º 001/2011
Objeto: Aquisição de 02 (dois) Detectores Assy para analisador termogravimétrico TGA/DTG/60H.
Contratada: Sinc do Brasil Instrumentação Científica Ltda.

Processo n.º 23080.020284/2011-74 - Inexigibilidade n.º 024/2011
Objeto: Divulgação Institucional
Contratada: RBS - Zero Hora Editora Jornalística S.A.

Processo n.º 23080.042600/2011-69 - Inexigibilidade n.º 067/2011
Objeto: Aquisição de equipamentos do Sistema Modular de Produção – MPS FESTO com 07 (sete)
estações.
Contratada: Festo Brasil Ltda.

Processo n.º 23080.046623/2011-33 - Inexigibilidade n.º 102/2011
Objeto: Aquisição 06 (seis) Scanner Planetário A3 e-SCAN AGATE 10 RFID, 300 dpi marca i2s.
Contratada: Macrosolution Comércio Importação, Exportação e Serviço

Processo n.º 23080.047046/2011-14 - Inexigibilidade n.º 109/2011
Objeto: Auditoria companhia telefônica
Contratada: Genesys Telecomunicações Ltda. ME.

Causa:

Compete à Pró-Reitoria de Infraestrutura – PROINFRA e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PRPG,
nos  casos  de  aquisição  de  produtos  destinados  à  pesquisa,  a  responsabilidade  pela  aprovação  e
ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade, conforme delegação de competência efetuada
pelo Reitor  por  meio da  Portaria  Normativa  n.º  001/GR/2005,  alterada  pela  Portaria  Normativa  n.º
016/GR/2008.

Assim,  os  Pró-Reitores  de  Infraestrutura  e  de  Pós-Graduação,  à  época  dos  fatos,  efetuaram  a
autorização para contratação de serviços e materiais por inexigibilidade de licitação, sem observância do
requisito estabelecido pela Constituição Federal no art. 195, § 3º, caracterizando descumprimento de
norma legal na contratação.

Manifestação da Unidade Examinada:
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Por meio das SA n.º 201203151/44, de 18/04/2012, e SA n.º 2012 03151/33, de 11/04/2012, a Entidade
foi questionada a respeito dos fatos acima, tendo efetuado sua manifestação nos seguintes termos:

Por meio do MEMORANDO N° 86/PRPG/2012, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação alegou que:

“(...) No processo 23080.042600/2011-69, realmente não consta o comprovante de regularidade com a
seguridade  social.  Porém  este  é  o  processo  de  pedido  de  dispensa.  No  processo  de  empenho
(23080.043607/2011-06)  às  fls.  05  (cópia  em anexo)  constam além da  regularidade  com o  INSS a
regularização,  também, com a  Receita  Federal e  o FGTS. Se  as negativas não estivessem em dia  o
Departamento de Contabilidade e Finanças não digitaria o empenho.”

A Pró-Reitoria de Infraestrutura, em relação aos fatos relacionados aos processos em que atuou, através
do Ofício n.º 070/PROINFRA/2012, de 24/12/2012, esclareceu que:

“(...) Os comprovantes de regularidade fiscal são incluídos no processo de empenho no momento da
realização do pagamento. O Departamento de Contabilidade e Finanças não realiza pagamentos se as
certidões estiverem com a validade vencida.”

Em complemento à manifestação da Pró-Reitoria de Infraestrutura, em Expediente s/n da Diretora da
BU/UFSC, houve a seguinte manifestação:

“(...) c) a documentação exigida da regularidade fiscal é solicitada pelo DCF no momento em que é
recebido a solicitação de nota de empenho. Caso a Empresa esteja em débito com algum dos órgãos o
pagamento não é realizado.”

Análise do Controle Interno:

Pelas alegações apresentadas verifica-se que o procedimento na Entidade é de exigir a comprovação
somente no momento de realização da etapa de pagamentos pelos serviços ou material. Não sendo praxe
a requisição da regularidade por ocasião da contratação.

Em todos os processos analisados,  consta  a  documentação até  a  etapa  de  empenho,  não constando
destes  a  prova  de  regularidade  com a  seguridade  social  das  empresas  fornecedoras.  Portanto,  as
respostas evidenciam realmente a existência do procedimento, mas posterior à contratação.

No entanto, como está previsto no Art. 195, § 3º da CF, a exigência é para a contratação, e não somente
na  etapa  de  pagamento.  Portanto,  deve  ser  exigido  por  ocasião  da  análise  documental da  empresa
fornecedora que se pretende contratar.

Recomendações:

Recomendação 1:

Exigir,  nas  contratações  diretas  mediante  dispensa  ou  inexigibilidade,  na  etapa  prévia  de  análise
documental e anterior ao empenho, a prova de regularidade fiscal com a seguridade social, nos termos
do § 3º do Art. 195 da Constituição Federal.

Achados da Auditoria - nº 201203109

Unidade Auditada: HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFSC
Exercício: 2011
Processo: 23080.006102/2012-33
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Município - UF: Florianópolis - SC
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA

9. GESTÃO OPERACIONAL

9.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1.1. Assunto - EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

9.1.1.1. Informação

Execuções físicas relacionadas ao Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago.

Verificamos  as  execuções  físicas  do  HU,  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/16,
buscando esclarecimentos e justificativas complementares aos dados contidos no Relatório de Gestão do
Exercício de 2011.

 

Questionamos acerca do não atingimento das metas físicas listadas abaixo:

 

Subitem Programa/Ação Meta Prevista Meta Realizada % do previsto

1.2.8 0750/20CW 603 0 0

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 38/HU/SCT/2012

1.2.9 0750/2004 2.970 1.637 55,12

Resposta do Coordenador da Ação no Memo. nº 38/HU/SCT/2012

 

Diante do questionamento acerca da ausência de informações na coluna “Meta a ser realizada em 2012”
(quanto às execuções físicas) para as ações pertencentes aos programas n.º 0089, 0750, 1067 e 1073, por
meio do Ofício n.º  006/SEPLAN/2012,  de  17/04/2012,  a  entidade  auditada  informou (com base  no
Memorando 09/DIG/SEPLAN/2012,  de 13/04/2012) que "No ano de 2012 ocorreram mudanças nas
ações, por este motivo algumas ações não tem meta física para 2012 ou tem não meta realizada em
2011".

As  informações  da  UJ  foram  adequadas,  uma  vez  que  houve  substituição  dos  Programas/Ações
examinados no  decurso do  exercício  de  2011.  Com os recursos que  dispõe,  o  HU demonstra  estar
gestionando a superação de dificuldades. Contudo necessita de implementação de seu quadro de pessoal
da área administrativa, especialmente  no tocante  a  atividades voltadas aos resultados quantitativos e
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qualitativos, bem como ao planejamento e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais.

9.1.2. Assunto - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL

9.1.2.1. Informação

Análise  preliminar  das  características  de  mensurabilidade  e  utilidade  de  indicadores  de

desempenho gerenciais.

Verificamos  os  indicadores  de  desempenho  do  HU,  através  de  questionamentos  da  Solicitação  de
Auditoria  n.º  201203151/18.  Houve  resposta  mediante  Memorando  n.º  084/DA,  de  24/04/2012,  e
anexos.

Identificamos que  os indicadores da  área  financeira  e  de  custos hospitalares são os que  vêm sendo
melhor empregados.

Quanto a outros indicadores de desempenho (que já existiam) diferentes daqueles exigidos pelo TCU,
por meio do Memorando n.º  084/DA, de 24/04/2012, o HU apresentou as seguintes informações do
Serviço de Controle Financeiro/Custos Hospitalares:

“O sistema custos Implantado no Hospital Universitário

A estrutura atual dos centros de custo do Hospital Universitário da UFSC segue uma hierarquia dentro
do sistema RKW (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit), os quais são codificados de forma a permitir
uma classificação homogênea e objetiva, conseguindo-se assim, uma uniformização de procedimentos
realizados.

O agrupamento  dos centros  de  custo  foi  organizado,  respeitando-se  a  variedade  de  atividades  que
diferem entre  si quanto aos objetivos,  pois enquanto algumas atividades estão voltadas à  assistência
direta ao paciente, outras cumprem o papel de auxiliares no processo de atendimento e outras ainda são
colocadas de maneira a permitir a infra estrutura básica para tais atendimentos. Os centros de custo
devem assim seguir uma certa hierarquia, de forma que dê prioridade de rateio aos centros de custos
prestadores de serviço de maior significação econômica.

Este método, também chamado de método das seções homogêneas, é caracterizado pelo fato do volume
de atividades produtivas de cada centro de custo poder ser medido por uma unidade que defina toda a
produção que passa pelo centro de custo, por mais diversificado que possa ser.

A esta unidade, denominamos “Unidade de Mensuração”, podendo ser também denominada, “Unidade
de  Mensuração  Ponderada”,  quando  a  diversificação  da  produção  não  permitir  uma  classificação
homogênea, sendo necessário atribuir um fator de ponderação para cada produto ou serviço hospitalar
produzido.

O método permite que cada centro de custo transfira, por rateio, seu custo total a todos os centros de
custo que tenham prestado serviços, que lhe sucedam no plano hierarquizado de centros de custo (o que
chamamos de “efeito cascata”). Permite assim, a transferência de custo também entre centros de custo
do mesmo grupo.

Em contrapartida, exige um grande rigor na hierarquização dos centros alocados em cada um dos grupos,
de forma que, no processo de interação de troca de serviços, tenha prioridade, no rateio de seus custos
para os demais, aqueles cujos serviços prestados tenha maior relevância econômica do que os recebidos.

Este sistema foi totalmente desenvolvido por técnicos de custos do Hospital Universitário da UFSC, com
apoio dos departamentos Economia, Contabilidade e Engenharia de Produção da UFSC, que durante
anos mantiveram intercâmbios com o Serviço de Controle Financeiro do HU/UFSC.

Indicadores de desempenho gerados pelo sistema de custos
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O verdadeiro objetivo de um Sistema de Apuração de Custos é poder atuar junto à área de produção e
reduzir os custos e desperdícios, tornando o processo de produção de serviços mais eficiente e racional,
a ação de um sistema de custo para ser realmente eficiente deverá ocorrer no chão da clínica, pois é lá
que os custos ocorrem.

Para facilitar a tomada de decisão foram desenvolvidos e calculados a partir da massa de dados das
planilhas de apuração, alguns indicadores e outros estão prontos aguardando apenas suporte de software
a qual podemos dividi-los em dois grupos a seguir.

Indicadores Calculados Atualmente:

Custo  total  -  É  o  custo  para  produzir  "n"  produtos  ou  serviços  em uma  clínica,  ambulatório,  ou
laboratório  etc..  É  calculado  mensalmente  junto  às  planilhas  eletrônicas  geradas  pelo  Sistema  de
Apuração de Custos Hospitalares, é o somatório dos fixos mais os variáveis de todo hospital. No mês de
fevereiro de 2012 alcançaram R$2.753.495,40 sem incluir o custo com pessoal permanente.

Custos fixos - São aqueles que com a estrutura de produção constante, não variam com a quantidade
produzida em um centro de custo. Exemplo: Energia elétrica gasta com a iluminação em laboratório de
análises. Estes custos podem ser calculados por centro de custos ou mesmo para o hospital como um
todo e são obtidos junto às planilhas de apuração de custos. Sua classificação ocorre no momento em
que feita à alocação dos custos de acordo com sua característica. No mês de fevereiro de 2012 os custos
fixos totais no Hospital Universitário foram de R$1.441.107,21

Custos variáveis - Seu montante, no período em estudo, varia diretamente proporcional a quantidade
produzida junto a  área  de  produção hospitalar.  Exemplo: Filme radiológicos e  o  número de  exames
realizados no serviço de radiologia etc..  Na sua maioria estes custos são compostos por materiais de
consumo que são dispensados via almoxarifados setoriais do Hospital Universitário. Quando chegam ao
Sistema de Apuração de Custos, são alocados por centro de custos e o somatório destes compõe o custo
total variável. Este indicador é muito importante de ser controlado porque devido a sua característica
pode ser confrontado com o volume de produção de serviços, no mês de fevereiro de 2012 alcançou o
montante de R$1.312.388,19.

Custos diretos - São aplicados diretamente ao produto. Exemplo: Se tomarmos como referência a alta
hospitalar,são custos diretos os medicamentos, as próteses, os salários e os encargos sociais do corpo
clínico lotado no centro de custo. Possui muita importância para gestão hospitalares por serem alocados
diretamente ao centro de custos, portanto sendo de inteira responsabilidade do gestor do serviço. Nas
análise horizontais entre centros de custos similares é também um importante indicador por confronta
centros de custos com atividades homogêneas com custos diferentes.  Em fevereiro de 2012 o custo
direto do centro de Custo Emergência alcançou o valor de R$79.411,49

Custos Indiretos - São os custos aplicados indiretamente ao centro de custo, tendo-se que utilizar bases
de rateio para sua alocação ao produto, exemplo: Custo com manutenção, alimentação de pacientes etc..
Estes custos são recebidos todas as vezes que o centro de custo necessita de um serviço que não pode
produzir na sua estrutura interna de produção e recorre a outro centro de custos para auxiliá-lo. Junto
com este  serviço recebe  uma parcela  de  custos que  vai ser adicionada  ao seu custos total final de
produção.  Sua  importância  na  gestão financeira  é  identificar os maiores custos recebidos e  procurar
evitá-los.  No  mês  de  fevereiro  de  2012  no  centro  de  custo  Emergência  o  custo  recebido  por
transferência foi de R$271.739,21 em custo total de R$351.150,70 ou seja a maioria dos custos foram
recebidos indiretamente.

Custo médio - Custo de produção de um único produto ou serviço, obtido através do custo total de
produção de "n" produtos dividido pela quantidade destes produtos em determinado período. O sentido
da aglutinação neste caso parte do custo total para o unitário. Exemplo: Custo de um atendimento junto
a Emergência do Hospital Universitário. Es indicador é muito importante para ser analisado em uma
série  horizontal,  mês  a  mês  onde  procura-se  identificar  os  meses  onde  houveram  os  maiores
crescimentos do custo médio de produção. A partir da  identificação do mês parte-se para  identificar
quais  foram os  itens  de  custo  ou  centro  de  custo  que  contribuiu  para  esta  elevação.  Depois  de
identificado inicia-se um processo de correção tentando trazer os custos para média em torno da média
novamente.  No mês de fevereiro de 2012 o custo médio por paciente  atendido do centro de custos
Emergência foi de R$64,064.

Indicadores não implementados:

Ponto de Equilíbrio (Po) -  É aquele  nível de  atividade, expresso em unidades físicas (pacientes-dia,
exames,  atendimentos,  etc.),  no qual os custos se  igualam às receitas totais,  a  partir  deste  nível de
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produção  o  centro  de  custo  passa  a  gerar  superávit  financeiro.  Este  indicador  é  super  importante
gerencialmente pois informa ao gestor dos centros de custos geradores de receita, o ponto de equilíbrio
ideal que a produção deve alcançar e a partir deste ponto gerar superávit. Tanto a receita como os custos
se encontram prontos para serem apurados na base de dados dos Sistema de Apuração de Custos.

Giro  de  Rotatividade  de  Equilíbrio  (Gro)  -  Mede  quantas  vezes  um leito  deve  ser  ocupado  em
determinado período,  no  qual os custos totais se  igualam a  receita  total de  determinada  Clínica  de
Internação.  Em época  de  poucos  leitos  e  com a  receita  junto  ao  SUS -  Sistema  Único  de  Saúde
praticamente  congelada, este  indicador uma eficiente  rotatividade de leitos se  torna primordial.  Este
indicador fornece ao gestor informação de quantas vezes um leito deve ser utilizado em um determinado
período para poder ser superavitário com a receita do SUS. Tanto a receita como os custos se encontram
prontos  para  serem apurados  na  base  de  dados  dos  Sistema  de  Apuração  de  Custos  já  os  dados
estatísticos também estão calculados junto ao Boletim Mensal do Serviço do Prontuário do Paciente do
HU/UFSC.

Média de permanência de equilíbrio (Mpo) - Mede o tempo médio que um paciente deve ficar ocupando
um leito hospitalar, onde custos para sua alta se igualam a receita gerada pela venda desta alta. Este é
mais um indicador que complementa os dois anteriores e fornece ao gestor qual média de permanência
máxima que um paciente deve ficar ocupando um leito para ser superavitário com a receita do SUS.
Com a base de dados que hoje dispomos, pode ser calculado mensalmente. Isso é possível porque tanto a
receita como os custos se  encontram prontos para serem apurados na base de dados dos Sistema de
Apuração de  Custos do HU/UFSC. Também os dados estatísticos estão calculados junto ao Boletim
Mensal do Serviço do Prontuário do Paciente do HU/UFSC.”

Dessa maneira, observamos iniciativas do HU no sentido de desenvolver e aprimorar seusindicadores da
área financeira e de custos hospitalares, carecendo implementar outros indicadores que lhes permitam
melhorias nos processos de tomada de decisões gerenciais.

9.1.2.2. Constatação

Fragilidade dos indicadores de desempenho gerenciais do HU.

Verificamos  os  indicadores  de  desempenho  do  HU,  através  de  questionamentos  da  Solicitação  de
Auditoria  n.º  201203151/18.  Houve  resposta  mediante  Memorando  n.º  084/DA,  de  24/04/2012,  e
anexos.

Identificamos que os indicadores que vêm sendo empregados com mais êxito são aqueles voltados às
questões relacionadas à área financeira e aos custos hospitalares, conforme informação específica neste
relatório.

De outra parte, a UJ não dispõe de indicadores de desempenho voltados à área de pessoal e a questões
operacionais, o que deixa de contribuir com as tomadas de decisões gerenciais do HU. Há carência de
implementação  de  incremento  quadro  de  pessoal  de  sua  área  administrativa,  o  que  dificulta  o
planejamento e acompanhamento de indicadores de desempenho gerenciais, sem aprimorar os controles
e bases de dados.

Causa:

Omissão  do  gestor  do  HU  no  estabelecimento  de  estudos  e  implementação  de  indicadores  de
desempenho do HU, no sentido de que possam ser efetivamente empregados nas tomadas de decisões
gerenciais e contemplem adequadas complexidade, aferibilidade, economicidade e utilidade. A situação
é potencializada pelas carências no quadro de pessoal da área administrativa.
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Manifestação da Unidade Examinada:

A) Sobre os indicadores gerenciais de desempenho desenvolvidos no exercício de 2011, com vistas a
favorecer o foco gerencial, por meio do Memorando n.º 084/DA, de 24/04/2012, o HU informou que:

“São muito incipientes os indicadores gerenciais utilizados para  avaliar o desempenho do HU e  que
auxiliam, inclusive, na tomada de decisão. Temos indicadores relativos a custos hospitalares e o plano de
metas existente entre o HU e a Secretaria de Estado da Saúde – SES/SC, que avaliam a produção da
instituição.”

B) No tocante à criação de indicadores sobre assuntos de interesse do TCU (absenteísmo; acidentes de
trabalho  e  doenças  ocupacionais;  rotatividade;  satisfação  e  motivação;  disciplina;  e  demandas
trabalhistas), a entidade auditada manifestou que:

“Em relação a estes indicadores, a diretoria de enfermagem possui um instrumento para avaliação do
absenteísmo  (anexo  I  –  demonstrativo  de  ausências)  e  disciplina  –  quando  se  faz  a  avaliação  de
desempenho  (anexo  II  –  instrumento  de  avaliação  DE),  que  também possibilita  uma  avaliação  da
satisfação e motivação. Este instrumento de avaliação de desempenho também aponta as fortalezas e
fragilidades  dos  trabalhadores.  Quanto  a  rotatividade,  temos  um  instrumento  na  DE  acerca  do
remanejamento interno entre os serviços (critérios de seleção para remanejamento interno – disponível
em  http://www.hu.ufsc.br/enfermagem/index.html),  porém  não  há  uma  rotatividade  significativa,
considerando-se que os trabalhadores são do regime jurídico único. Entre os trabalhadores terceirizados
é que há uma rotatividade mais expressiva, porém não temos um indicador para tal questão. Na UFSC,
há um controle maior acerca dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais por meio da divisão de
saúde  e  segurança ocupacional.  O Departamento de  Desenvolvimento de  Atenção Social e  à  Saúde
(DDAS/PRDHS), informou que contemplou na sua resposta dados do Hospital Universitário.”

C) Com relação aos impactos na série histórica decorrentesdas diferenças causadas pela expansão da
UFSC nos últimos anos, para efeitos de (a) ponderação na análise dos indicadores e (b) no emprego
dessas informações para fins gerenciais, por meio do Memorando n.º  084/DA, de 24/04/2012, o HU
informou que:

“O plano de metas estabelecido no convênio junto à Secretaria Estadual de Saúde é que serve como
parâmetro para avaliação da produção do HU e da expansão em diferentes áreas, as quais são avaliadas
anualmente, no sentido de permitir o estabelecimento inclusive de novas metas.”

D)  Em  face  das  bases  de  dados  e  controles  empregados  para  a  medição  de  cada  indicador  de
desempenho, por meio do Memorando n.º 084/DA, de 24/04/2012, o HU informou que:

“Há  necessidade  de  se  aprimorar  os  controles,  inclusive  em  bases  de  dados,  permitindo  um
acompanhamento mais global da instituição.”

E) Quanto a boas práticas (melhorias nos resultados, aprimoramentos de rotinas, alterações relevantes
em processos etc.) implementadas no exercício de 2011 no tocante aos procedimentos relacionados a
Indicadores de Desempenho, por meio do Memorando n.º 084/DA, de 24/04/2012, o HU informou que:

“Pouco tem sido trabalhado no sentido do alcance de boas práticas, principalmente no que concerne ao
âmbito gerencial,  havendo necessidade de aprimoramento das mesmas. Entende-se  que por meio do
Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários – AGHU, novas práticas, inclusive de controle, podem
ser estabelecidas, favorecendo uma avaliação mais global da instituição.”

Análise do Controle Interno:

O HU reconhece  a  necessidade  de  aprimorar  os  controles  e  bases  de  dados  sobre  indicadores  de
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desempenho  e  que  ainda  são  muito  incipientes  os  indicadores  gerenciais  utilizados  para  avaliar  o
desempenho do HU, carecendo ainda aprimorar boas práticas nessa área.

Recomendações:

Recomendação 1:

Revisar os indicadores de desempenho do HU, no sentido de que possam ser efetivamente empregados
nas  tomadas  de  decisões  gerenciais  e  contemplem  adequadascomplexidade,  aferibilidade,
economicidade eutilidade.

9.1.3. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

9.1.3.1. Constatação

Ausência de procedimento de transferência de conhecimento para servidores do HU, referentes a
produtos e serviços de TI terceirizados.

Verificamos os procedimentos de transferência de conhecimentos para servidores da entidade auditada,
referentes a produtos e serviços de TI terceirizados, por meio de exame do conteúdo dos instrumentos
contratuais n.º  023/2011,  310/2009,  106/2008 e  436/2007 (cujo objeto,  para  os 2  primeiros,  era  “a
prestação de serviços de informática na área de software para o serviço de informática e telemedicina do
hospital universitário”; para o terceiro, “a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de informática”; e para o quarto, “a prestação de serviços de manutenção
corretiva e  preventiva de impressoras, com fornecimento e  substituição de peças”), bem como de 3
termos de referência de serviços de informática (todos recebidos em resposta à Solicitação de Auditoria
n.º 201203151/14).

Identificamos que, nos instrumentos contratuais, bem como nos termos de referência dos produtos e/ou
serviços a  adquirir,  não há  previsão de  obrigação da contratada em transferir  aos servidores do HU
conhecimentos  referentes  a  produtos  e  serviços  de  TI  terceirizados,  sendo  problema  que  vem se
repetindo nos últimos anos, conforme verificado nos contratos anteriormente citados.

No mesmo sentido, de forma mais ampla, o HU não dispõe de documentação contendo a gestão de
acordos de  níveis de  serviço  das  soluções de  TI  (oferecidas aos demandantes do  serviço),  nem de
documentação comprovando a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos celebrados pela
UJ com terceiros.

Este  fato  já  constava  expresso  no  certificado  de  auditoria  de  avaliação  da  gestão  de  2010,  sob  a
descrição sumária  “Ausência  de  procedimento de  transferência  de  conhecimento para  servidores da
Unidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados” (subitem n.º 1.1.3.4 do RA 201108826),
portanto é problema reincidente.

Causa:

Omissão  do  gestor  no  sentido  de  atender  às  recomendações  da  CGU-R/SC voltadas à  garantia  da
transferência  de  conhecimentos para  servidores  da  Unidade  referentes  a  produtos  e  serviços de  TI
terceirizados.

Manifestação da Unidade Examinada:
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Quanto ao questionamento da SA/14 sobre a documentação contendo a gestão de acordos de níveis de
serviço das soluções de  TI do Órgão/Entidade  oferecidas aos demandantes do serviço,  por meio do
Memorando n.º 081/DA/HU/2012, de 23/04/2012, do Hospital Polydoro Ernani de São Thiago – HU, a
entidade auditada informou que: “Não existe este tipo de documentação”.

Sobre eventual documentação comprovando a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos
celebrados pela  UJ com terceiros,  a  entidade  auditada  também informou: “Não existe  este  tipo  de
documentação”.

Análise do Controle Interno:

Fica claro na resposta que o HU não dispõe de documentação contendo a gestão de acordos de níveis de
serviço  das  soluções  de  TI  (oferecidas  aos  demandantes  do  serviço),  nem  de  documentação
comprovando a exigência de acordos de nível de serviço nos contratos celebrados pela UJ com terceiros.

Também  foi  identificado  que  os  instrumentos  contratuais  não  contém  previsão  de  obrigação  da
contratada em transferir aos servidores do HU conhecimentos referentes a produtos e serviços de TI
terceirizados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Garantir os procedimentos de transferência de conhecimentos para servidores da Unidade referentes a
produtos e serviços de TI terceirizados, mediante adequada elaboração de editais, previsão contratual
expressa e fiscalização da execução do contrato.

9.1.3.2. Constatação

Carência de  servidores das carreiras de  TI no HU; risco de  dependência de  conhecimento de
pessoal terceirizado.

Verificamos  o  quantitativo  de  servidores  das  carreiras  de  TI  na  entidade  auditada,  por  meio  de
questionamentos na Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14.

Identificamos que há 4 servidores do quadro permanente na área de TI do HU (1 Técnico em Tecnologia
da  Informação,  1  Analista  de  Tecnologia  da  Informação  e  2  Assistentes  em Administração)  e  16
terceirizados, sendo muito pequeno e desproporcional o número de servidores das carreiras de TI do
quadro próprio do HU (apenas 2 de 20).

Neste sentido, a entidade auditada informou não haver carreira específica para área de TI no HU e disse
não ter acesso às informações sobre seu plano de cargos e salários.

Este  fato  já  constava  expresso  no  certificado  de  auditoria  de  avaliação  da  gestão  de  2010,  sob  a
descrição sumária  “Carência  de servidores das carreiras de TI na Unidade;  risco de dependência  de
conhecimento de pessoal terceirizado” (subitem n.º  1.1.3.2 do RA 201108826), portanto é  problema
reincidente.

Causa:
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O gestor deixou de conferir estrutura adequada ao quadro de pessoal permanente da área de TI do HU.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/14,  por  meio  do  Memorando  n.º  081/DA
/HU/2012, de 23/04/2012,  o Hospital Polydoro Ernani de São Thiago – HU informou que: “Não há
carreira específica para área de TI”.

Acrescentou informações sobre os 4 servidores do quadro permanente na área de TI do HU (1 Técnico
em  Tecnologia  da  Informação,  1  Analista  de  Tecnologia  da  Informação  e  2  Assistentes  em
Administração) e os 16 terceirizados que atuam nessa área.

Análise do Controle Interno:

Ficou evidenciada na resposta a falta de estrutura no quadro de pessoal permanente da área de TI do
HU, com apenas 2 servidores com formação adequada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Realizar estudo de lotação ideal na área de TI do HU e envidar esforços no sentido de conferir estrutura
adequada ao respectivo quadro de pessoal permanente.

9.1.3.3. Constatação

Riscos nos procedimentos para a salvaguarda das informações no HU, decorrentes da falta de
formalização de responsáveis pelas etapas e ausência de detalhamentos de normatização específica.

Verificamos  os  procedimentos  para  a  salvaguarda  da  informação,  por  meio  de  questionamentos  na
Solicitação  de  Auditoria  n.º  201203151/14,  cujas  respostas  ocorreram mediante  o  Memorando  n.º
081/DA/HU/2012, de 23/04/2012, do Hospital Polydoro Ernani de São Thiago – HU.

Identificamos que:

- inexiste área específica dentro do HU que seja responsável por lidar estrategicamente com segurança
da informação (subitem 1.2.1.1 da citada solicitação);

- não existe um comitê gestor de segurança e nem uma política de segurança da informação (subitem
1.2.1.2 da citada solicitação).

Destacamos que  tais práticas são voltadas ao planejamento,  organização,  aquisição,  implementação,
entrega, suporte e monitoramento na gestão de TI, observadas as orientações do guia Cobit, bem como
as  normas  ABNT NBR ISO/IEC  27002:2005  (gestão  de  segurança  da  informação)  e  ABNT NBR
15999-1:2007 (gestão de continuidade de negócios). Neste sentido, falta à entidade auditada realizar
detalhamentos de normatização específica voltada à salvaguarda das informações no HU, com definição
de rotinas, cuidados e procedimentos a desenvolver (política de segurança da informação).

O  HU reconheceu  as  pendências  informando  que  o  planejamento  de  TI  deverá  contemplar  essas
questões oportunamente.
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Causa:

Omissão do gestor do HU na definição de uma área específica dentro do HU que seja responsável por
lidar estrategicamente com segurança da informação, tendo deixado de formalizar um comitê gestor de
segurança e de estabelecer uma política de segurança da informação.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionamos, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14:

“Disponibilizar: 1.2.1.1 -  Documentação comprovando a  existência  e  apresentando as atribuições de
uma área específica dentro da Entidade que seja responsável por lidar estrategicamente com segurança
da informação. Ex.: portaria de designação de um Comitê Gestor de Segurança da Informação, estatutos,
regimentos, atas”.

Por  meio do Memorando n.º  081/DA/HU/2012,  de  23/04/2012,  o  Hospital Polydoro Ernani de  São
Thiago – HU, em relação ao subitem n.º 1.2.1.1 da SA 201203151/14, informou que:

“Não existe tal área, no entanto achamos bastante oportuno pedido e vamos agregá-lo ao planejamento
estratégico de TI”.

Questionamos, ainda, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14:

“Disponibilizar: 1.2.1.2 - Política de Segurança da Informação (PSI), com documentação comprobatória
da aprovação dessa política pela Entidade, bem como de comprovação de que a Política foi divulgada
internamente para todos os servidores da Entidade”.

Por  meio do Memorando n.º  081/DA/HU/2012,  de  23/04/2012,  o  Hospital Polydoro Ernani de  São
Thiago – HU, em relação ao subitem n.º 1.2.1.2 da SA 201203151/14, informou que:

“Não existe um comitê gestor de segurança e nem uma política de segurança da informação, entendemos
que o planejamento de TI deverá contemplar isto oportunamente”.

Análise do Controle Interno:

O HU reconheceu a inexistência de área específica dentro da Entidade que seja responsável por lidar
estrategicamente  com segurança  da  informação,  concordando  com a  necessidade  de  sua  criação  e
comprometendo-se a incluir esse item no planejamento de TI oportunamente.

Recomendações:

Recomendação 1:

Definir  uma  área  específica  dentro  do  HU que  seja  responsável  por  lidar  estrategicamente  com
segurança da informação, formalizando um comitê gestor de segurança e estabelecendo uma política de
segurança da informação.

9.1.3.4. Constatação
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Inexistência de formalização de comitê diretivo para a área de TI no HU.

Verificamos a definição de responsabilidades para elaboração e aprovação do plano PDTI e se houve
formalização de  comitê  diretivo para  a  área  de  TI,  por  meio  de  questionamentos na  Solicitação de
Auditoria n.º 201203151/14, cujas respostas ocorreram mediante o Memorando n.º 081/DA/HU/2012,
de 23/04/2012, do Hospital Polydoro Ernani de São Thiago – HU.

Identificamos que:

-  não  existe  uma  documentação  que  defina  de  quem são  as  responsabilidades  para  elaboração  e
aprovação do plano PDTI (subitem 1.1.1.2 da citada solicitação);

-  não foi identificada a  formalização de  planejamento estratégico de  TI (PETI) -  apesar de  ter sido
mencionado como “Anexo I” na resposta à Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14, o mesmo não foi
recebido;

- não foi formalizado um comitê diretivo para a área de TI (subitem 1.1.1.4 da citada solicitação).

Causa:

Omissão do gestor do HU na formalização dos responsáveis pela elaboração e aprovação do PDTI, por
considerar  desnecessária  tal definição,  uma  vez que  o organograma  da  instituição contém um setor
responsável por TI. Também deixou de formalizar um comitê diretivo para a área de TI.

Manifestação da Unidade Examinada:

Questionamos, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14:

“Disponibilizar: 1.1.1.2  -  Documentação  que  defina  de  quem é  a  responsabilidade  de  elaboração  e
aprovação do plano”.

Por  meio do Memorando n.º  081/DA/HU/2012,  de  23/04/2012,  o  Hospital Polydoro Ernani de  São
Thiago – HU, em relação ao subitem n.º 1.1.1.2 da SA 201203151/14, informou que:

“Não  existe  uma  documentação  clara,  pois  esta  se  torna  desnecessária  em  razão  de  haver  no
organograma da instituição um setor responsável pela TI, e assim sendo esta área deve ser a responsável
por tal demanda”.

Questionamos, por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201203151/14:

“Disponibilizar: 1.1.1.4 - Documento formalizando a criação de um comitê diretivo de TI. Em caso de
inexistência, justificar”.

Por  meio do Memorando n.º  081/DA/HU/2012,  de  23/04/2012,  o  Hospital Polydoro Ernani de  São
Thiago – HU, em relação ao subitem n.º 1.1.1.4 da SA 201203151/14, informou que:

“Não há um comitê diretivo para a área de TI,sendo que as decisões são tomadas em reuniões entre a
chefia de TI, Diretoria de Administração e Direção Geral. Já informamos a necessidade de consolidar o
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comitê de TI, contudo, em razão de outras demandas, sua constituição ainda não foi possível. Porém,
entendemos como absolutamente  necessário a  existência  do comitê,  por  isso estamos incluindo esta
sugestão numa ação estratégia do planejamento de TI”.

Análise do Controle Interno:

O HU considera desnecessária a formalização dos responsáveis pela elaboração e aprovação do PDTI,
uma vez que o organograma da instituição contém um setor responsável por TI.

Contudo, a existência do setor de TI não exclui a necessidade de formalização da responsabilidade pela
elaboração e aprovação do plano.

O HU reconheceu  a  inexistência  de  comitê  diretivo  de  TI,  sendo  tomadas as  respectivas  decisões
mediante reuniões das áreas de TI, Administração e Direção Geral, concordando com a necessidade da
formalização e comprometendo-se a incluir esse item em ação estratégia do planejamento de TI.

Recomendações:

Recomendação 1:

Formalizar os responsáveis pela  elaboração e  aprovação do PDTI,  bem como formalizar um comitê
diretivo para a área de TI.

9.1.3.5. Informação

Pendências de atendimento arecomendações do Plano de Providências Permanente do HU.

Verificamos  o  atendimento  às  recomendações  do  Plano  de  Providências  Permanente  para  o  HU,
mediante  o  exame  da  última  situação  de  manifestação  da  entidade  auditada  lançada  no  Sistema
MonitorWeb  (em  17/02/2012),  bem  como  por  questionamentos  na  Solicitação  de  Auditoria  n.º
201203151/14.

Identificamos  que  permanecem  as  pendências  de  atendimento  a  10  recomendações  do  Plano  de
Providências Permanente do HU:

I)  As  recomendações  pendentes  de  atendimento  para  a  Ordem  de  Serviço  n.º  201108948
(recomendações “R1” a “R10”) são:

- Constatação n.º  14: Ausência de planejamento estratégico de tecnologia da informação em vigor no
HU, bem como do estabelecimento de comitê de TI.

R1) Recomendação 1: Realizar a revisão do Planejamento Estratégico para a área de TI e acompanhar a
execução das ações planejadas e os resultados alcançados.

R2) Recomendação 2: Avaliar a oportunidade de se instituir um comitê diretivo de TI, que determine as
prioridades de  investimento e  alocação de  recursos nos diversos projetos e  ações em tecnologia  da
informação.
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- Constatação n.º 15: Carência de servidores das carreiras de TI na Unidade; risco de dependência de
conhecimento de pessoal terceirizado.

R3) Recomendação 1: Redimensionar o quadro de servidores de carreira de TI com formação superior
na área de forma a evitar a dependência externa de conhecimento em atividades estratégicas da gestão
de TI da Unidade.

R4) Recomendação 2: Avaliar a situação dos estagiários que atuam na área de TI da Unidade, no que diz
respeito às atividades por eles desenvolvidas e o nível de acesso a informações sigilosas que detêm, com
vistas a buscar um adequado dimensionamento quantitativo e qualitativo do quadro de recursos humanos
da área.

- Constatação n.º 17: Ausência de uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com
as reais necessidades da Unidade; inexistência de acordos de níveis de serviço em relação aos clientes
internos da área de TI e aos contratos celebrados entre a Unidade e seus fornecedores externos.

R5) Recomendação 1: Implantar rotina de avaliação da compatibilidade dos recursos de TI (hardware e
software) com as reais necessidades da Unidade; formalizar os resultados das avaliações e utilizá-los
como ferramenta para o planejamento dos investimentos e ações da área.

R6) Recomendação 2: Em relação ao desenvolvimento e produção de sistemas e soluções em TI, adotar
acordos de níveis de serviço tanto no que se refere ao desenvolvimento interno (para atender os quesitos
pactuados com a área demandante no nível de serviço exigido), quanto no que se refere aos contratos
celebrados entre o HU e seus fornecedores externos.

- Constatação n.º 20: Ausência de procedimento de transferência de conhecimento para servidores da
Unidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados.

R7) Recomendação 1: Redimensionar o quadro de servidores de carreira de TI com formação superior
na área de forma a evitar a dependência externa de conhecimento em atividades estratégicas da gestão
de TI da Unidade.

- Constatação n.º  24: Inexistência de uma Política de Segurança da Informação bem como de comitê
gestor de segurança.

R8) Recomendação 1: Estabelecer responsabilidades internas quanto à segurança da informação. Utilizar
como referência a Norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 6.1.3, conforme determinação contida no
item 9.1.1 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga
ocorrida em outra entidade.

R9) Recomendação 2: Elaborar, aprovar e divulgar Política de Segurança da Informação - PSI. Utilizar
como referência a norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 5.1.1, conforme determinação contida no item
9.1.2 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga ocorrida
em outra entidade.

R10) Recomendação 3: Criar mecanismos para que as políticas e normas de segurança da informação se
tornem conhecidas, acessíveis e observadas por todos os servidores e colaboradores da Unidade. Utilizar
como referência a Norma NBR ISO/IEC 17799:2005, item 5.1.1, conforme determinação contida no
item 9.1.4 do Acórdão TCU n° 1092/2007 - Plenário, em que o Tribunal tratou de situação análoga
ocorrida em outra entidade.

II) A última manifestação da entidade auditada foi lançada em 17/02/2012 no Sistema MonitorWeb:

Recomendação Manifestação da Unidade em 17/02/2012
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R1 Informação do HU: “O planejamento de TI continua em processo de revisão,
sendo que para abril de 2012 o mesmo deverá estar concluído”.

R2 Informação do HU: “O mencionado comitê deverá iniciar suas atividades entre
março/maio  de  2012,  uma  vez  que  os  integrantes  foram  escolhidos.  A
constituição do comitê, aguarda ainda a definição de atribuições, que necessita
de discussão prévia”.

R3 Informação do HU: “Esta ação vem sendo implementada ao longo de 2011,
sendo que  para  abril/maio de  2012 pretendemos contratar  via  terceirização
mais um profissional com conhecimento na área de gestão de TI. Esta  área
(Gestão de TI) conta atualmente com dois estagiários, um servidor do quadro
permanente  com formação em Gestão da  Tecnologia  da Informação,  e  que
deverá  iniciar  especialização  em Governança  de  TI  a  partir  de  meados de
2012. Conta também com uma servidora terceirizada com formação superior
na  área  de  administração.  Outras  áreas  como  Segurança,  Telemática  e
Atendimento de Primeiro Nível, deverão ser viabilizadas através de processo
licitatório, porém, ainda não conseguimos emitir Termos de Referência  para
apresentar os custos para Direção do HU. Cremos que esses estudos poderão
ser apresentados entre abril/maio de 2012”.

R4 Informação do HU: “A partir  de  fevereiro de 2012 a  área de gestão de TI
viabilizará uma licitação para contratação de pessoal especializado de modo a
substituir o trabalho de estagiários, conforme recomendação. Contudo, caberá
a Direção do HU, decidir se há disponibilidade financeira para contratação de
empresa terceirizada”.

R5 Informação do HU: “Existe esta rotina estabelecida entre os próprios técnicos
de  TI  que,  ao  visitarem os  locais,  tomam ciência  das  reais  condições  do
Hardware  existente.  Também o atual sistema  de  Help-Desk possibilita  uma
análise da situação real do hardware instalado. No entanto as decisões relativas
a  aquisições  e  investimentos  deverão  estar  condicionadas  ao  início  das
atividades do Comitê Gestor de TI”.

R6 Informação do HU: “A adoção de Acordos de Níveis de Serviço é estipulada
pelo próprio objeto do contrato,  quando este  instrui acerca do produto que
deverá  ser  entregue  por  cada  empresa  terceirizada.  Desta  maneira,  o  fiscal
pode acompanhar e avaliar o desempenho de cada empresa quanto ao que é
contratado”.

R7 Informação do  HU: “Continuamos gestionando junto ao  DDPP/PRDHS,  os
servidores  descritos  na  recomendação”.  Anexo,  cópia  requerimento  de
servidor  da  Diretoria  de  Administração  (Memo  174/DA/HU/2011,  de
08/11/2011, da Diretoria de Administração do HU para o Chefe da Divisão do
Movimentação  –  DiM/DDPP/PRDHS/UFSC:  “Encaminhamos  planilha
contendo as necessidades de pessoal da Diretoria de Administração, conforme
solicitado.  Salientamos que  tais dados estão justificados em decorrência  de
vacâncias,  aposentadorias,  demandas  exigidas  pela  CGU,  aumento  de
demandas e ampliações de serviços do HU”.
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R8 Informação do HU: “Os estudos relativos ao entendimento desta norma e sua
posterior adoção estão em andamento, sendo que deverão estar terminados até
março de 2012. Sua implementação deve ser discutida no Comitê Gestor de
TI”.

R9 Informação do HU: “Cremos que a solução para este caso seria a mesma a ser
adotada  na  recomendação  1.1.3.2,  no  entanto,  considerando  a  atuação  do
Comitê Gestor, bem como o entendimento da NBR mencionada”.

R10 Informação do HU: “A norma mencionada já  se encontra  publicada no site
oficial da  instituição.  As licitações de  aquisição  de  bens permanentes e  de
consumo estão sendo orientadas através da mencionada norma”.

 

Com relação ao PETI do HU, não ficou comprovada sua existência (na resposta à SA14 foi mencionado
anexo que não foi recebido) nem sua aprovação.

Portanto,  faz-se  necessário  o  aprofundamento  de  análises  e  testes  durante  a  auditoria  de
acompanhamento.

9.1.4. Assunto - RESULTADO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL

9.1.4.1. Constatação

Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens.

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que o Hospital Universitário ainda não adota de forma
usual, na aquisição de bens, os seguintes quesitos de sustentabilidade ambiental, contidos no questionário
do quadro “A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis” do relatório de gestão da unidade (o
preenchimento do referido quadro não sofreu qualquer alteração em relação ao ano anterior):

QUESITO IDENTIFICAÇÃO

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que
levem em consideração  os  processos  de  extração  ou  fabricação,  utilização  e
descarte dos produtos e matérias-primas.

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável.
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3. A  aquisição  de  produtos  pela  unidade  é  feita  dando-se  preferência  àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a
natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela  unidade,  tem sido considerada a
existência  de  certificação  ambiental  por  parte  das  empresas  participantes  e
produtoras (ex.: ISSO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.

6. No  último  exercício,  a  unidade  adquiriu  bens/produtos  reciclados  (ex.:  papel
reciclado).

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

Causa:

A causa da adoção parcial dos critérios de sustentabilidade ambiental é a inexistência de rotinas para
verificação da inclusão desses critérios em todas as aquisições do hospital, considerando logicamente, a
priorização  de  todos  os  critérios  de  segurança  determinados  pela  ANVISA  e  demais  instituições
normatizadoras de saúde.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à nossa Solicitação de Auditoria SA 201203151/05, o HU manifestou que realiza, em sua
maioria,  processos  de  aquisição  de  equipamentos  e  artigos  hospitalares,  onde  prioriza  os  aspectos
técnicos e a segurança do paciente, onde segue as orientações definidas pela ANVISA. Não vem sendo
observada  a  exigência  de  certificação ambiental das empresas.  Informou que  poderá  vir  a  observar
melhor os critérios de sustentabilidade.

Quanto aos projetos de  engenharia  na contratação de obras,  os mesmos são de  responsabilidade  do
Departamento de  Projetos e  Arquitetura  e  Engenharia  –  DPAE da  UFSC. Conforme registramos no
Relatório  de  Auditoria  de  Prestação  de  Contas da  UFSC,  esses  departamentos já  estão  procurando
adotar critérios de sustentabilidade ambiental.

A área de TI do HU, por sua vez, informou que as aquisições ocorridas em 2011 se deram por adesão a
atas  de  registro  de  preços  e,  portanto,  sem observar  os  preceitos  da  IN  SLTI  01/2010.  Contudo,
acrescentou que nas aquisições de TI já  é seguida a diretiva européia RoHS – Restriction of certain
Hazardous  Substances,  conhecida  como  TI  Verde,  e  que  as  próximas  compras  já  contemplarão  as
exigências da Portaria 02/10 SLTI/MPOG e também a diretiva RoHS. O próprio PDTI da Unidade, em
elaboração e com previsão para 2012, também deverá incluir as referidas diretrizes ambientais.

Análise do Controle Interno:

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

171 de 238 31/8/2012 15:58



Por enquanto, apenas a área de TI do Hospital demonstrou estar iniciando procedimento de aquisições
com observância à sustentabilidade. Ainda não há uma orientação efetiva para inclusão de rotina de
ações nesse sentido, permanecendo baixo o grau de disseminação e controle da aplicação das normas de
sustentabilidade nas aquisições, em específico da recente IN SLTI 01/2010.

É necessário adotar a rotina de verificação e posterior aplicação das exigências ambientais de forma
generalizada a todos os processos de aquisição, ainda que possa haver determinadas situações em que
essas exigências não sejam viáveis.

Recomendações:

Recomendação 1:

Verificar quais são os itens adquiridos com maior volume ou regularidade pela Unidade e identificar,
conforme a natureza desses itens (materiais, serviços, obras), que requisitos previstos nos artigos 4º, 5º e
6º da IN 01/10 SLTI/MPOG podem ser consideradas nas aquisições.

Recomendação 2:

Identificados os itens referidos na Recomendação 1, realizar pesquisa para identificar se existe número
razoável de fornecedores que atendem aos requisitos, ainda que parcialmente, da referida IN.

Recomendação 3:

Antes de cada aquisição de itens referidos na Recomendação 1, verificar se os preços ofertados pelos
fornecedores, cujos produtos e serviços atendem aos requisitos ambientais, estão situados numa média
de mercado.

Recomendação 4:

De posse das informações obtidas nas Recomendações 1, 2 e 3, acima, organizar os processos de compra
dos referidos itens,  decidindo  pela  exigência  dos critérios  ambientais  sempre  que  sua  inclusão  não
prejudique a qualidade, a competitividade e a economicidade das aquisições.

Recomendação 5:

Estender a implementação da rotina descrita nas Recomendações 1 a 4 aos demais itens de compra da
Unidade.

9.1.4.2. Constatação

Precariedade do processo de separação de resíduos recicláveis descartados.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente constatação refere-se aos resíduos recicláveis comuns,
tais  como  plástico,  papelão,  vidro  e  papel,  não  se  confundindo  com os  resíduos  hospitalares,  cujo
tratamento é  orientado pelos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS
(normatizados  pela  ANVISA),  ainda  que  o  HU tenha,  em seu  PGRSS,  informações  pertinentes  à
separação  de  resíduos  recicláveis  comuns,  inclusive  das  áreas  de  saúde.  Sobre  resíduos  de  saúde,
especificamente, há um registro neste relatório sobre boas práticas adotadas pelo HU.

O Hospital vem realizando a separação dos resíduos recicláveis comuns (papel, plástico, vidro e metal)
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de  forma  precária.  A  separação  e  destinação  final  é  feita  por  iniciativa  dos  próprios  funcionários
contratados para a limpeza das dependências da Unidade de forma insuficiente e descoordenada, sem a
orientação formal do Hospital ou mesmo da empresa contratada. Os servidores do Hospital também não
receberam orientação oficial interna sobre como proceder com os descartes. A única divulgação sobre o
tema ocorreu pelo boletim informativo do Site do HU, mas apenas o conteúdo da IN SLTI 01/2010, cujas
orientações estão voltadas para a sustentabilidade ambiental na aquisição de bens foi incluído.

O Decreto 5.940/2006 estabelece, em seu artigo 6º, que “os órgãos e entidades da administração pública
federal direta e indireta deverão implantar, no prazo de 180 dias, a contar da publicação deste Decreto, a
separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, destinando-os para a coleta seletiva
solidária, devendo adotar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Causa:

Identificamos,  como causa  para  a  falha  apontada,  a  inexistência  de  uma  orientação consistente  aos
servidores e outros usuários do Hospital sobre o processo de reciclagem, bem como a ausência de local
adequado para a armazenagem do material.

Manifestação da Unidade Examinada:

De acordo  com a  Chefe  do  Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar,  o  processo  de  separação,
recolhimento  e  destinação  deste  material  ainda  é  bastante  deficiente  devido  a  ausência  de  local
adequado  (depósito)  para  armazenagem do  mesmo.  Essa  falha  já  havíamos detectado  em auditoria
anterior, sendo que a Universidade, responsável pela execução de obras no Campus e HU, informou que
tomaria providências para a  disponibilização do local.  Recebemos a informação de que já existe  um
projeto  de  obra  para  abrigar  os  resíduos  recicláveis  até  a  destinação  final  e  que  a  Unidade  está
solicitando junto à Universidade, a execução deste projeto.

Análise do Controle Interno:

Entendemos a real importância de um local adequado para a armazenagem do material a ser reciclado,
não obstante, entendemos que deve ser elaborada, uma orientação a todos os servidores do Hospital
sobre a melhor forma de atuar e contribuir com o processo de reciclagem. Ainda que as condições atuais
não sejam satisfatórias, essa orientação pode melhorar a ordem do processo atual e produzir aumento da
quantidade e qualidade de materiais destinados à reciclagem.

Recomendações:

Recomendação 1:

Estruturar plano de funcionamento (operacional) para a reciclagem de resíduos comuns (papel, papelão,
vidro, metal) de todas as áreas do Hospital, levantando as providências (ações e custos) necessárias ao
seu adequado funcionamento.

Recomendação 2:

Viabilizar local adequado para armazenagem e separação dos resíduos recicláveis comuns.

Recomendação 3:

Enquanto as atuais restrições de  espaço e  outras não sejam solucionadas,  identificar  e  implementar
possíveis medidas, mesmo que provisórias, que promovam um aumento do volume de resíduos separados
para reciclagem.
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10. CONTROLES DA GESTÃO

10.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

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

10.1.1.1. Constatação

Necessidade de aprimorar a divulgação da Carta de Serviços ao Cidadão.

Com base  em informações  prestadas  pela  UFSC  e  pelo  HU,  verificou-se  que  o  HU elaborou  um
documento intitulado “Carta Preliminar de Serviços ao Cidadão”. Tal documento não foi publicado na
página do Hospital na internet.

Segundo  o  Diretor  Administrativo  do  HU,  a  Carta  de  Serviços  do  Hospital  comporia  a  Carta  da
Universidade e seria divulgada no portal da UFSC na internet.

De fato, constam algumas informações dos serviços prestados pelo Hospital na Carta de Serviços ao
Cidadão da UFSC, divulgada em seu sítio na  internet.  Para  se  obter essas informações,  no entanto,
deve-se, a  partir do acesso à Carta, escolher em seu menu a opção “Gabinete do Reitor”, e depois,
“Hospital Universitário”.  Considerando que  o usuário dos serviços do HU provavelmente  não tenha
conhecimento da estrutura organizacional da UFSC, ele terá dificuldade para encontrar as informações
do HU que por ventura venha a buscar na página da Universidade.

Além dessa dificuldade, as informações dos serviços prestados pelo HU que estão divulgadas na Carta da
UFSC  estão  incompletas  quando  comparadas  com  o  documento  produzido  pelo  próprio  Hospital.
Citam-se como exemplo, as informações de como acessar os serviços de atendimento de emergência,
atendimento ambulatorial e internação, bem como a documentação necessária para tais atendimentos.
Essas  informações  constam da  Carta  Preliminar  de  Serviços  ao  Cidadão  do  HU,  mas  não  estão
divulgados na Carta da UFSC.

Considerando que os usuários dos serviços prestados pelo Hospital não são os mesmos usuários dos
serviços oferecidos pela Universidade, e visando cumprir o objetivo da Carta de Serviços ao Cidadão,
previsto no Decreto nº 6.932/2009, qual seja, informar ao cidadão em geral os serviços prestados, as
formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento
ao  público,  o  Hospital  deve  manter  em seu  próprio  sítio  na  internet  a  divulgação  de  sua  Carta  de
Serviços.

Causa:

Os trabalhos de elaboração e divulgação da Carta não foram devidamente concluídos.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203151/50, em que foi dada ciência à Unidade sobre a

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

174 de 238 31/8/2012 15:58



falha apontada, os gestores do HU assim se manifestaram no Memorando n.º 085/DA, de 25/04/2012:
"acatamos a recomendação de manter e divulgar no sítio do Hospital Universitário a Carta de Serviços
ao Cidadão."

Análise do Controle Interno:

Os gestores concordaram com os apontamentos feitos pela CGU-R/SC.

Recomendações:

Recomendação 1:

Finalizar a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão do HU nos moldes prescritos no artigo 11 do
Decreto n° 6.932/2009, em especial o previsto em seu parágrafo 2º: "A Carta de Serviços ao Cidadão
deverá trazer informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados, em especial
as relacionadas com: I- o serviço oferecido; II- os requisitos, documentos e informações necessários
para acessar o serviço; III – as principais etapas para processamento do serviço; IV – o prazo máximo
para a prestação do serviço; V- a forma de prestação do serviço; VI- a forma de comunicação com o
solicitante do serviço; e VII- os locais e formas de acessar o serviço."

Recomendação 2:

Incluir  na página  inicial do portal do HU (www.hu.ufsc.br) link para  acesso à  Carta  de Serviços do
Hospital.

10.1.1.2. Informação

As recomendações da CGU dirigidas ao HU no exercício de 2011 constam do Relatório de Auditoria n°
201108948, relativo à avaliação da gestão 2010.

Nesse relatório constam 12 constatações, que resultaram em 25 recomendações dirigidas à Unidade.

Para  verificação específica  na auditoria  da avaliação da gestão 2011, levando-se em conta  o tempo
disponível  para  a  realização  dos  trabalhos,  foram selecionadas  as  constatações  do  Certificado  de
Auditoria n° 201108926 avaliadas como potencialmente causadoras de impacto na gestão 2011 por se
tratarem de  falhas  não  pontuais.  Essas  constatações  encontram-se  listadas  no  quadro  abaixo,  com
informação sobre o atendimento das respectivas recomendações.

Ressalta-se que todas as recomendações constantes do Relatório de Auditoria n° 201108948estão sendo
monitoradas pela CGU no correspondente Plano de Providências Permanente.

Resultado da verificação do atendimento às recomendações do RA 201108948, realizada na auditoria de
avaliação da gestão 2011:

N°. do Relatório
de Auditoria de

Contas
Item do Relatório

Situação atual das
recomendações

Item específico
da Parte

“achados de
auditoria” deste

Relatório

201108948

1.1.3.2  Carência  de  servidores
das carreiras de TI na Unidade;
risco  de  dependência  de
conhecimento  de  pessoal

Não atendida, com
impacto na gestão

1.1.3.2
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terceirizado

201108948

1.1.3.4  Ausência  de
procedimento  de  transferência
de conhecimento para servidores
da Unidade referente a produtos
e serviços de TI terceirizados

Não atendida, com
impacto na gestão

1.1.3.1

 

11. GESTÃO FINANCEIRA

11.1. Subárea - RECURSOS EXIGÍVEIS

11.1.1. Assunto - RESTOS A PAGAR

11.1.1.1. Constatação

Inscrições de Notas de Empenho em Restos a Pagar Não Processados em desacordo com o previsto
no Decreto 93.872/86

Analisamos  amostras  de  Notas  de  Empenho  -  NE  inscritas  em  Restos  a  Pagar  para  apurar  a
conformidade  das inscrições e/ou sua  manutenção na  contabilidade  da  unidade  frente  aos preceitos
legais, principalmente os do Decreto 93.872/86. As amostras foram compostas da seguinte forma:

a) 6 NEs inscritas em RP Não Processados em 31/12/2011 no valor total de R$ 2.476.809,58;

b)  7  NEs  inscritas  em  RP  Não  Processados  de  anos  anteriores  a  2011,  mantidas  inscritas  após
31/12/2011, no valor total de R$ 1.333.374,24.

Após análise  das documentações comprobatórias e  dos esclarecimentos prestados pela  Unidade  não
verificamos inconsistências nas inscrições de anos anteriores. Já com relação às inscrições ocorridas em
31/12/2011, não ficou evidenciado o atendimento ao disposto no Decreto 93.872/86, conforme a tabela
abaixo:

RP Não Processados em 31/12/2011

Empenho Valor (R$)

2011NE000170 10.956,00

2011NE806143 302.400,00

2011NE804596 1.345.780,20
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2011NE804625 15.000,00

TOTAL 1.674.136,20

Os empenhos acima relacionados, independentemente das finalidades e da relevância dos mesmos para
uma entidade de Hospital Universitário (Contrato de fornecimento de próteses auditivas, pagamentos de
bolsas de extensão, contrato de limpeza e contrato de publicidade legal) apresentam, essencialmente, os
mesmos tipos de desconformidade em relação ao Decreto 93.872/86: referem-se à utilização de créditos
do exercício de 2011, no qual foram inscritas, para a liquidação de despesas de competência de 2012,
sem prévia autorização normativa.

O artigo 30, § 1º  do citado Decreto dispõe que: “Nos contratos, convênios, acordos ou ajustes, cuja
duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à
despesa no exercício em curso, bem assim cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em
exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos (grifo nosso), indicar-se-ão os créditos e
empenhos para sua cobertura.”

Já o artigo 35, dispõe que: “O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de
dezembro, para todos os fins, salvo quando:

I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;

II - 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;

III - se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas;

IV - corresponder a compromissos assumido no exterior.”

A combinação  dos  dois  artigos,  30  e  35,  do  referido  não  autoriza  as  inscrições  de  empenhos  nas
condições encontradas, tornando-as inconsistentes.

Causa:

Identificamos  como  causa  para  a  inscrição  em Restos  a  Pagar  não  Processados,  autorizada  pelo
Ordenador  de  Despesas,  a  preocupação  da  Unidade  em evitar  descontinuidade  e  interrupções  de
atividades importantes da rotina do Hospital, com reflexos no atendimento dos serviços de saúde em
alguns casos.

Manifestação da Unidade Examinada:

O gestor manifestou-se individualmente para cada Nota de empenho inscrita, sendo que mantivemos, na
presente  constatação,  aquelas  cuja  justificativa  não  consideramos  suficiente  ou  pertinente.  Foram
expostos os motivos para a inscrição e a situação em que se encontram. Também verificamos que foram
externadas  dificuldades  no  estrito  cumprimento  das  normas  referenciadas,  tendo  em  vista  a  real
necessidade de continuidade, sem interrupções, de atividades importantes do Hospital. Seguem abaixo as
justificativas apresentadas pelo Memo 36/SCF/HU/2012 de 04/04/2012, em resposta à SA 03, para cada
Nota de Empenho inscrita:

Empenho Natureza da Despesa Valor (R$)
Justificativa da UJ (Memo 36/SCF
/HU/2012) -
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2011NE000170
AUXILIO  FINANCEIRO
A ESTUDANTES

10.956,00

“Ref.  Bolsas  de  Extensão:
Informamos  que  este  saldo  já  está
zerado,  uma  vez  que  ele  já  foi
totalmente liquidado”

2011NE806143
MATERIAL  DE
CONSUMO

302.400,00

“Ref. Fornecimento de Aparelhos de
Ampliação  Sonora  Individual  –
AASI.  Trata-se  de  empenho
estimativo,  sendo  que  o
fornecimento é feito de acordo com
o  consumo.  Sua  execução  está
prevista para o primeiro semestre de
2012.”

2011NE804596
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA

1.345.780,20

“Ref.  Ao  contrato  vigente  de
prestação de serviços de Limpeza e
Conservação. Consta o Saldo de R$
132.120,48,  que  será  utilizado  para
pagamento  de  serviços  do  mês  de
abril  de  2012.  O  pagamento  será
realizado  em  maio/12,  zerando  o
saldo existente.”

2011NE804625

OUTROS
SERV.TERCEIROS-
PES.JURID-
OP.INTRA-ORC.

15.000,00

“Ref.  contrato  com  a  Empresa
Brasileira de Comunicação utilizado
para publicações no Diário Oficial da
União: Informamos que este contrato
está em vigência e por este motivo o
saldo será  utilizado no exercício de
2012.”

Análise do Controle Interno:

Entendemos  a  importância  das  atividades  contratadas,  entretanto  as  justificativas  apresentadas  não
identificaram um adequado enquadramento legal para as inscrições. Todas elas implicaram na utilização
de créditos de 2011 para despesas de 2012.

O princípio de competência das despesas, normatizado pelo Decreto 93.872/86 deve ser respeitado por
toda  e  qualquer  Unidade  Jurisdicionada,  motivo  pelo  qual  cada  empenho  deve  ser  rigorosamente
verificado antes da decisão por sua inscrição ou manutenção como Restos a Pagar Não Processados.

Recomendações:

Recomendação 1:

Avaliar, caso a caso, todos os empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados em 31/12/2011,
incluindo  os  relacionados  no  campo  fato,  a  fim  de  proceder  à  devida  anulação  e  readequação
orçamentária quando cabíveis.
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Recomendação 2:

Inscrever em Restos a Pagar não Processados somente os empenhos cuja inscrição respeite os artigos 30
e 35, combinados, do Decreto 93.872/86.

12. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

12.1. Subárea - REGIME DISCIPLINAR

12.1.1. Assunto - INFRINGÊNCIAS AO REGIME DISCIPLINAR

12.1.1.1. Constatação

Exercício  de  jornada acumulada de  trabalho  incompatível  com o  cumprimento  concomitante,
assíduo e pontual à jornada de trabalho na Instituição.

Os exames efetuados no Hospital Universitário -  HU - da  Universidade Federal de Santa  Catarina -
UFSC sobre acumulação de cargos e gerência privada por parte de servidores médicos do Hospital, bem
como  do  controle  de  frequência  e  de  assiduidade  destes,  foram  realizados  em  duas  etapas
complementares.

Inicialmente, a partir da relação de médicos lotados no HU, extraída do SIAPE, foram solicitadas as
seguintes informações:

-  Mecanismo  de  controle  de  assiduidade  e  de  pontualidade  utilizado  pelo  HU/UFSC  para  aferir  a
frequência de cada um dos servidores nela elencados;

- Nome do responsável por atestar a frequência de cada servidor;

- Matrícula SIAPE desse servidor responsável por atestar a frequência;

- Carga horária semanal efetivamente cumprida na UFSC;

- Carga horária ambulatorial;

- Carga horária hospitalar;

- Exercício de jornada em regime de plantão; e

- No caso de exercício ambulatorial, o horário diário e semanal de entrada e de saída das funções de
ambulatório.

Tal pedido, efetuado de acordo com o formato e os valores de jornadas existentes no CNES/DATASUS -
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em que a carga horária é dividida em carga horária
ambulatorial  e  hospitalar,  visou  à  obtenção  da  informação  oficial  vinda  da  própria  instituição
previamente  à  juntada de outras informações e dados obtidos de bancos de dados e  de informações
diversos.

A segunda etapa foi realizada com a extração e  análise  de informações e  dados adicionais sobre as
jornadas  de  trabalho  dos  médicos  mediante  outras  fontes  de  informações  em  confronto  com  as
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informações obtidas na primeira etapa.

Dentre as fontes consultadas destacamos além do SIAPE, a RAIS, o CNPJ, o CPF, a Junta Comercial de
SC,  CNIS,  CNES,  planos de  saúde  (Unimed,  Assefaz),  fontes de  internet  com dados sobre  clínicas
médicas,  entre  outros  que  permitiram uma  sofisticação  em termos  de  evidências  formais  a  fim de
conferir robustez aos resultados e evitar uma eventual perda do objeto.

Desde a emissão da SA 227676/01 até a data de conclusão desta OS, verificamos a existência de casos
de aposentação de servidores que se encontravam na situação de ativo permanente naquela data. Em
que pese a mudança de situação de ativos para inativos desses servidores, no quesito de cumprimento de
jornadas de trabalho, foram mantidas as informações dos servidores relativos àquela oportunidade.

O fato de esses servidores encontrarem-se atualmente  na situação de inativos não alterou o objetivo
deste  exame o qual buscou retratar a  visão representativa daquela época e  a  conclusão do presente
Relatório não é afetada pela nova situação desses servidores.

Dos 312 médicos constantes da primeira extração, foram eliminados 72 decorrentes de aposentadoria
(14), exoneração (52), falecimento (2), posse em outro cargo (1), redistribuição (2) e transferência (1),
restando 240 nomes,  77% do inicial,  sendo esse  o número inicial de  servidores  objeto do presente
trabalho.

Assim, a SA 227676/01 levou à UFSC um pedido de 240 nomes, sendo que 19 deles (11 aposentados, 7
exonerados e 1 licença para tratar de assuntos particulares), 7,5% de 240, não pertenciam mais ao grupo
objeto dos exames, a partir de informações prestadas pela unidade auditada, resultando em 222 nomes.
O número final, contudo, de médicos pertencentes à amostra foi de 223 nomes, pois aos 222 nomes
iniciais, houve duplicação involuntária de 1 nome e o acréscimo de 2 por iniciativa do HU/UFSC.

Os  dados  requeridos  no  respectivo  pleito  (SA  227676/01)  foram  fornecidos  mediante  o  Ofício
173/AudIn/2009,  de  16/11/2009,  que  encaminhou o  Ofício  nº  244/DG/HU/2009,  de  mesma  data,  e
respectivos anexos, formalizados sob as folhas 02 a 51.

Da  realização  de  exames  efetuados  por  cruzamentos  diversos  de  bancos  de  dados  e  informações,
obteve-se, como produto final a existência de 72% (160 de 223) casos de servidores com jornadas de
trabalho cuja soma ultrapassa 60 horas semanais. Se fossem tomadas jornadas acumuladas superiores a
80 horas semanais esse valor chegaria a 52% (115 de 223) dos casos. Em ambos os casos os valores são
significativos.

O limite de jornadas acumuladas de 60 horas foi utilizado a partir do Parecer AGU GQ-145/98 o qual
traz que o exercício de jornadas de trabalho superiores a essa quantidade semanais acaba por ferir o
requisito da compatibilidade de horários (§2º do art. 118 da Lei 8.112/90), pressuposto utilizado como
premissa para considerar regulares as acumulações previstas na constituição federal, entendendo-se que
a compatibilidade de horários se  dá  não somente quando os horários das jornadas dos vínculos não
colidem, mas quando a condição humana de repouso, alimentação, higiene física e mental e transporte é
satisfeita.

Os casos estão descritos na tabela 1 a seguir e dispostos em ordem decrescente:

SIAPE Jornada SIAPE Jornada SIAPE Jornada SIAPE Jornada

1160229 169 1158906 104 2313698 88 1145273 76

1160566 157 0278207 104 1169644 88 1157323 76

1160558 155,61 1158437 103 2328384 87 1445677 76

0574552 155 1358514 102 1160071 87 1160342 76
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1157958 152 1360820 102 1158578 86 1178216 76

1158438 152 2312539 100 1158472 86 1160577 76

1160521 151 1627117 100 1273604 85 1254046 75

1551454 144 6576618 100 1445174 85 1159222 75

1160132 141 1160487 100 1158004 85 1202606 75

1445173 141 1160502 100 1160563 85 1180223 75

1158106 140 1157047 100 1160444 85 1158104 75

1279352 140 1160565 99 6574146 85 2312703 74

1445576 138 1443456 99 1277368 85 2158320 73

1159558 129,4 1160633 99 1254047 84 1159126 72,4

1160592 128 1160591 98,2 1169740 84 2160075 71

1183177 125 1445172 98 2380966 84 3298560 70

1158094 125 1158092 97 0576068 84 1263037 70

1160583 122 1158325 97 1158354 83 1160457 70

1207431 122 2312603 96 1180002 83 1160554 70

1159453 121 2312569 96 6575810 83 1158085 70

1158268 120 1157049 95,8 0574549 82 0575967 66

1159457 120 1169739 95 0103442 81 1160495 65

1159454 120 1158247 95 0575899 81 1159968 65

1158093 120 1445427 95 1205284 80 1158482 65

2158139 120 0573720 95 1180145 80 1160224 65

1032745 120 1159066 95 1158312 80 1160459 65

1250096 119 1160488 94 1157957 80 1445568 65

1160449 118 1115944 94 1449104 80 1159464 65

1160134 118 2349309 93 1445581 80 1445575 65

2328447 117 1157056 92,2 0653948 80 2151715 65

1160578 117 0256295 92 1160027 80 1445435 65

0575886 110 1158481 91 1157563 80 1257789 64
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0574321 109 1362916 90 0576533 80 1160508 64

1159046 108 1160468 90 1160546 80 1502815 62

1158529 108 1159566 90 0573733 80 1445679 62

0930231 106 1159486 90 0574647 79 1158138 62

1160589 105 1157051 90 1160537 78 2322293 61

1158474 105 1158443 89,8 1158082 78 1160557 61

1180176 105 1160068 89 1160325 77 1276514 61

1178349 105 1160512 88 1158319 77 1445572 61

Tabela 1: Horas semanais acumuladas em diversos vínculos ou atividades remuneradas por servidor

Do ponto de  vista  do Parecer  AGU GQ-145/98,  a  incompatibilidade  de horários é  consequência  da
incapacidade humana de exercício de um número laboral excessivo de horas.

Esse número excessivo de horas faz com que não seja possível ao servidor com jornadas alongadas a
satisfação plena  de  suas necessidades de  repouso,  alimentação,  higiene física  e  mental e  transporte,
segundo palavras extraídas do próprio parecer, dessa forma, somente no caso hipotético em que tais
condições  não  fossem atendidas,  permitir-se-ia  ao  servidor  exercer  jornadas  alongadas,  cumprindo
integralmente jornadas de trabalho excessivas.

Contudo, do Parecer AGU GQ-145/98 extrai-se que se a satisfação da condição humana prepondera
sobre o exercício de jornadas alongadas, ou seja, somente em condições extremas e em curto período,
poderia  o  servidor  exercer  esporádica  e  temporariamente  jornadas excessivas,  contudo,  não haveria
condição de manutenção dessas jornadas permanentemente.

O significado prático dessa opção é o de que se a condição humana exige da pessoa que ela repouse,
alimente-se,  perfaça higiene física  e  mental,  transporte-se  de  um local de  vínculo ao outro local de
vínculo e  se  essa  mesma condição não é  atingida se  não houver tempo hábil de  atingimento, não é
leviano denotar que o exercício de jornadas alongadas torna-se  impraticável, ou seja, na prática não
ocorreria a perda da condição humana, posto que mais forte, havendo, então, redução no exercício de
jornadas, com o consequente descumprimento de horas contratadas.

Forma-se então um binômio de execução incompatível, ou se cumprem as jornadas e a condição humana
não é satisfeita, ou não há perda da condição humana e há perda nas jornadas exercidas.

Como já mencionado, a redação do Parecer AGU GQ-145/98 deixa transparecer que, do ponto de vista
da continuidade, é mais forte a condição humana, pois a pessoa não possui condições permanentes e
continuas de exercício de jornadas alongadas.

Do ponto  de  vista  da  administração  pública,  restaria  verificar  se  o  descumprimento  de  jornada  de
trabalho ocorreria quando do exercício de jornada em cada instituição.

Ressalte-se  que ao permitir-se  o exercício de  jornadas alongadas o servidor estaria  colocando o seu
interesse  particular  acima  do interesse  coletivo da  administração,  desvirtuando-se  da  hierarquia  dos
interesses em que o interesse público deve prevalecer sobre o privado. O mesmo raciocínio vale para
quando o médico exerce seu ofício de forma autônoma, quando o interesse privado nesse exercício fica
ainda mais explícito.

Historicamente, verifica-se que o descumprimento de jornada preferencialmente recai em vínculos cujo
controle de frequência e cuja cobrança são os mais frágeis. Ademais, é possível imaginar que o setor
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privado controle muito melhor a jornada de trabalho de seus empregados, mesmo porque não há, na
iniciativa privada, a estabilidade que existe no serviço público, de modo que, também na prática, se há a
chance de que alguma jornada esteja sendo descumprida, o maior lesado não deve estar sendo o setor
privado e sim o público, com sua conhecida ineficácia ou frouxidão no controle de assiduidade e de
pontualidade.

No  caso  específico  do  HU/UFSC,  o  controle  exercido  de  assiduidade  e  de  pontualidade,  quando
existente, é realizado exclusivamente mediante folha ponto, sendo que o(s) servidor(e) que exercem o
papel de controle e que atesta(m) a frequência de um determinado servidor não possuiria(m) capacidade
ou condições de exercê-lo, seja porque desempenham o controle sobre um número grande de servidores
de diversos setores e (ou) porque não há condições de estar presencialmente na instituição para conferir
a presença do subordinado de que o controle seja eficaz e confiável.

Dessa forma, o controle exercido de assiduidade e pontualidade atualmente empregado no HU/UFSC
somente existiria para cumprimento de formalidade, não se prestando para o fim precípuo de realmente
funcionar como um controle de frequência, dessa forma, a afirmação de que o exercício de jornada na
UFSC  não  está  sendo  fiel  e  integralmente  cumprido  por  quem exerce  jornadas  alongadas  possui
coerência com a realidade.

A partir  das afirmações de  que  a  satisfação  da  condição  humana  prepondera  sobre  o  exercício  de
jornadas excessivas e de que o controle de frequência do setor privado tende a ser mais rígido que o do
setor público e ainda de que o exercício de atividade autônoma é de interesse de cada servidor médico,
verifica-se  que algumas das jornadas referenciadas na tabela  1, senão todas elas, devem estar sendo
descumpridas em um ou outro vínculo.

A título de exemplificação, do ponto de vista matemático, se uma semana possui 7 dias com 24 horas,
então ela possui 168 horas. Na tabela 1 podem-se ver exercícios de jornada inclusive superiores a esse
valor.

Para melhor se ter uma ideia do excessivo número de horas de algumas jornadas, verificou-se o caso de
exercício hipotético de significativas 120 horas semanais de exercício de jornada laboral. Assim, caso um
servidor exercesse 120 horas semanais de jornada, restar-lhe-iam 48 horas (168 menos 120) semanais,
numa média de praticamente 7 horas diárias, para o servidor conseguir satisfazer todos os demais itens
da condição humana, já relatados neste documento.

Ainda exemplificando, na tabela 1 existem 12% (26 de 223) servidores com jornada a partir de 120
horas. Se fosse 100 horas semanais o número escolhido o percentual passaria para 24% (52 de 223), o
dobro do anterior.

Teoricamente, todas as jornadas acima de 60 horas semanais possuem um gradiente crescente de alto
risco de descumprimento de jornada de trabalho a partir dessas 60 horas, contudo, o risco passa a ser de
100% quando há  colisão horária  entre  os exercícios de  jornada  em mais vínculos,  caso  em que  os
exercícios ocorrem no mesmo horário, denotando duas situações, uma possível de descumprimento de
jornada e outra impossível que é a ubiquidade.

Embora  não constasse  do escopo inicial dos exames,  verificamos documentalmente  pelo menos três
exemplos concretos de descumprimento de jornada por exercício simultâneo de jornada, no caso dos
servidores de matrícula SIAPE 0103442, 1160495 e 1157956.

No primeiro caso, o HU/UFSC informou que o servidor exercia jornada das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a
6ª feiras, sendo que a empresa de CNPJ 00.628.107/0012-31 informou que o servidor exercia jornada
das 10:00 às 14:00 horas nos mesmo dias.

No segundo caso, o HU/UFSC informou que o servidor exercia jornada das 16:00 às 20:00 horas de 3ª
feiras, sendo que a empresa de CNPJ 86.445.293/0001-36 informou que o servidor exercia jornada das
13:30 às 17:30 horas nos mesmos dias.

No terceiro caso, constatamos registro de reclamação formal no HU de que uma paciente, após vir de

file:///L:/SFC/DS/DSEDU/REDE NOVA/Controles da Coordenação/2012...

183 de 238 31/8/2012 15:58



uma cidade do interior de Santa  Catarina efetuar um retorno de consulta, foi conduzida por veículo
oficial da UFSC para o consultório particular do médico, pois este não se encontrava no seu local de
trabalho  no  horário  que  seria  do  seu  expediente.  As  evidências  documentais  trazidas  pela  própria
paciente e  confirmadas pelo Diretor de Medicina e  Enfermagem do HU/UFSC, o qual usou o termo
reincidência para a situação revelaram que não era a primeira vez que isso acontecera e foi constada
evidência de registro documental de veículo da UFSC transportando a paciente ao consultório particular
do referido médico.

Em relação ao servidor 0103442 foi emitida a Nota de Auditoria 227676/01 recomendando a apuração
de responsabilidades disciplinares prevista no art.  143 da Lei 8.112/90, para  o servidor e para  a  sua
chefia  imediata,  servidor  de  matrícula  1159643,  posto  que  este  homologou  todos  os  registros  de
frequência cumpridos e não cumpridos.

Em relação ao servidor 1157956 foi emitida a Nota de Auditoria 227676/02 recomendando a apuração
de  responsabilidades prevista  no art.  143 da  Lei 8.112/90,  não  só pelo descumprimento de  jornada
ocorrida em relação à paciente relatada, mas em função de todos os demais descumprimentos de jornada
de  trabalho  denominados de  reincidência  pelo  Diretor  de  Medicina  e  Enfermagem do  HU/UFSC e
também devido à  constatação de que a situação ainda perdura, na medida em foi detectado choque
explícito de horário entre o horário a ser cumprido no HU/UFSC, segunda a sexta-feira das 07:30 às
11:30 e o horário de atendimento na empresa de CNPJ 05.009.340/0001-05 nas terças, quintas e sextas-
feiras  das  08:45  às  10:30  horas,  empresa  esta  a  qual o  servidor  aparece  na  qualificação  de  sócio
administrador, conforme tabela 2. A apuração de responsabilidade recomendada também foi dirigida ao
servidor  SIAPE  1158358,  posto  que  este  na  condição  de  chefia  imediata  do  servidor  1157956
homologou-lhe  todos os registros de  frequência,  mesmo no caso em que  houve  descumprimento de
jornada de trabalho.

Os exemplos singulares listados remetem à possibilidade de que não se tratam de exceções os casos de
descumprimento  de  jornada  relatados,  posto  que  de  fato  jornadas  alongadas  apresentam
incompatibilidade de cumprimento assíduo e pontual da jornada de trabalho.

Além das situações de fragilidades nos controles internos referentes à compatibilidade de cumprimento
de jornada de trabalho a equipe de auditoria constatou, ainda, a existência de servidores no exercício de
administração e gerência de empresas privadas.

No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da Receita Federal do Brasil – RFB, com registros na
Junta  Comercial  de  Santa  Catarina  –  JUCESC,  verificou-se  a  existência  de  servidores  exercendo
administração  e  (ou)  gerência  privada,  procedimento  vedado  no  art.  117-X da  Lei  8.112/90,  num
montante de 29% (69 de 223) dos casos, sendo que desses 69 servidores, 15 exercem administração e
(ou) gerência em mais de uma empresa, num total de 89 registros, conforme tabela 2 a seguir.

SIAPE
Nº
Empresas

SIAPE
Nº
Empresas

SIAPE
Nº
Empresas

SIAPE
Nº
Empresas

1160583 1 0574351 1 1158481 1 1159464 1

1169739 1 1160521 2 1159066 1 1180223 1

1160565 1 1361629 1 1159558 1 6575810 1

1183177 1 1169740 1 1159046 2 1159055 3

1160068 1 1254046 2 1159454 1 1160578 1

1160449 3 1159222 1 1250096 2 1160132 1

1115944 1 1158083 1 0575886 1 0575967 1
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1158095 1 0278207 1 1158475 1 1445575 1

1254050 1 1158354 4 1160633 1 1158472 1

1158004 1 1160444 2 1158082 1 1178349 1

1254047 1 1445677 1 1159486 1 0256295 1

1160325 1 1445427 2 1178216 1 1445173 1

1627117 1 0573720 3 1160574 1 1158104 1

1158482 1 1160557 2 1159994 3 1160134 1

1207431 2 1160554 1 1157051 1

1159453 1 1157956 1 1157958 4

0574552 3 1158319 1 1160577 1

Tabela 2: Número de empresas administradas ou gerenciadas por servidor

O exercício de administração/gerência  foi abordado em dois enfoques: o primeiro enfoque tratou da
vedação desse exercício descrito na própria Lei 8.112/90 e o segundo enfoque foi o tempo despendido
nas atividades de administração/gerência.

Embora não se tenha alcançado a informação acerca de um valor acerca de quanto tempo é despendido
com as  atividades de  administração  e  gerência,  foi estipulado  um número  mínimo  de  horas  nessas
atividades e essas horas fazem parte das jornadas acumuladas descritas na tabela 1.

Todas as informações constantes deste item de relatório constituem-se num resumo do que consta de
Nota de Auditoria em elaboração, a qual traz anexo um relatório extenso e pormenorizado, contendo os
resultados da ação de verificação da jornada de trabalho dos médicos a ser entregue para a unidade
auditada.

Os resultados que constam deste item de relatório foram obtidos em função da realização da Ordem de
Serviço – OS 227676, a qual foi realizada em complementação aos exames efetuados sob a OS 227792,
ambos concluídos no exercício objeto dos exames.

SIAPE Jornada SIAPE Jornada SIAPE Jornada SIAPE Jornada

1160229 169 1158906 104 2313698 88 1145273 76

1160566 157 0278207 104 1169644 88 1157323 76

1160558 155,61 1158437 103 2328384 87 1445677 76

0574552 155 1358514 102 1160071 87 1160342 76

1157958 152 1360820 102 1158578 86 1178216 76

1158438 152 2312539 100 1158472 86 1160577 76

1160521 151 1627117 100 1273604 85 1254046 75

1551454 144 6576618 100 1445174 85 1159222 75
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1160132 141 1160487 100 1158004 85 1202606 75

1445173 141 1160502 100 1160563 85 1180223 75

1158106 140 1157047 100 1160444 85 1158104 75

1279352 140 1160565 99 6574146 85 2312703 74

1445576 138 1443456 99 1277368 85 2158320 73

1159558 129,4 1160633 99 1254047 84 1159126 72,4

1160592 128 1160591 98,2 1169740 84 2160075 71

1183177 125 1445172 98 2380966 84 3298560 70

1158094 125 1158092 97 0576068 84 1263037 70

1160583 122 1158325 97 1158354 83 1160457 70

1207431 122 2312603 96 1180002 83 1160554 70

1159453 121 2312569 96 6575810 83 1158085 70

1158268 120 1157049 95,8 0574549 82 0575967 66

1159457 120 1169739 95 0103442 81 1160495 65

1159454 120 1158247 95 0575899 81 1159968 65

1158093 120 1445427 95 1205284 80 1158482 65

2158139 120 0573720 95 1180145 80 1160224 65

1032745 120 1159066 95 1158312 80 1160459 65

1250096 119 1160488 94 1157957 80 1445568 65

1160449 118 1115944 94 1449104 80 1159464 65

1160134 118 2349309 93 1445581 80 1445575 65

2328447 117 1157056 92,2 0653948 80 2151715 65

1160578 117 0256295 92 1160027 80 1445435 65

0575886 110 1158481 91 1157563 80 1257789 64

0574321 109 1362916 90 0576533 80 1160508 64

1159046 108 1160468 90 1160546 80 1502815 62

1158529 108 1159566 90 0573733 80 1445679 62

0930231 106 1159486 90 0574647 79 1158138 62
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1160589 105 1157051 90 1160537 78 2322293 61

1158474 105 1158443 89,8 1158082 78 1160557 61

1180176 105 1160068 89 1160325 77 1276514 61

1178349 105 1160512 88 1158319 77 1445572 61

Causa:

A causa da situação está  na fragilidade ou mesmo inexistência  de controles internos adequados que
permitam aferir a frequência, a assiduidade e pontualidade dos servidores da instituição utilizando-se de
instrumentos isentos de manipulação ou fraude, como é o caso dos sistemas biométricos eletrônicos de
ponto.

Manifestação da Unidade Examinada:

Mediante o Ofício 132/2012/GR e seus respectivos anexos, a unidade auditada manifestou-se no sentido
de que assentiu ao conteúdo dos relatórios elaborados a  partir  das OS 227676 e  227792, posto que
informou procedimentos visando ao atendimento das recomendações propostas e ao estabelecimento de
um  parâmetro  de  conduta  e  controle  das  discrepâncias  apontadas  em  ambos  os  relatórios,
complementares  entre  si,  bem  como  ao  comprometimento  das  chefias  imediatas  nas  ações  de
atendimento, diante de suas incumbências regimentais.

Análise do Controle Interno:

Segundo  os  normativos  Parecer  GQ 145,  da  Advocacia-Geral  da  União  -  AGU,  Nota  Técnica  Nº
378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP,  Nota  Informativa  Nº  401/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP,
Acórdãos TCU nº 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 2.133/2005, 544/2006, todos
da 1ª Câmara, a acumulação entre vínculos públicos é irregular sempre quando ultrapassa o limite de 60
horas semanais, situação em que a condição humana de alimentação, higiene física e metal, repouso e
transporte não possui condições de ser satisfeita.

Segundo  a  Nota  Técnica  nº  378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP,  a  acumulação  de  cargos  será
considerada lícita caso o cômputo da carga semanal máxima dos cargos exercidos caso não ultrapasse 60
horas semanais, o que vai ao encontro dos termos do Parecer nº GQ-145 da Advocacia Geral da União,
de 16 de março de 1998, que estabeleceu o mesmo limite a ser observado por toda a Administração
Pública Federal.

A referida  Nota  Técnica  trouxe  como reforço  ao  entendimento  nela  exposto  a  redação  contida  no
Acórdão 2.133/2005 - Primeira Câmara, do Tribunal de Contas da União, o qual se pronunciou nesses
termos:

“7. Por analogia àquela Norma Trabalhista, destaco a coerência do limite de sessenta horas semanais
que vem sendo imposto pela jurisprudência desta Corte, uma vez que, para cada dia útil, ele comporta
onze horas consecutivas de descanso interjornada - art. 66 da CLT -, dois turnos de seis horas - um
para cada cargo, obedecendo ao mínimo imposto pelo art. 19 da Lei no 8.112/1990, com a redação
dada pela Lei no 8.270, de 17/12/1991 - e um intervalo de uma hora entre esses dois turnos destinada à
alimentação e deslocamento, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação
em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso tanto dos funcionários
celetistas quanto dos estatutários.”
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Consta ainda da NT nº 378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP, que a verificação de acúmulo de cargos
públicos deve ser efetivada sob dois aspectos: a tipificação dos cargos exercidos e a jornada semanal
máxima  permitida  ao  servidor,  e,  embora  o  emprego  privado  não  seja  objeto  de  apreciação  de
acumulação para atendimento às normas constitucionais, o cumprimento das jornadas de trabalho nos
cargos públicos não poderá ser prejudicada pelo exercício das suas atividades de médico em hospital
privado.

Adicionando-se aos entendimentos expostos supra, há ainda a Nota Informativa nº 401/2011/CGNOR
/DENOP/SRH/MP, segundo a qual, a Coordenação-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das
Normas - CGNOR em consonância com o Parecer AGU GQ-145/98, se pronuncia no sentido de que na
acumulação de cargos, mesmo que respeitado o limite de 60 (sessenta) horas semanais da jornada de
trabalho, imposta pelo Parecer AGU nº GQ - 145, não dispensa a administração pública a submeter-se a
outras  normas  correlatas,  isto  é,  a  acumulação  lícita  de  cargos,  não  se  justifica  só  em relação  à
compatibilidade de horário, mas também, da observância ao intervalo de descanso entre  as jornadas
(onze horas), ao repouso semanal remunerado, a fim de preservar a integridade física e mental, com
vistas a demonstrar que a acumulação de cargos não interfere na vida profissional e no desenvolvimento
de atividades relacionadas à vida privada do servidor.

Assim,  segundo  a  referida  Nota  Informativa,  o  servidor  sujeito  a  jornadas  que,  uma  vez somadas,
superam  o  limite  de  60  (sessenta)  horas  semanais,  exercem  “um  regime  estafante  de  trabalho,
subtraindo-lhe qualquer possibilidade de convívio social e, sobretudo, retiram-lhe o direito de fruição
‘ao repouso semanal remunerado’ (art. 39, §3º c/c art. 7º, inciso XV, da CRFB/88), sendo que esse
direito é  insuscetível de ser  renunciado pelo servidor, em face da finalidade maior  que informa o
conteúdo desse direito/garantia: tutelar a dignidade existencial do servidor/trabalhador”.

Traz ainda a Nota Informativa nº 401/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP que a limitação ao regime de 60
(sessenta)  horas semanais  de  trabalho  não  é  uma  condição  suficiente  e  necessária  para  autorizar  a
acumulação  de  cargos públicos,  pois  “a compatibilidade  de  horários  reclamada pela  Constituição
Federal não há de ser entendida a partir do parâmetro único do somatório das jornadas de trabalho.
Deve ela ser encarada sob duas perspectivas diversas: primeiramente, tomando por base a própria
condição existencial do servidor, que não poderá ser privado e tampouco se privar voluntariamente do
tempo necessário ao seu repouso, à preservação de sua higidez física e mental e ao desenvolvimento de
atividades relacionada  a  sua  vida  privada;  sob  outro  prisma,  é  mister  considerar  o  interesse  da
Administração Pública em ter  à sua disposição um agente física e mentalmente apto a desenvolver
regularmente as suas atribuições, sem comprometer a ideia de eficiência que permeia a atuação do
Poder Público (art. 37, caput, CRFB)”.

Acrescenta  o referido documento: “Com efeito, nos casos em que o exercício simultâneo de cargos
públicos  implique  supressão  de  direitos  sociais  previstos  na  CRFB/88  (v.g,  repouso  semanal
remunerado), não será lícito falar em compatibilidade de horários. O simples fato de inexistir choque
ou superposição de horários entre as jornadas dos cargos acumulados não dispensa a observância das
normas constitucionais de natureza cogente incidentes sobre a relação travada entre o servidor e a
Administração  Pública.  Não  se  pode  defender  a  ideia  de  compatibilidade  de  horários  contra
constitutionis  ou  à  margem  das  disposições  constitucionais  referentes  aos  direitos  sociais  do
trabalhador/servidor”.

Conforme descrito neste Relatório, partindo de premissas contidas no Parecer nº GQ-145 da Advocacia
Geral da União, de 16 de março de 1998, na Nota Técnica nº 378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP e na
Nota  Informativa  nº  401/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP,  resumidamente  destacamos pelo  menos 4
(quatro) proposições:

1. A condição humana suporta uma carga semanal máxima de cargos exercidos caso o cômputo de horas
acumuladas não ultrapasse 60 (sessenta) horas semanais, sendo que com valores de jornada acima desse
patamar  não  se  considera  atendido  o  requisito  da  compatibilidade  de  horários  (Parecer  AGU
GQ-145/98).
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2. O limite de exercício de 60 (sessenta) horas semanais é coerente uma vez para que cada dia útil, ele
comporta onze horas consecutivas de descanso interjornada; intervalo de pelo menos uma hora entre
turnos, destinada à alimentação e deslocamento, fato que certamente não decorre de coincidência, mas
da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso tanto dos
funcionários celetistas quanto dos estatutários (NT nº 378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP - Acórdão
TCU 2.133/2005 - Primeira Câmara).

3. Embora o emprego privado não seja objeto de apreciação de acumulação para atendimento às normas
constitucionais, o cumprimento das jornadas de trabalho nos cargos públicos não poderá ser prejudicado
pelo exercício de atividades no setor privado (NT nº 378/2009/COGES/DENOP/SRH/MP).

4. Mesmo que respeitado o limite de 60 (sessenta) horas semanais da jornada de trabalho, imposta pelo
Parecer  AGU nº  GQ -  145,  não  dispensa  a  administração  pública  a  submeter-se  a  outras  normas
correlatas, isto é, a acumulação lícita  de cargos, não se  justifica só em relação à  compatibilidade de
horário,  mas também,  da  observância  ao  intervalo  de  descanso  entre  as  jornadas (onze  horas),  ao
repouso semanal remunerado, a fim de preservar a integridade física e mental, com vistas a demonstrar
que  a  acumulação de  cargos não interfere  na  vida  profissional e  no  desenvolvimento  de  atividades
relacionadas à vida privada do servidor. (NI nº 401/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP).

Pela quantidade de horas semanais exercidas pelos servidores que possuem jornadas somadas em seus
diversos vínculos laborais, conforme depreende-se do Parecer AGU GQ-145/98, e demais normativos
citados, duas situações seriam passiveis de ocorrer. Na primeira haveria um exercício de horas laborais
superior à capacidade humana e, na segunda, o descumprimento de carga horária em algum dos vínculos
ou atividades exercidas.

A primeira situação, contudo, não se sustenta além do curto prazo, pois, conforme o referido Parecer, em
havendo um exercício  de  jornada  superior  a  60  horas,  este  não pode  ser  exercido por  um período
continuado  de  tempo,  posto  que  limitado  pelas  necessidades  humanas,  assim,  somente  a  segunda
situação tende a prevalecer, ou seja, o exercício de jornadas alongadas guarda incompatibilidade com o
cumprimento fiel de jornada de trabalho.

Do ponto  de  vista  do  Parecer  AGU GQ-145/98,  a  incompatibilidade  de  horários  é  decorrência  da
incapacidade humana de exercício de um número laboral excessivo de horas.

Esse número excessivo de horas faz com que não seja possível ao servidor com jornadas alongadas a
satisfação plena  de  suas necessidades de  repouso,  alimentação,  higiene  física  e  mental e  transporte
segundo apregoado no próprio Parecer, dessa forma, somente no caso hipotético em que tais condições
não fossem atendidas, permitir-se-ia ao servidor exercer jornadas alongadas, cumprindo integralmente
jornadas de trabalho excessivas.

Contudo, do Parecer AGU GQ-145/98 extrai-se que se a satisfação da condição humana prepondera
sobre o exercício de jornadas alongadas, ou seja, somente em condições extremas e em curto período,
poderia  o  servidor  exercer  esporádica  e  temporariamente  jornadas excessivas,  contudo,  não haveria
condição de manutenção dessas jornadas permanentemente.

O significado prático dessa opção é o de que se a condição humana exige da pessoa que ela repouse,
alimente-se,  perfaça  higiene  física  e  mental,  transporte-se  entre  locais  de  vínculo  e  entre  esses  e
residência,  e  se  essa  mesma  condição  não  é  atingida  se  não  houver  tempo hábil de  atingimento,  o
exercício de jornadas alongadas torna-se impraticável.

Consequentemente,  embora  quantitativamente  os vínculos possam trazer um somatório excessivo de
horas  desempenháveis,  na  prática,  as  horas  realmente  exercidas  não  teriam força  de  suplantar  as
necessidades exigíveis pela condição humana, e esta não seria aviltada posto que o que de fato ocorre é
a redução no exercício das jornadas nominais contratadas. Em suma, a condição humana permanece
preservada à custa do descumprimento das horas contratadas e exercidas nos múltiplos vínculos laborais
dos servidores.
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Resumidamente, a redação do Parecer AGU GQ-145/98 deixa transparecer que, do ponto de vista da
continuidade, é mais forte a condição humana, pois a pessoa humana não possui condições permanentes
e continuas de exercício de jornadas alongadas.

Dessa  forma,  desfaz-se  o  binômio  versus  cumprimento  das  jornadas  sem a  satisfação  da  condição
humana, ou satisfação da condição humana e descumprimento das jornadas exercidas - de execução
incompatível.

Do ponto de vista da administração pública, restaria verificar se o inevitável descumprimento de jornada
de trabalho ocorreria quando do exercício de jornada em cada instituição afim.

Ressalte-se que ao consentir o exercício de jornadas alongadas, a administração estaria permitindo ao
servidor  colocar  o  interesse  particular  desse  servidor  acima  do  interesse  coletivo  da  administração,
desvirtuando-se da hierarquia dos interesses em que o público deve necessariamente prevalecer sobre o
privado. O mesmo raciocínio vale tanto para quando o servidor exerce seu ofício como empregado como
quando o exerce de forma autônoma, situação em que o interesse particular e privado desse servidor fica
ainda mais explícito.

Enumeramos pelo menos dois tipos de situação em que a administração permite ao servidor colocar o
seu interesse particular sobre o interesse público. No primeiro, a administração tem ciência da situação e
explicitamente delibera que a existência de jornada alongada decorrente de diversos vínculos do servidor
é incapaz ou irrelevante  de  provocar interferência  na  sua vida funcional, seja  na diminuição do seu
desempenho profissional qualitativo e quantitativo, no risco de descumprimento de jornada de trabalho
por incapacidade de assunção de múltiplas funções laborais, ou mesmo no prejuízo na condição de saúde
do servidor.

No segundo, a administração desconhece a situação de vínculos adicionais do servidor e deixa de tomar
medidas no sentido de reconhecer situações potencialmente danosas e arriscadas ao desempenho laboral
deste,  seja  por  não  possuir,  não  exercer  ou  não  ter  interesse  em implementar  controles  internos
suficientemente adequados a conhecer diretamente a existência de vínculos adicionais ou indiretamente
mediante detecção ou monitoramento de suas consequências, sejam elas relacionadas ao desempenho
profissional, ao cumprimento de jornada de trabalho ou ao risco à condição de saúde desse servidor

Em ambas as situações, a administração necessita modificar a opção pela inércia da gestão, exercendo o
poder/dever de utilizar medidas pró-ativas visando reconhecer e estar apta a coibir, corrigir e penalizar
situações abusivas, não só do ponto de vista de atingimento da missão institucional, mas de preservação
da imagem da Instituição junto à sociedade.

Na medida em que a administração detém controles internos inadequados, sejam eles apenas frágeis ou
mesmo  inexistentes,  torna-se  potencialmente  mais  propício  haver  desconhecimento  por  parte  dessa
administração  quanto  à  vida  funcional  do  servidor,  corroborando  com  a  hipótese  de  que  o
descumprimento de jornada  preferencialmente  recai em vínculos cujo controle  de frequência  é  mais
frágil.

Restaria,  então,  verificar  qual  iniciativa  possui  controle  mais  frágil,  dentre  a  pública  ou  privada,
compreendendo aí a iniciativa autônoma, porém, tratada como um caso a parte, posto que não há sentido
em descumprir-se jornadas autônomas, já que o maior prejudicado seria o profissional que a exerce.

Embora a verificação deva surgir de um estudo mais aprofundado, com os elementos existentes já é
possível imaginar que o setor privado controle muito melhor a jornada de trabalho de seus empregados,
não só porque inexiste, na iniciativa privada, o instituto da estabilidade que existe no serviço público,
mas porque nessa iniciativa prevalece a busca competitiva entre empresas e o objetivo do lucro, fatores
distintos no serviço público da administração direta e indireta de autarquias, cujos servidores estejam
sujeitos ao Regime Jurídico Único.

Consequentemente,  na  prática,  se  há  a  chance  de  que  alguma  jornada  esteja  sendo descumprida,  a
tendência  é de supor que o maior lesado não deve ser o setor privado e  sim o público, conforme a
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ineficácia ou frouxidão no controle de assiduidade e de pontualidade adotado.

Dada  a  similaridade  entre  os exames e  os resultados alcançados pelas Ordens de  Serviço 227792 e
227676, as recomendações a seguir propostas apresentam grande semelhança.

Recomendações:

Recomendação 1:

Proceder à implementação de um sistema de controle de frequência efetivamente eficaz em que a leitura
dos dados de  entrada e  de saída da instituição sejam efetuadas por mecanismos confiáveis, como o
proporcionado pelos dados biométricos do servidor.

Recomendação 2:

Proceder à verificação da capacidade de cada chefia imediata em realmente aferir o cumprimento de
jornada dos servidores sob sua supervisão a fim de que esse controle não se torne uma peça inócua.

Recomendação 3:

Proceder  à  informatização dos dados de  vínculos acumulados pelos  servidores,  de  modo a  permitir
confiabilidade e agilidade na detecção de irregularidades e a consequente regularização.

Recomendação 4:

Proceder ao levantamento estatístico de afastamentos que tenham por iniciativa tratamento da própria
saúde,  decorrentes  de  sobrecarga  de  trabalho  em vínculos  acumulados.  Faculta-se  a  utilização  da
unidade SIASS para obtenção desse levantamento.

Recomendação 5:

Proceder aos descontos proporcionais nas remunerações dos servidores que deixarem de  cumprir as
jornadas de trabalho às quais estão sujeitas, pagando-se somente pelas horas efetivamente trabalhadas.

Recomendação 6:

Proceder à  implantação de  mecanismos de detecção de atividades de administração e  (ou) gerência
privada  pelos  servidores  da  Instituição,  inclusive  na  admissão,  promovendo,  se  for  o  caso,
recadastramento com todos os servidores ativos.

Recomendação 7:

Proceder à instauração do competente procedimento disciplinar visando apurar as responsabilidades pelo
exercício  de  atividade  vedada  pela  legislação  vigente,  durante  todo  o  exercício  concomitante  das
atividades de administração ou gerência com as atribuições do cargo público.

13. ASSIST. AMBULAT. E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
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13.1. Subárea - ATENÇÃO SAÚDE POP PROCED MÉDIA/ALTA COMP-MAC

13.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

13.1.1.1. Informação

Informação básica da 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 é direta e descentralizada. O montante de recursos
executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental Despesas Executadas (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

17.242.794,23 35%

13.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

13.1.2.1. Constatação

Exigência de amostras para todos os participantes de determinados itens licitados nos Pregões
Eletrônicos nº 33/2010 e nº 389/2010, em desacordo com a jurisprudência vigente, ocasionando a
desclassificação de participantes, com prejuízo potencial de R$ 119.196,80.

O Pregão Eletrônico nº 33/2010 teve como objeto o “Registro de Preços de Suprimentos de Informática,
conforme necessidade estimada e discriminação dos produtos constantes do Anexo I”.

Os produtos foram orçados em R$ 327.808,32, tendo o processo sido realizado no dia 29/03/2011.

No item 8 do Edital foi previsto o seguinte:

“8.1: O licitante que cotar materiais cujas marcas/modelos não sejam conhecidos pela área técnica do
Hospital  Universitário  ou  que  em momentos anteriores  apresentarem problemas de  desempenho  na
utilização, deverão apresentar amostras para  realização de testes ou documentação com informações
técnicas do produto, após o encerramento da etapa competitiva, quando solicitadas pelo Pregoeiro;
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8.2 As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome do licitante e o número desta
licitação, e serem encaminhadas ao setor do Hospital Universitário indicado pelo Pregoeiro, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação”.

Tendo em vista  esta  exigência  editalícia, foi verificado que houve uma série  de desclassificações de
empresas participantes do certame licitatório pelo não encaminhamento de amostras, conforme pode ser
observado no quadro a seguir:

 

Item Quantidade Menor  valor

proposto,  mas  que

foi  desclassificado

por  não  ter

encaminhado

amostra (em Reais)

Valor  da  proposta

aceita – em Reais

Diferença  –  valor

contratado  a  maior

por  ter  sido

desclassificada  a

proposta  devido  à

ausência  de

encaminhamento  de

amostra (em Reais)

19  –  Cilindro  Drum

Q3964A

15 44,45 384,67 5.103,30

20 – Cilindo  Drum para

impressora  marca  Sharp

AR-C26DR

15 298,00 415,34 1.760,10

21 – DVD Regravável 200 1,30 1,34 8,00

37 – Ribon Preto 300 3,78 4,21 129,00

42  –  Toner  Amarelo

Q3962A

20 53,00 128,11 1.502,20

43  –  Toner  amarelo

Q6002A

20 44,49 115,00 1.410,20

45  –  Toner  C7115X,

Preto

200 16,00 76,00 12.000,00

46  –  Toner  C8061X,

Preto

20 60,00 315,00 5.100,00
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47  –  Toner  Ciano

Ar-C260

20 22,00 212,81 3.816,20

48  –  Toner  Ciano

Q3961A

20 51,50 198,15 2.933,00

49  –  Tone  Ciano

Q60001A

20 47,50 100,00 1.050,00

50  –  Toner  Magenta

AR-C260

20 191,50 350,00 3.170,00

51  –  Toner  Magenta

Q3963A

20 69,80 230,61 3.216,20

52  –  Toner  Magenta

Q6002A

20 31,15 115,00 1.677,00

53  –  Toner  Preto

ARM620

20 90,00 241,00 3.020,00

54  –  Toner  Preto  ARM,

610 GR

20 158,00 182,00 480,00

56 – Toner Preto Q3960A 40 48,40 165,25 4.674,00

59 – Toner Preto Q5942X 20 54,35 396,00 6.833,00

60 – Toner Preto Q6000A 10 44,50 146,44 1.019,40

62 – Toner Q2613X Preto 80 21,29 138,00 9.336,80

63 – Toner Q5949X Preto 90 22,15 192,00 15.286,50
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Total 83.524,90

 

 

Da mesma forma, no Pregão Eletrônico nº 389/2010, que teve como objeto o “Registro de Preços e
Materiais de Informática, conforme necessidade estimada e discriminação dos produtos constantes do
Anexo  I”,  foi  verificado  uma  série  de  desclassificações  de  empresas  por  não  terem  apresentado
amostras. O Pregão Eletrônico nº 389/2010 foi realizado no dia 20/01/2011, tendo sido orçado para a
licitação o valor de R$ 2.158.111,26. No item 8 do Edital também estava prevista a  necessidade de
apresentação de amostras em cinco dias úteis.

Nesta  licitação,  os  itens  que  tiveram desclassificação  por  não  terem apresentado  amostras  são  os
seguintes:

 

 

Item Menor  valor

desclassificado  por

não  apresentação  de

amostra (em Reais)

Quantidade Valor  do  item

adquirido (em Reais)

Diferença  –  valor

contratado  a  maior

por  ter  sido

desclassificado

proposta  devido  a

ausência  de

encaminhamento  de

amostra (em Reais)

9  –  Bandeja

deslizante ventilada

para rack

83,00 24 84,00 24,00

11  –  Bateria  para

placa ãe

0,56 80 0,98 33,60

30  –  Cabo  óptico

interno/externo

3,32 12000 3,49 2.040,00

34  –  Cabo  tipo

manga 16 vias

342,90 12 346,00 37,20

40  -  Conector  RJ

45

0,49 120 1,65 139,20
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48  –  Cooler

Universal  para

processador Intel

28,80 120 28,83 3,60

49 – Cordão óptico

do tipo duplex

29,98 96 69,9 3.832,32

50  –  Curva  45º

para  eletroduto  de

PVC

9,98 190 9,99 1,90

51  –  Curva  90º

para  eletroduo  de

PVC

9,98 70 9,99 0,70

62  –  Distribuidor

Interno Óptico

264,99 96 375,00 10.560,96

70 – Fonte ATX de

Alta Performance

26,50 180 30,00 630,00

77  –  Fonte  para

gabinete rack

577,00 20 578,00 20,00

88 – Gabinete para

rack

300,00 10 1.043,00 7.430,00

102  –  Kit  de

manutenção  para

impressora

630,00 4 649,90 79,60

126  –  Memória  1

GB  perfeitamente

compatível  com

HP/Compaq  6005

Pro  Small  Form

Fador

49,70 48 49,74 1,92

132 – Módulo Mini 223,99 4 250,00 104,04
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Gbic  Multi  Modo

1000 MBPS-LX

139 – Mouse laser

sem fio  tecnologia

Wireless

89,98 4 105,00 60,08

141  –  Organizador

de cabo para Rack

11,00 60 15,00 240,00

143 – Path cord 1,5

metros

6,37 120 10,00 435,60

145 – Path cord 50

cm

11,50 600 12,00 300,00

146  –  Path cord  6

metros

26,00 48 26,50 24,00

149  –  Película  da

unidade fusora para

impressora  laser

monocromática

Laserjet 4250

13,09 6 13,10 0,06

154  –  Película  da

Unidade Fusor para

impressora  laser

monocromática

Laserjet 1200

13,10 4 13,15 0,20

160  –  Placa  de

captura  de  vídeo

externa

415,54 24 416,00 11,04

172  –  Placa  de

memória 2 GB

199,00 48 200,00 48,00

178  –  Placa  de

Rede  PCI  Padrão

9,95 18 13,00 54,90
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Ethernet  10/100

MBPS

197  –  Placa  serial

slot PCI Express

58,89 12 58,90 0,12

222  –  Teclado

preto  com  cinza,

padrão ABNT 2

10,00 120 59,55 5.946,00

232  –  Unidade  de

ventilação  tipo

bandeja fixa

369,99 48 389,40 931,68

236  –  Unidade

fusora  para

impressora  laser

colorida  para  HP

Laserjet 2550

940,00 4 989,99 199,96

238  –  Unidade

fusora  para

impressora  laser

monocromática

para  HP  Laserjet

2420

415,00 4 439,99 99,96

239  –  Unidade

Fusora  para

impressora  laser

3050

375,00 4 388,25 53,00

242  –  Unidade

fusora  para

impressora  laser

monocromática

para  HP  Laserjet

1320

319,00 12 336,00 204,00

244-  Voice  painel

20 portas em aço

199,49 24 255,00 1.332,24
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245 – Voice painel

50 portas em aço

157,00 24 190,00 792,00

Total 35.671,88

 

 

Conforme pode ser verificado, esta exigência do Edital acaba por limitar a participação de uma série de
empresas durante o processo licitatório e acarreta a desclassificação de empresas que poderiam fornecer
os produtos de acordo com o solicitado, mas que por não encaminharem em tempo hábil as amostras são
desclassificadas. Assim, tendo em vista que as empresas são desclassificadas sem que se possa afirmar
que não teriam condições de fornecer os produtos, pode ter se deixado de economizar R$ 35.671,88 no
Pregão Eletrônico nº 389/2011 e de R$ 83.524,90 no Pregão Eletrônico nº 033/2011, tendo em vista a
desclassificação destas empresas pelo não encaminhamento de amostras.

Uma série de causas pode ser listada como possibilidades para o excessivo número de desclassificações
de empresas utilizando o critério da apresentação de amostras:

1 - Pelo fato do Pregão Eletrônico ser um processo de âmbito nacional, uma série de empresas de outros
estados da federação participam, sendo que não tem, com cinco dias úteis para encaminhamento de
amostra, tempo útil suficiente para encaminhar os produtos solicitados;

2 -  Uma  série  de  licitantes pode  participar  não tendo  disponibilidade  imediata  do  produto em seus
estoques, o que acarreta no não envio da amostra e na desclassificação;

3 - Os custos de encaminhamento das amostras via sistema postal podem ser entendidos como um custo
excessivo pelos fornecedores.

Cabe destacar que os fornecedores têm obrigação de fornecer os produtos cotados, sob pena de não
aceite dos produtos a serem adquiridos. Para que ocorra este processo, não é essencial a apresentação de
amostras  dos  produtos.  Cabe  destacar  que  este  procedimento  que  é  executado  pela  Comissão  de
Licitação  do  Hospital Universitário  não garante  que  os produtos a  serem adquiridos posteriormente
atendam ao  Edital,  uma  vez que  não  é  na  apresentação  da  amostra  que  estão  sendo  recebidos os
produtos adquiridos.

Portanto,  a  utilização  deste  expediente  pelo  Hospital  Universitário  está  acarretando  uma  redução
excessiva  do  número  de  empresas  habilitadas  a  participar  das  licitações (em alguns itens,  todas as
empresas participantes são desclassificadas, ficando o HU sem adquirir o produto licitado), restringindo a
competitividade  das  licitações,  e  acarretando,  conforme  relatado,  prejuízo  potencial  total  de  R$
119.196,80.

Causa:

A Unidade alega que são exigidas amostras de todos os participantes a fim de agilizar o processo de
aquisição, tendo em vista o grande volume de produtos (marcas) que não atendem às especificações
definidas.

Manifestação da Unidade Examinada:
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A Unidade encaminhou, por meio do Ofício nº 29/2012/GR, de 03/02/2012, o Memorando Interno nº
03/2012, de 31/01/2012, informando o seguinte:

“Após análise do parecer do auditor referente ao Memo 030/DA/HU/2012 esclarecemos o seguinte:

1 – O acentuado volume de desclassificações, nos dois pregões mencionados, deu-se apenas em razão do
não  envio  das  amostras  solicitadas  dentro  do  prazo  estipulado  pelo  Edital.  Não  vemos  nenhum
impedimento para  que  este  prazo seja  dilatado.  No entanto vale  lembrar  que  diversas empresas,  de
outros estados, em que pese o prazo de apenas cinco dias úteis conseguiram enviar amostras;

2 - O auditor menciona um “prejuizo potencial”, no entanto não se leva em consideração o prejuízo
potencial de se adquirir produtos sem qualidade de marcas que já foram reprovadas em outros eventos.
Cito  aqui o  exemplo  das  placas mãe  da  marca  AS-Rock,  onde  50% delas  apresentaram problemas
poucas semanas após findo o prazo de garantia;

3 – O auditor diz textualmente: “(...) os fornecedores tem obrigação de fornecer os produtos cotados,
sob pena  de  não aceite  dos produtos...”.  Discordamos totalmente  desta  declaração.  Os materiais de
informática apresentam certas peculiaridades, especialmente relacionadas a falsificação. A experiência
que  temos  neste  campo  é  superior  a  30  anos,  ou  seja,  acompanhamos  todo  o  processo  de
desenvolvimento da industria de TI, e nos consideramos a altura de proceder com avaliações técnicas
bastante  fidedignas.  Solicitamos a  amostra,  inicialmente,  para  verificar  se  o proponente  compreende
perfeitamente o texto da especificação do edital, já que tivemos situações em que a amostra enviada era
totalmente incompatível com o texto e o preço estipulado pelo edital.

Caso optássemos por recusar a oferta do produto no momento do recebimento, estaríamos criando um
sério problema para a instituição. Já que a maioria das aquisições seriam incertas em relação ao que é
especificado  e  ao  que  é  efetivamente  ofertado.  Lembro  que  nem todas  as  empresas  são  idôneas,
conforme mostram os documentos anexo.

Com base nos documentos mencionados, no anexo, vemos que se referem a uma séria de reclamações
de setores por conta da utilização de produtos de baixa qualidade que infelizmente foram adquiridos em
que pese o envio da amostra. Ou seja, a empresa forneceu produto de qualidade inferior ao avaliado
quando do envio da amostra. É fácil portanto concluir que se já temos problemas quando se faz uma pré
seleção  criteriosa,  quanto  mais  teríamos se  deixássemos para  efetuar  tal avaliação  no  momento  da
entrega do insumo, recusando então a entrega dos produtos. Esta ação, sugerida pela auditoria, seria
irresponsável,  já  que  um  laudo  de  exame,  como  mostram  os  anexos  seria  simplesmente  ilegível
resultando num prejuízo muito maior do que aqueles possíveis mencionados pela auditoria.

4 – Quando a auditoria menciona “redução excessiva do número de empresas habilitadas” como sendo
um problema,  questionamos que  se  uma  empresa  é  de  fato  séria  em nenhum momento  perderia  a
oportunidade de fornecer através da modalidade de registro de preço para o hospital. Também não seria
o envio da amostra um fator impeditivo. Ocorre sim a significativa redução de empresas cuja índole deve
ser questionada por que “temem” que sua amostra seja avaliada e posteriormente reprovada.

5 – A auditoria menciona que o HU teria ficado sem adquirir o produto mencionado por conta desta
solicitação das amostras. A conclusão óbvia é que não temos o interesse de “adquirir gato por lebre”,
quando nenhuma empresa se  habilita  a  encaminhar amostra, certamente  ou houve algum engano na
constituição do preço do item, ou de fato a empresa não é idônea. Também ressaltamos que em nenhum
caso o HU foi prejudicado, já que outras medidas, amparadas pela lei, foram tomadas como forma de
adquirir o produto em questão.

A aquisição de bens de consumo de informática  foi sempre vista  pela  área de TI com muito zelo e
responsabilidade, principalmente em razão de erros do passado onde sequer solicitávamos amostras de
produtos  e  eramos  vítimas  de  empresas  inescrupulosas.  Infelizmente  não  temos  dados  registrados
daquela época, mas as lembranças são extremamente negativas, especialmente em relação as constantes
e veementes reclamações dos usuários.  Ressaltamos,  por fim, que  as licitações do HU são tão bem
elaboradas, que até mesmo órgãos como CGU e TCU já formalizaram adesão a atas destes pregões.
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'Aprendemos com o tempo, em sermos melhores evitadores de  problemas do que solucionadores de
problemas'”.

Em relação  ao  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  a  Unidade  informou,  em documento  datado  de
03/04/2012, o seguinte:

"a) Exigir  amostra  apenas da empresa classificada em primeiro lugar: Esta  recomendação implicaria
numa  demora  absurda  para  a  aquisição  do  bem.  Senão  vejamos,  geralmente  nas  licitações  do  HU
aparecem mais de 30 empresas num item, caso tenhamos que solicitar a amostra da forma como foi
recomendado, teríamos então 5 dias para receber a amostra e então emitir um parecer. Caso a amostra
não fosse viável, teríamos que partir para o segundo item, e assim sucessivamente até encontrarmos um
produto absolutamente compatível com o que se especificou. Ocorre que a maioria das empresas, as
quais solicitamos a amostra, não as envia, diante desse fato um processo licitatório poderia perdurar por
várias semanas. Se considerarmos o prazo de envio da amostra como sendo de 05 dias para cada item, e
considerando que as empresas os entregassem em apenas 03 dias certamente demoraríamos cerca de 90
dias úteis para talvez findar o processo de aquisição. A citação do Voto do Ministro Walton Alencar
Rodrigues não pode ser aceita por esta instituição. A solicitação de envio de amostras jamais causou com
que houvesse redução no número de participantes em qualquer certame licitatório do HU. Não há ônus
excessivo para empresas idôneas, já que todos os itens depois de avaliados são devolvidos sem custo
para a empresa, porquanto a ação não pode ser considerada onerosa e tampouco como um fator que
desestimula a  participação de empresas. O ministro salienta  que a  solicitação de amostra  deve ser a
exceção.  Neste  sentido  vale  lembrar  que  uma  instituição  que  zela  pela  vida  humana  deve  ser
absolutamente  criteriosa  na  escolha  dos insumos que  geram laudos impressos e  qualquer  forma  de
informação da qual dependa a vida humana. Neste sentido então deveríamos nos considerar a exceção?
A solicitação de  amostras não é  utilizada  de  forma  indiscriminada  ou irresponsável,  é  sim utilizada
especialmente em razão de que a experiência acumulada ao longo dos anos mostrou que infelizmente a
maioria das empresas não é idônea, e a saída escolhida foi a solicitação consciente e responsável de não
colocar  a  saúde  do  paciente  em  cheque  por  que  um  simples  papel  não  pode  ser  corretamente
interpretado  em razão  da  péssima  qualidade  do  toner  utilizado  para  a  impressão.  Lembro  que  um
documento que pertence a um prontuário somente pode ser desprezado após 10 anos. Uma empresa que
zela pela saúde dos pacientes tem esta obrigação, de fazer com que este paciente se sinta seguro e não
corra  riscos  em que  pese  o  desejo  de  cumprimento  da  lei.  Acreditamos  que  vidas  não  podem ser
inferiorizadas em relação ao entendimento do mencionado ministro.

b) Inserir no edital de forma objetiva o que será verificado no edital: Esta recomendação já é seguida, já
que  situações  como  peso,  se  o  produto  é  novo  ou  não,  além  de  outras  são  todas  incluídas  na
especificação do edital, portanto isto já se encontra explícito no edital, sendo que anualmente buscamos
aprimorar  as  especificações  destes  itens  em razão  das  informações  obtidas  quando  da  análise  das
amostras;

c) Aumentar o prazo de apresentação da amostra, considerando ser o pregão de abrangência nacional:
Esta sugestão já se encontra em estudos pelo pessoal da CPPL;

d)  Realizar  a  conferência  dos  produtos  no  momento  do  recebimento  das  mercadorias:  Essa
recomendação já é seguida, e 90% dos itens recebidos estão de acordo com a especificação. Os 10%
restantes geralmente são de empresas não idôneas ou que desconhecem os produtos, ou que em alguns
casos não nos foi possível avaliar as amostras. Cito recentemente o caso de uma empresa que cotou
luvas anti estática. A especificação é bem clara quanto ao tamanho das luvas, no entanto estas vieram
muito pequenas, além de estarem longe de ser 'anti estáticas'. Passados quase oito meses do recebimento
do produto e a empresa não efetuou a substituição do produto, em que pese o fato de que retivemos a
nota fiscal de pagamento até que a substituição fosse efetuada, esta todavia não ocorreu. Considerando
que  tivéssemos que  fazer  a  análise  do  produto,  somente  no  momento  da  entrega  deste,  estaríamos
colocando em risco a vida dos pacientes que dependem de produtos cujo desempenho seja o esperado.
Como deveríamos proceder, caso a maioria dos itens que recebêssemos estivessem em desconformidade
com o edital? Fechar o hospital? Finalmente a orientação de se devolver o produto caso este não esteja
de acordo com as especificações é no mínimo irresponsável, já que geraria sério desabastecimento no
almoxarifado  central  do  HU.  Como deveríamos proceder  caso  50% dos itens  de  uma  determinada
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licitação tivessem que ser devolvidos?".

Análise do Controle Interno:

Conforme  pode  ser  verificado  na  justificativa  da  Unidade,  o  envio  de  amostras  não  garante  o
fornecimento do produto com as especificações corretas no momento da entrega do produto. É o que se
verifica quando a Unidade afirma que registra uma série de reclamações de setores do hospital por causa
de produtos de baixa qualidade tendo como origem o fornecimento por parte das empresas de “produto
de qualidade inferior ao avaliado quando do envio da amostra”.

Na  resposta  da  Unidade  não há  manifestação em relação à  afirmação de  que  a  desclassificação de
empresas sem verificação de amostra dos produtos, sem conhecer o produto que iria ser fornecido, pode
estar levando à desclassificação de empresas que poderiam fornecer produtos de qualidade para o HU.

Cabe destacar que o argumento da Unidade está centrado em que é no momento da apresentação da
amostra  que  se  verifica  a  aderência  do  produto  cotado  pelas  licitantes  ao  que  foi  solicitado  pela
administração.  No entanto,  conforme já  relatado,  esta  verificação é  feita  no momento do aceite  do
produto, não havendo garantia alguma que o produto apresentado na amostra seja o produto que será
entregue.  Ademais,  é  no momento da  entrega  que esta  conferência  deve ser realizada,  devendo ser
devolvido o produto que não atenda às especificações.

Destaque-se ainda que o Hospital Universitário, quando solicita amostras dos produtos, solicita a amostra
de todos os participantes para cada item. Isto vai de encontro ao disposto na jurisprudência do TCU. No
Acórdão TCU nº 491/2005, por exemplo, foi disposto o seguinte:

“Ademais,  essa  cláusula  impositiva  não  se  coaduna  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  que  vem
entendendo que a exigência de amostra ou protótipos deve ser feita apenas ao licitante provisoriamente
em primeiro lugar (e não a todos, como ocorreu), de  forma previamente disciplinada e detalhada no
instrumento convocatório, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.666/1993 (v.g. Decisão n. 197/2000 -
Plenário - TCU e Acórdãos ns. 1.237/2002, 808/2003 e 99/2005, todos do Plenário)”.

Cite-se ainda trecho do Voto do Ministro Walton Alencar Rodrigues no TC 001.103/2001-0, condutor do
Acórdão 237/2002 - Plenário - TCU, que bem ilustra esse posicionamento do Tribunal:

“A exigência de amostras, na fase de habilitação, ou de classificação, feita a todos os licitantes, além de
ilegal, poderia ser pouco razoável, porquanto imporia ônus que, a depender do objeto, seria excessivo, a
todos os licitantes,  encarecendo o custo de participação na citação e  desestimulando a  presença  de
potenciais licitantes”.

Cabe destacar que a exigência de amostra deve ser a exceção, uma vez que compete à Administração,
nos termos do art. 40, inc. I, da Lei de Licitações, descrever criteriosamente o objeto a ser contratado
com informações suficientes para resguardar a qualidade do objeto.

Ou seja, não deve ser utilizada esta exigência de forma indiscriminada. Assim, por exemplo, quando
exigiu-se  a  apresentação de  amostra  de  toner,  questiona-se  que  características serão verificadas,  de
forma objetiva pelo setor que irá analisar a amostra. Só se justificaria a apresentação de amostras se no
Edital fosse prevista de forma objetiva quais critérios serão analisados no momento da verificação, o que
não foi definido no Edital da licitação em questão.

Em relação  à  manifestação quanto ao Relatório  Preliminar  de  Auditoria  verifica-se  questionamento
quanto à necessidade, no caso de solicitação de amostras, de que este pedido seja efetuado apenas da
empresa melhor classificada. O questionamento não tem embasamento legal nem na jurusprudência. Em
solicitando amostras,  uma  decisão a  ser  feita  pelos formuladores  do  processo  licitatório,  esta  deve,
conforme  a  jurisprudência,  ser  solicitada  apenas  da  empresa  melhor  classificada.  No  caso  da
impossibilidade de se aplicar este  procedimento,  tem a Unidade  a  opção de formular Edital sem a
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exigência de amostras, verificando as especificações no momento de recebimento dos produtos. Cabe
destacar que toda a argumentação da Unidade foca no risco à vida dos pacientes do HU. Este argumento
não prospera, tendo em vista que não está aqui se recomendando que se adquira produtos sem qualidade,
ou que não atendam às especificações. O que se recomenda é que há um procedimento a ser seguido
pela Unidade, que não impede, de forma alguma, a aquisição de produtos com qualidade, sendo que este
procedimento atualmente não está sendo observado pela Unidade, estando esta agindo em desacordo
com a jurisprudência estabelecida.

Em relação às demais recomendações da equipe da CGU, a Unidade afirma que ou já executa ou está em
fase de estudos para implementação. Para finalizar, a Unidade afirma que a "orientação de devolver o
produto caso este não esteja de acordo com as especificações é no mínimo irresponsável". Desta forma,
questiona-se  como  a  Unidade  procede  quando,  mesmo  após  ter  analisado  amostra,  a  empresa
fornecedora entrega produto em desacordo com o licitado. Neste caso, irresponsabilidade é não proceder
a devolução dos produtos.

Recomendações:

Recomendação 1:

Na hipótese de exigência de amostras de produtos licitados, exigir estas apenas da empresa classificada
em primeiro lugar, inserindo no Edital, de forma objetiva, o que será verificado quando a amostra for
analisada, bem como oferecendo prazo de apresentação de amostra que possa ser compatível com a
realização de um Pregão Eletrônico de abrangência nacional.

Recomendação 2:

Realizar a  devida conferência  dos produtos no momento do recebimento das mercadorias, a  fim de
verificar a aderência destes ao estipulado no edital da licitação e à proposta da empresa fornecedora.

13.1.2.2. Constatação

Ausência de  fundamentação legal  para exigências no edital  do Pregão Eletrônico nº 154/2011,
caracterizando-se como fatores restritivos à competitividade do certame.

O Pregão Eletrônico nº 154/2011 teve como objeto a “contratação de empresa prestadora de serviços
técnicos  especializados  no  ramo  de  engenharia  clínica,  para  manutenção  preventiva  e  corretiva,
incluindo treinamento de operadores e elaboração de especificações técnicas de equipamentos médico-
hospitalares para o Hospital Universitário/UFSC, conforme discriminado nos anexos e no instrumento de
contrato”. A motivação para a realização desta licitação deveu-se ao final do contrato anterior (31/03
/2011), com a empresa Technocare Engenheiros Clínicos Associados Ltda., sendo que a empresa não
teria  interesse  em renovar  o  contrato tendo em vista  defasagem do valor  e  perdas com impostos e
dissídios coletivos.

Este objeto foi inicialmente licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 23/2011, que foi revogado no dia
27/05/2011. Depois, foi licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 127/2011, o qual foi revogado tendo
em vista que a única empresa participante, a empresa Technopar, cotou o valor de R$ 693.00,00, sendo
que o valor estimado era de R$ 495.066,00 anuais.

Após o Pregão nº 127/2011, foi solicitada nova análise de custos, sendo que não foi comprovado no
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Pregão Eletrônico nº 154/2011 a realização desta nova pesquisa de preços.

O Pregão Eletrônico nº 154/2011 foi realizado no dia 16/08/2011, tendo sido estimado os custos, sem
comprovação de realização de nova pesquisa de preços, em R$ 660.000,00.

No Termo de Referência foram verificadas as seguintes exigências das empresas licitantes:

“4.3.1 Profissionais de nível médio (Técnico em Eletrônica e/ou Técnico em Telecomunicações), no
mínimo  dois  profissionais,  com experiência  profissional  comprovada  de,  no  mínimo,  três  anos  em
serviços de manutenção eletrônica de EMH, para realizar os serviços e horários a serem definidos pelo
HU/UFSC;

4.3.2 Profissional de nível médio (Técnico em Mecânica), com experiência profissional comprovada de,
no mínimo,  três anos em serviços de  manutenção  mecânica  de  EMH, para  realizar  os  serviços em
horários a serem definidos pelo HU/UFSC;

4.3.3  Profissional  de  nível  superior  (Engenheiro  Eletricista,  Engenheiro  Eletrônico  ou  Engenheiro
Biomédico),  com  experiência  profissional  comprovada  de,  no  mínimo,  três  anos  em  serviços  de
engenharia clínica, para realizar os serviços em horários a serem definidos pelo HU/UFSC.

4.4  A  empresa  contratada  deverá  indicar  um Coordenador  Técnico  de  nível  superior  (Engenheiro
Eletricista,  Engenheiro  Eletrônico  ou  Engenheiro  Biomédico),  que  tenha  experiência  profissional
comprovada  de  no mínimo cinco anos em serviços de  engenharia  clínica,  e  que  será  o  responsável
técnico pelos serviços e coordenará os serviços dos demais profissionais”.

No Edital, foi verificada ainda a seguinte exigência de habilitação para as empresas licitantes:

“Item 8.2

(...)

e) Declaração de inexistência de vínculos comerciais referentes à distribuição, representação, venda de
produtos e assistência técnica autorizada ou exclusiva de equipamentos médicos-hospitalares.

(...)

Item 10.5 No ato de assinatura do contrato a empresa deverá:

10.5.3.  Comprovante  de  existência  de  sede  própria  na  região  da  Grande  Florianópolis,  constando
endereço e telefone fixo”.

Participaram da licitação apenas duas empresas, sendo que a vencedora da licitação foi a empresa que já
fornecia  os  serviços  para  o  Hospital  Universitário,  a  empresa  Technopar,  pelo  valor  anual  de  R$
686.491,47, que foi contratada por meio do Contrato nº 167/2011, de 03/10/2011.

Foram verificadas, portanto, as seguintes impropriedades na realização deste processo licitatório:

1 - Ausência de pesquisa de preços que fundamente o valor orçado na licitação, de R$ 660.000,00;

2 - Ausência de fundamentação legal da exigência contida nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.4 do Termo de
Referência,  os  quais  exigiram  das  licitantes  que  estas  tivessem  profissionais  com  experiências
comprovadas de três e cinco anos, sem justificativa técnica;

3 - Ausência de fundamentação legal para a exigência contida no Item 8.2 (...) – d, do Edital, que exigiu
das  licitantes  “Declaração  de  inexistência  de  vínculos  comerciais  referentes  à  distribuição,
representação,  venda  de  produtos  e  assistência  técnica  autorizada  ou  exclusiva  de  equipamentos
médicos-hospitalares”. Não ficou fundamentada a vedação de participação na licitação para empresas
que teriam condições de prestar os serviços de Engenharia Clínica mas que prestam outros serviços, o
que restringiu o caráter competitivo da licitação;
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4 - Ausência de fundamentação das exigências contidas no iten 10.5.3 do Edital.

Dessa forma, observa-se que as exigências contidas no Termo de Referência e Edital da licitação em
questão  limitaram  a  competitividade  do  certame,  haja  vista  que  houve  duas  tentativas  frustadas
anteriores (Pregões Eletrônicos nº  023/2011 e 127/2011), e  ainda no Pregão Eletrônico nº  154/2011
participaram somente  duas  empresas,  sendo  que  a  perdedora  apresentou  proposta  no  valor  de  R$
2.000.000,00 (mais que o dobro do valor inicial da vencedora) e sequer efetuou lances, comprovando a
falta de competição deste procedimento licitatório.

Causa:

A ausência de fundamentação legal para exigências contidas no Termo de Referência  e  Edital desta
licitação denotam falta de conhecimento da legislação vigente, o que ocorre em função da ausência de
treinamento e capacitação da equipe responsável pela realização de processos licitatórios na Unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade encaminhou, por meio do Ofício nº 29/2012/GR, de 03/02/2012, o Memorando NEC – 19/12,
de 27/01/2012, no qual informou o seguinte:

“a) Ausência de pesquisa de preços que fundamente o valor orçado na licitação, de R$ 660.000,00;

Informamos que a pesquisa de preços foi realizada e encontra-se no processo, deve-se portanto consultar
o edital licitatório para a confirmação desta questão.

Durante  o  processo  foi  realizada  a  pesquisa  de  preços  com  as  seguintes  empresas:  Technocare
Engenharia  Clínica, SRM e EBEM. Tanto a  empresa Technocare  quanto a  empresa EBEM cotaram
valores acima do valor orçado, fundamentando o valor da licitação.

Apenas a  empresa SRM cotou valor abaixo do valor estimado, sendo que posteriormente  a  empresa
SRM manifestou que não tinha interesse em participar, pois os custos que teria com a contratação de
funcionários para um contrato que duraria um ano (até 5 anos, se renovado) não compensaria.

No item VII do Termo de Referência que se encontra no processo 154 é possível comprovar a pesquisa
de preços e os valores apresentados.

b) Ausência de fundamentação legal da exigência contida nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.4 do Termo de
Referência,  os  quais  exigiram  das  licitantes  que  estas  tivessem  profissionais  com  experiências
comprovadas de três e cinco anos. Solicita-se qual o fundamento para esta exigência, e justificativa para
que não fosse estipulado um tempo de experiência menor que o exigido, como seis meses ou 1 ano;

A necessidade do HU possuir profissionais com esta experiência mínima de 3 ou 5 anos, deve-se ao fato
da grande variedade existente de equipamentos, de marcas e de modelos na nossa instituição, nas mais
diversas áreas de atuação. Profissionais com 1 ano de experiência ou menos provavelmente não tiveram
tempo suficiente para vivenciar diversas situações envolvendo a manutenção de equipamentos médico-
hospitalares.  Vale  ressaltar que esta  prestação de serviços não pode ser comparada a  um serviço de
manutenção geral, uma vez que, as atividades envolvem a responsabilidade técnica sobre equipamentos
de suporte à vida. Neste sentido, os profissionais exigidos têm o mínimo necessário para que se possa ter
confiabilidade e segurança na prestação deste serviço ao hospital. A experiência mínima exigida poderia
até ser maior para ampliarmos esse grau de confiança, se considerarmos a variedade de equipamentos
médico-hospitalares  que  o  HU possui.  Temos  quase  2000  equipamentos  no  Parque  Tecnológico,
divididos em mais de 140 tipos, sem considerarmos as diversas marcas e modelos.

No Anexo II do Termo de Referência se encontra uma lista dos equipamentos a serem atendidos pelo
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contrato onde é possível confirmar o tamanho do Parque Tecnológico e a sua diversidade.

c) Ausência de fundamentação legal para a exigência contida no Item 8.2 (...) – d, do Edital, que exigiu
das  licitantes  “Declaração  de  inexistência  de  vínculos  comerciais  referentes  à  distribuição,
representação,  venda  de  produtos  e  assistência  técnica  autorizada  ou  exclusiva  de  equipamentos
médicos-hospitalares”. Não ficou fundamentada a vedação de participação na licitação para empresas
que teriam condições de prestar os serviços de Engenharia Clínica mas que prestam outros serviços, o
que restringiu o caráter competitivo da licitação;

A exigência de inexistência de vínculos comerciais é uma cláusula comum em contratos de licitação de
serviços de Engenharia Clínica, como pode ser observado em outros editais de licitação. A base desta
exigência encontra-se num artigo amplamente divulgado pela ANVISA/Ministério da Saúde no que se
refere aos serviços de Engenharia Clínica, no qual é relatada a problemática de empresas com interesses
comerciais (seja na venda de equipamentos médico-hospitalares ou de manutenção destes equipamentos)
migrarem  para  os  hospitais  para  realizarem  serviços  de  engenharia  clínica,  usando  a  informação
privilegiada a respeito do parque da instituição para vender os seus outros serviços e produtos. Como
sabemos a  engenharia  clínica  trabalha  com o  gerenciamento  de  manutenção  (indica  a  necessidade,
sugere a contratação de prestadores de serviço...) e com a elaboração de especificação técnica para a
aquisição de novos equipamentos e de peças de reposição, assumindo papel estratégico, que pode ser
utilizado para se obter vantagens comerciais. A não inclusão deste item permitiria que qualquer empresa
representante de marcas de equipamentos pudesse participar, gerando conflito de interesses na prestação
de serviço. No serviço público outras medidas restritivas na contratação de pessoal e empresas ligadas a
funcionários, por exemplo, são utilizadas, da mesma forma, para evitar o possível conflito de interesses.

Esta indicação da Anvisa/MS encontra-se anexa ao processo licitatório 154, na página 299, Memorando
NEC 262/11 e seu Anexo.

d) Ausência de fundamentação das exigências contidas nos itens 10.5.2 e 10.5.3 do Edital.

O item 10.5.2 solicita a confirmação do registro no CREA-SC do profissional que virá a trabalhar no
HU, para que não exerça atividade de forma ilegal. Fundamentação legal: Art. 4º da Lei 5.524/68 e Art.
6º da Lei 5.194/66.

Esta  confirmação encontra-se  nos documentos em Anexo, citados no item d) deste  memorando que
comprovam a  formação,  experiência  e  apresentam a  Certidão  do  CREA/SC  referente  ao  registro
profissional de cada um dos profissionais exigidos no edital, bem como nas páginas 358, 359, 360, 361,
362 do processo licitatório 154.

O item 10.5.3 foi sugerido pela Auditoria Interna da UFSC, para garantir que as empresas participantes
oferecessem um suporte adequado aos anseios da instituição, tais como o pronto atendimento, endereço
próximo e conhecido”.

Posteriormente,  ao analisar o Relatório Preliminar de Auditoria  desta  CGU, a  Unidade  informou, no
Memorando NEC - 077/2012, o seguinte:

"1) A estimativa de preços que fundamente o valor estimado de R$ 660.000,00, realmente, não consta
dos autos. Na página 261, o NEC solicita à DA o encaminhamento ao setor competente para a realização
da estimativa, porém não há nos autos nenhum documento que comprove a realização da estimativa ou
orçamentos  de  empresa  de  engenharia  clínica.  A  menção  na  resposta  encaminhada  pelo  NEC,
anteriormente, através do memorando NEC 019/2012 de 27/01/2012 está equivocada, pois considerou
os primeiros orçamentos contidos nos autos, que não refletem a estimativa dos R$ 660.000,00;

2) Reconhecemos o desconhecimento do Parágrafo 5º do Art. 30 da lei 8.666/93, que veda a exigência
de  comprovação  de  atividade  ou  de  aptidão  com limitações de  tempo.  Entretanto,  a  aprovação  da
licitação pela Procuradoria Federal junto à UFSC (página 161 dos autos), que não efetuou nenhuma
menção sobre esta irregularidade, nos fez crer que inexistia óbices jurídicos à instauração do certame
licitatório;
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3) No memorando NEC 262/2011 realmente não há indicação da ANVISA/MS, diferente do afirmado
anteriormente através do NEC 019/2012. Neste memorando 262/2011 há sim, a indicação do site da
ANVISA/MS que  contém o  link  para  o  capítulo  4  do  livro  'Gestão  da  Tecnologia  Biomédica',  que
contém, dentre outros, o seguinte parágrafo: 'Deve-se ter apenas o cuidado relativo à ética de mercado,
pois, em função da carência técnica nessa área, algumas empresas representantes comerciais que sabem
consertar os equipamentos começam a migrar para dentro do hospital, dizendo fazer engenharia clínica.
É  muito comum ver a  mesma pessoa  ou empresa  desempenhando ambas as funções,  porém, não é
aconselhável utilizar empresas que trabalhem nas duas pontas do mercado, ou seja, fornecedores de
produtos e/ou serviços que atuam também como consultores dos compradores desses mesmos produtos
e/ou serviços'. Este capítulo 4 também aparece nas publicações recomendadas no site da ANVISA/MS
em  'Pós-Comercialização  Pós-Uso/Tecnovigilância/Assunto  de  Interesse/Publicações'  no  link
'http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Pos+-+Comercializacao+-+Pos+-+Uso
/Tecnovigilancia/Assunto+de+Interesse/Publicacoes'.  Parte  deste  capítulo  4,  que  contém o  parágrafo
redigido acima,  foi inserido como anexo do memorando NEC 262/2011,  conforme consta  nos autos
(páginas 300 a 302). Entretanto, realmente, não há nenhuma orientação expressa da agência aos gestores
sobre a  inclusão nos dizeres no certame licitatório. A inserção da  cláusula  no certame, que exige  a
declaração de inexistência de vínculos comerciais dos proponentes, teve a intenção de que a consultoria
a ser prestada ao Hospital na aquisição de peças e equipamentos não fosse influenciada pelos outros
interesses comerciais da empresa a ser contratada, evitando-se possíveis direcionamentos. O inciso XI do
Art. 117 ('XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou
companheiro') da Lei 8.112/1990 (Lei do Regime Jurídico dos servidores públicos civis federais), apesar
de não ser aplicado às empresas privadas, obviamente, tem a mesma intenção da cláusula utilizada no
certame, ou seja, de impedir o possível conflito de interesses. Lendo os autos, observamos que a inclusão
desta cláusula não foi aprovada pela Procuradoria Federal junto à UFSC;

4) Conforme afirmamos no NEC 019/2012, a exigência de sede própria foi uma sugestão realizada pela
Auditoria Interna da UFSC. A aprovação da licitação pela Procuradoria Federal junto à UFSC (página
161 dos autos), que não efetou nenhuma menção sobre esta irregularidade, nos fez crer que inexistia
óbices jurídicos à instauração do certame licitatório.

Resposta à recomendação:

Acataremos  a  recomendação  realizada  pela  Controladoria-Regional  da  União  no  Estado  de  Santa
Catarina.

Entretanto, solicitamos à DA que informe a todos os servidores e setores, que trabalharam na realização
deste certame, bem como a Procuradoria Federal junto à UFSC, sobre a análise e a recomedanção da
Controladoria-Regional da União no Estado de Santa Catarina.

Como  é  do  seu  conhecimento,  a  formação  dos  funcionários  do  NEC  não  é  na  área  jurídica  e,
consequentemente, e não possuímos os conhecimentos necessários para julgar se uma cláusula/exigência
infringe ou não a uma Lei.

As exigências realizadas em relação à  experiência  dos funcionários terceirizados e  à  inexistência  de
vínculos comerciais pela empresa prestadora de serviço tiveram a intenção de garantir a qualidade nos
serviços de engenharia clínica prestados ao HU/UFSC e de eliminar o possível conflito de interesses na
realização de especificação para compra de peças e equipamentos.

Outra questão a ser revista pelo Hospital é a melhoria na instrução e na documentação dos processos
licitatórios".

Análise do Controle Interno:

Ao contrário do afirmado na justificativa, não consta no processo pesquisa de preços que fundamente o
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valor estimado de R$ 660.000,00.

Em relação ao item “b”, referente à fundamentação legal dos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.4, não foi
apresentada pela Unidade fundamento legal para a exigência efetuada. Cabe destacar que a legislação
prevê, no Parágrafo 5º  do Art.  30 da Lei 8.666/93,  que é  “vedada a  exigência  de  comprovação de
atividade  ou  de  aptidão  com limitações de  tempo ou  de  época  ou  ainda  em locais  específicos,  ou
quaisquer  outras  não  previstas  nesta  Lei,  que  inibam  a  participação  na  licitação”.  Desta  forma,
verifica-se a ausência de fundamento legal para as exigências efetuadas por meio dos itens citados.

Em relação  à  vedação  prevista  no  item “c”,  foi afirmado que  a  Anvisa/MS indicaria  por  meio  do
Memorando  NEC  262/2011  a  problemática  de  empresas  com  interesses  comerciais  realizarem os
serviços  de  engenharia  clínica.  No  entanto,  não  foi  apresentado  nenhum documento  da  ANVISA
contendo orientação expressa aos gestores para inclusão no Edital da vedação analisada, sendo que o
Memorando NEC 262/2011 é um documento do próprio Hospital Universitário.

Em relação à exigência de sede própria, esta exigência acaba restringindo a competição, conforme pode
ser verificado no número de empresas que participaram da licitação, tendo apenas uma empresa em
Florianópolis que presta este serviço participado da licitação.

Quanto à manifestação da Unidade em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, pode-se verificar
que a Unidade corrobora os apontamentos efetuados no Relatório, tanto em relação à ausência de uma
diretriz direta da ANVISA no sentido da restrição à participação de determinadas empresas, quanto em
relação  à  ausência  de  fundamento legal para  as exigências de  experiência  tal como formulados no
processo de licitação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Abster-se  de efetuar exigências no Edital que restringem o caráter competitivo da licitação sem que
sejam essenciais  à prestação do serviço a ser contratado.

Recomendação 2:

Promover um programa continuado de capacitação dos servidores responsáveis pela área de licitações a
fim de  que  estes  se  mantenham permanentemente  atualizados em relação  à  legislação  vigente  que
envolve o setor.

13.1.2.3. Constatação

Utilização indevida da modalidade Pregão Eletrônico para contratação de obras de engenharia.

O Pregão  Eletrônico  nº  229/2011  teve  como  objeto  a  “contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviços  de  recuperação  e  adequação  interna  da  Unidade  de  Internação  Médica  II,
localizada no 3º pavimento do Bloco C do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Santa
Catarina, conforme discriminado nos anexos e no instrumento de contrato”. A obra foi orçada em R$
608.658,91, tendo sido contratada a  empresa Cope Engenharia  Ltda. EPP, por meio do Contrato nº
227/2011, pelo valor de R$ 607.940,00.
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O processo, realizado no dia 05/12/2011 com publicação do Aviso do Edital 12 dias antes, foi aprovado
pelo Parecer Jurídico nº 638/WB/PG/2011, de 16/11/2011.

O Pregão  Eletrônico  nº  255/2011  teve  como  objeto  a  “contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviços  de  recuperação  e  adequação  interna  da  Unidade  de  Alojamento  Conjunto,
localizada no Bloco C3, segundo pavimento do Hospital Universitário (HU), conforme discriminado nos
anexos e no instrumento de contrato”. A obra foi orçada em R$ 588.866,54, tendo sido contratada, por
meio do Contrato nº 220/2011, a empresa Werlich Construtora e Incorporadora Ltda. EPP, pelo valor de
R$ 588.489,00.

O processo foi aprovado pela Procuradoria Jurídica por meio do Parecer Jurídico nº 696/WB/PG/2011,
de 29/11/2011. A licitação foi realizada no dia 02/12/2011, sendo que o Aviso do Edital foi publicado
com 10 dias de antecedência.

Assim, verifica-se que houve a utilização indevida da modalidade Pregão Eletrônico para a realização de
obras  de  engenharia.  Segundo  a  legislação  que  rege  o  Pregão  Eletrônico,  no  Art.  1º  do  Decreto
5.450/2005, o Pregão Eletrônico destina-se à aquisição de bens e serviços comuns.

Ademais, não consta no processo do Pregão Eletrônico nº 229/2011, a planilha de preços da empresa
vencedora.

Causa:

Ausência  de  tempo para  executar o processo em outra  modalidade  de  licitação,  bem como falta  de
treinamento e capacitação do corpo técnico responsável pela área de licitação do Hospital Universitário,
segundo informações da própria Unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade  encaminhou,  por  meio  do  Ofício  nº  31/2012/GR,  de  09/02/2012,  documento  datado  de
08/02/2012, no qual informou o seguinte:

“A realização de reformas em estruturas físicas caracterizam-se como serviços comuns, por definição do
MEC, por isso o recurso disponibilizado é de custeio. Entendemos que a modalidade utilizada permite
maior competição entre os participantes, comprovado pela disputa que ocorreu. Além disso, o prazo de
publicação do Pregão Eletrônico é menor, e não havia tempo hábil para utilização de outra modalidade”.

Em relação à ausência da planilha da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 229/2011, a Unidade
informou em documento de 07/02/2012, que disponibilizou a planilha.

Em relação  ao  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  a  Unidade  informou,  em documento  datado  de
28/03/2012, o seguinte:

"Nenhuma contestação há  de  ser  feita  a  respeito  das constatações levantadas pela  Auditoria.  Serão
realizadas  modificações  nos  editais  vindouros  visando  o  acatamento  às  recomendações  relativas  à
qualificação  técnica,  à  utilização  da  modalidade  de  licitação  adequada  para  contratação  de  obras
públicas e quanto à necessidade de negociação, ainda que o valor proposto já esteja abaixo do valor de
referência.

Salientamos  que  em nenhum dos problemas levantados  pela  Auditoria,  houve  má-fé  ou  desídia  do
Agente Público na condução dos processos licitatórios em questão. Estamos providenciando treinamento
e capacitação do corpo técnico, visando torná-lo apto a atender os níveis crescentes de qualidade nas
atividades que desempenham".
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Análise do Controle Interno:

Em relação à modalidade utilizada, não se pode configurar a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de recuperação e adequação interna das Unidades do Hospital Universitário como
serviços comuns.

Em relação a não disponibilização de planilha da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 229/2011,
ao contrário do afirmado na justificativa, não foi apresentada a planilha para a equipe de auditoria.

Na manifestação da Unidade em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, os gestores acataram as
recomendações efetuadas pela CGU.

Recomendações:

Recomendação 1:

Utilizar a modalidade de licitação adequada para a contratação de obras públicas.

Recomendação 2:

Promover um programa continuado de capacitação dos servidores responsáveis pela área de licitações a
fim de  que  estes  se  mantenham permanentemente  atualizados em relação  à  legislação  vigente  que
envolve o setor.

13.1.2.4. Constatação

Restrição  à competitividade  em razão  de  exigência indevida  de  capacidade  técnica no  Pregão
Eletrônico nº 55/2011.

O Pregão Eletrônico nº 55/2011, realizado em 18/04/2011, teve como objeto a “contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de preparo de refeições e de copa, serviços auxiliares de nutrição
e armazenagem, com fornecimento de mão-de-obra, conforme discriminado nos anexos e no instrumento
de contrato”. O custo mensal do objeto foi orçado em R$ 112.111,25.

No item 8.2 do Edital, foi disposto o seguinte:

“8.2 A empresa proponente deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:

(...)

b) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica, que comprove que a licitante prestou
ou vem prestando serviços pertinentes e  compatíveis em características, quantidades e prazos com o
objeto deste edital, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93;

b.1.  Entende-se  por  pertinente  e  compatível  em  características  o(s)  atestado(s)  que  em  sua
individualidade ou soma de até dois atestados, contemplem todo(s) o(s) serviço(s) objeto desta licitação;

b.2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade
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ou soma de até dois atestados, contemplem um mínimo de 100%(cem por cento) de cada tipo de área
objeto desta licitação;

b.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no CRA”.

Desta forma, esta exigência foi efetuada em desacordo com o previsto no inciso I do Parágrafo 1º do art.
30 da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que a capacitação técnico-profissional no caso de obras e serviços é
efetuada mediante a “comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente,  detentor  de  atestado  de  responsabilidade  técnica  por  execução  de  obra  ou  serviço  de
características  semelhantes,  limitadas  estas  exclusivamente  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos”.

Note-se aqui que as exigências devem se limitar às parcelas de maior relevância e valor significativo. Na
licitação sob análise, ao se exigir das licitantes atestados que contemplem todos os serviços com 100%
das quantidades não está se verificando o atendimento à norma legal citada. Foram licitados os seguintes
serviços na licitação:

Itens Especificação  dos  Postos  de

Trabalho/Serviço

Número de Postos

1 Auxiliar  de  Nutrição,  com jornada

de trabalho diurna de 12X36 horas,

envolvendo  2  (dois)  profissionais

para cada posto de trabalho

1

2 Auxiliar  Armazenista,  com jornada

de  trababalho  diurna  de  12X36

horas,  envolvendo  2  (dois)

profissionais  para  cada  posto  de

trabalho

1

3 Servente  de  serviço  braçal,  com

jornada  de  trabalho  diurna  de  44

horas  semanais,  envolvendo 1  (um)

profissional para o posto de trabalho

1

4 Cozinheiro, com jornada de trabalho

diurna de 12X36 horas, envolvendo

2  (dois)  profissionais  para  cada

posto de trabalho

10

5 Cozinheiro, com jornada de trabalho

diurna  de  40  horas  semanais,

envolvendo 1 (um) profissional para

cada posto de trabalho

2
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6 Copeiro,  com jornada  de  trabalho

diurna de 12X36 horas, envolvendo

2  (dois)  profissionais  para  cada

posto de trabalho

10

7 Copeiro,  com jornada  de  trabalho

noturna de 12X36 horas, envolvendo

2 (dois)  profissionais  para  o  posto

de trabalho

1

8 Encarregado  Nível  1,  com jornada

de trabalho diurna de 12X36 horas,

envolvendo  2  (dois)  profissionais

para o posto de trabalho

1

Assim, conforme pode ser observado no quadro anterior, os serviços de maior relevância e materialidade
nesta licitação são os serviços de cozinheiro, com 12 postos de trabalho, e copeiro, com 11 postos.

Tendo em vista as exigências editalícias, no momento de julgamento da licitação, foram desclassificadas
4 empresas por não atenderem às exigências efetuadas no momento da licitação.

Conforme pode ser visto no quadro a seguir, as empresas desclassificadas comprovaram ter prestado
serviços nos itens de maior relevância e materialidade:

Empresa Número  de

profissionais  da

categoria

cozinheiros

apresentados  nos

Atestados

Número  de

profissionais  da

categoria  copeiros

apresentados  nos

Atestados

Valor  cotado  na

licitação (em Reais)

Diferença  entre  o

valor  cotado  pela

empresa  e  o  valor

cotado pela empresa

contratada  (R$

1.341.300,00)  –  em

Reais

Tac  Manutenção  e

Serviços Ltda.

04 06 1.275.500,00 65.800,00

Rio  Minas  –

Terceirização  e

Administração  de

Serviços Ltda.

14 01 1.275.999,43 65.300,57

Orbenk

Administração  e

398 07 1.316.900,00 24.400,00
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Serviços Ltda.

Adservi  –

Administradora  de

Serviços Ltda.

31 03 1.328.900,00 12.400,00

Destaque-se que foi exigido das empresas licitantes que comprovassem, em seus atestados, 100% dos
serviços a serem prestados. Esta exigência carece de legalidade, tendo em vista que uma empresa que
comprove ter fornecido serviços em quantidades inferiores a 100% dos serviços a serem contratados
pode  vir  a  prestar  os  serviços  em quantidades superiores,  desde  que  comprove  estar  prestando  os
serviços com características semelhantes.

Além disso, o Edital exigiu das licitantes que estas comprovassem a prestação da totalidade dos serviços
objeto da licitação em no máximo dois atestados, o que, dado a natureza diversa do objeto licitado, é
uma exigência que restringiu a licitação.

Assim, foi contratada, por meio do Contrato nº 105/2011, a empresa Facility Central de Serviços Ltda.,
pelo valor anual de R$ 1.341.300,00.

Causa:

Inclusão de exigências editalícias que restringiram a competitividade no processo licitatório.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade encaminhou, por meio do Ofício nº 29/2010/GR, de 03/02/2012, resposta por meio de
documento encaminhado pela Coord. de Pregoeiros e Processos Licitatórios – CPPL para DA, de
26/01/2012, informando o seguinte:

“Pregão Eletrônico n° 55/2011 – contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
preparo de refeições e de copa, serviços auxiliares de nutrição e armazenagem.

O processo 23080.044659/2010-19, origem do Pregão Eletrônico 55/2011 foi recebido na CPPL/HU em
24/02/2011 (p. 150) contendo o Termo de Referência (p. 108 a 131) que tem por assunto, na página 115,
os  documentos  obrigatórios  para  habilitação,  dentre  eles,  o  Atestado  de  Capacidade  Técnica  e  o
entendimento de que o mesmo, em sua individualidade ou soma de até 2 (dois), contemplem um mínimo
de 100% de cada tipo de área objeto desta licitação(sic). Com base no Termo de Referência, redigiu-se o
Instrumento  Convocatório.  Este  foi  enviado  à  Procuradoria  Federal/UFSC para  análise  jurídica  em
24/03/2011 (p. 181). O Parecer n° 137/WB/PG/2011 (p. 183) aprovou o edital. Cumprido todo o rito, a
licitação foi instaurada”.

Análise do Controle Interno:

Conforme exposto, a exigência de atestados que contemplassem todos os serviços a serem contratados e
com 100% das quantidades previstas, e ainda em no máximo dois atestados, fere a legislação vigente,
que  limita  as  exigências  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo.  A inobservância  da
legislação, em função das características das exigências constantes do edital,  acabou por restringir a
competitividade do certame, no qual várias empresas que prestam os serviços contratados, inclusive em
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outros órgãos públicos, foram desclassificadas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Exigir das licitantes, em relação à qualificação técnica, atestados de capacidade técnica dos itens de
maior relevância e materialidade, a fim de que as exigências não se transformem em fatores de restrição
à competitividade.

13.1.2.5. Informação

O Pregão  Eletrônico  nº  159/2011  tinha  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviços  de  vigilância  patrimonial,  com  fornecimento  de  mão-de-obra,  conforme
discriminado no edital e nos seus anexos. A licitação foi realizada no dia 23/09/2011.

No julgamento das propostas, foi desclassificada a empresa Sussevig Vigilância e Segurança, tendo em
vista que não foi aceito o Atestado de Capacidade Técnica apresentado por esta empresa.

Assim, passou-se à apreciação da segunda colocada, a empresa Lynx Vigilância e Segurança Ltda.. No
entanto, a proposta da empresa, no valor total de R$ 846.149,00 não foi aceita tendo em vista que a
planilha que a empresa apresentou para o item 1 estava no valor de R$ 64.791,23, sendo que o valor
proposto para este item era de R$ 59.499,00. A Comissão de Licitação, no dia 24/11/2011, suspendeu o
Pregão para que a empresa enviasse a planilha com os valores corretos. O pregão foi reaberto no dia
28/11/2011, sendo que a empresa não tinha mandado a planilha com os valores cotados na licitação,
valor R$ 5.292,23 inferior ao que constava na planilha apresentada. A empresa foi desclassificada, sendo
contratada a terceira colocada, a empresa Embrasp Empresa Brasileira de Segurança Patrimonial Ltda.,
pelo valor anual de R$ 931.470,04, valor R$ 85.321,04 superior ao valor da proposta da empresa Lynx.
Assim,  a  empresa  Lynx  Vigilância  e  Segurança  Ltda.,  que  havia  cotado  um valor  global  de  R$
846.149,00, sendo que no item 1 não havia apresentado a proposta no valor cotado, foi desclassificada
por  não  ter  apresentado  planilha  com os  valores  corrigidos.  Destaque-se  ainda  que  mesmo  com a
planilha com valores não corrigidos pela empresa Lynx, a sua proposta seria de R$ 851.441,23, valor R$
80.028,81 inferior ao da empresa contratada.

O Hospital Universitário informou, em documento datado de  26/01/2012, encaminhado por meio do
Ofício nº 29/2012/GR, de 03/02/2012, que a empresa teria cotado um valor inexequível para o item 1.

No entanto, o valor de R$ 64.791,23 não o seria, o que teria totalizado, conforme já informado, um valor
total  da  proposta  R$  80.028,81  inferior  ao  valor  contratado.  No  entanto,  mesmo  com este  dado
disponível, o pregoeiro não negociou o valor da terceira colocada, contratando esta pelo valor de R$
931.470,04.

13.1.3. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

13.1.3.1. Constatação

Aquisição  de  Aparelhos de  Amplificação  Sonora  Individual  (AASI)  em quantidades diferentes
entre  empresas  que  participaram de  mesmo  processo  de  credenciamento,sem fundamentação
técnica.
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No processo de Inexigibilidade nº 03/2011 foram previstas as aquisições dos seguintes quantitativos de
Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI):

Empresa Tipo A (50%) Tipo B (35%) Tipo C (15%)

Atomed 316 201 58

GN Resound 40 134 58

Phonak 316 201 110

Starkey 192 90 32

Vitason´s 96 44 32

Total por tipo 960 670 290

Total geral Financeiro R$ 504.000,00 R$ 469.000,00 R$ 319.000,00

No processo de Inexigibilidade nº 126/2011 foram previstas as aquisições dos seguintes quantitativos de
AASI:

Empresa Tipo A (50%) Tipo B (35%) Tipo C (15%)

Atomed 640 410 120

GN Resound 480 240 100

Phonak 840 420 220

Starkey 240 120 80
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Vitasons 240 120 80

Total por tipo 2440 1310 600

Total geral financeiro R$ 1.281.000,00 R$ 917.000,00 R$ 660.000,00

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº  03, o Hospital Universitário encaminhou o Memorando nº
01/LEVA-HU/2012,  de  08/02/2012,  no  qual  informou  as  características  técnicas  de  cada  produto
fornecido pelas empresas contratadas por meio do processo de Inexigibilidade nº 126/2011.

Na análise destas informações foi verificado que dentre os 6 modelos de aparelhos tipo A cotados, a
empresa Atomed oferecia aparelhos sem nenhuma característica que não eram oferecidas por outras
marcas, a empresa GN Resound oferecia produtos com 1 característica que não era compartilhada por
outros produtos, a empresa Phonak oferecia produtos que em 4 modelos de aparelho tipo A possuíam 1
característica  que  os  diferenciava  de  outros,  enquanto  em outros  dois  modelos de  aparelho  tipo  A
existiam 2 características que os diferenciava dos outros produtos cotados, a empresa Starkey oferecia
produtos com 4 características não compartilhadas por outros produtos e a empresa Vitasons oferecia
produtos com uma característica não compartilhada por outros, conforme quadro a seguir:

Nome da Empresa Produto tipo A cotado pela

empresa  nos  itens

07.01.03.012-7;

07.01.03.0003-8;

07.01.03.006-2;

07.01.03.009-7;

07.01.03.001-1;  e

07.01.03.002-0  do  Anexo  I

do Edital

Informação fornecida pelo HU quanto ao que

apenas  o  produto  cotado  por  esta  empresa

tem  como  característica  que  não  é

característica  de  nenhum  outro  produto

cotado pelas outras empresas :

GN RESOUND Modelo:  Essence  Lite  70,

Essence  Lite  80,  Essence

Lite  50P,  Essence Lite  10P,

Sparx  Lite,  107-2PPAGCI,

MATCH 70V

Processamento  Warp:  processamento  por

sobreposição  de bandas  de  frequências  que

imitam  a  cóclea  humana,  oferecendo

qualidade sonora natural, livre de distorções

e artefatos

PHONAK Milo  Plus  Micro,  Naída  I

SP,  Naída  I  UP,  Milo  Plus

FS dAZ, Milo Plus ITC/HS

dAZ,  Milo  Plus  CIC/MC,

Naída I SP, Naída I UP

-  Aumento  de  sons  graves  –  BassBoost:

amplificação extra  nas  frequências  baixas  o

que  melhora  a  percepção  sonora  quanto  a

intensidade;

 

-  Estratégia  de  amplificação  –
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PowerProcessing:  pode-se  usar  a

amplificação  linear  ou  não  linear.  Auxilia

principalmente,  os  usuários  de  próteses

auditivas  analógicas  que  estão em processo

de transição entre as tecnologias (apenas para

os itens nº 07.01.03.001-1; e 07.01.03.002-0)

 

 

ATOMED GO  PRO  BTE,  GO  PRO

BTE Power, Sumo XP BTE,

GO PRO ITE, GO PRO ITC,

GO PRO CIC

Não possui,  segundo resposta  à  Solicitação

de Auditoria nº 03.

STARKEY Imagine  Classic  BTE,

Imagine  Classic  miniBTE,

Voz  13  RIC,  DP8  BTE,

Imagine  Classic  ITE,

Imagine  Classic  ITC,

Imagine  Classic  CIC  e

Rhapsody 1200 Power Plus

BTE

- Expansão – fornece ganho mínimo para sons

de fraca intensidade;

 

-  Tecnologia  deslizável  para  memória  e

volume:  possui  uma  superfície  sensível  ao

toque;

 

-  T2 Remoto:  permite realizar  mudanças  no

volume e  memória  utilizando um celular  ou

telefone  fixo,  ou  seja,  o  próprio  telefone

funcionará como controle remoto;

 

-  Adaptação com receptor  no canal:  é mais

discreto,  mais  confortável  e  o

posicionamento do receptor mais próximo ao

tímpano,  favorece  a  amplificação  dos  sons,

principalmente  os  agudos  –  apenas

07.01.03.012-7

VITASONS Start SA 70, Start SA 80-D,

Evo Mega Power VC+, Start

SA  40  HPG,  Start  SA  30

HPG,  Start  SA  10  HPG,

Bodyworn IBW3-PVI

Redutor  de  Ruído do  Microfone:  diminui  o

ruído do microfone melhorando a qualidade

sonora  da  amplificação  em  ambientes

silenciosos

 

Dentre  os produtos tipo B,  foi verificado que  dentre  os 4  modelos de  aparelhos tipo  B cotados,  a
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empresa Atomed oferecia aparelhos com uma característica única que não eram oferecidas por outros
produtos  em  três  dos  quatro  modelos  de  aparelhos  tipo  B,  e  oferecia  um  aparelho  com  duas
características  que  não  eram compartilhadas  por  outros  aparelhos  tipo  B,  a  empresa  GN Resound
oferecia  produtos  com 1  característica  que  não  era  compartilhada  por  outros  produtos,  a  empresa
Phonak oferecia  produtos que  em 3  modelos de  aparelho tipo  B possuíam 3  características que  os
diferenciava de outros, e em um dos aparelhos possuía 4 características diferentes, a empresa Starkey
oferecia produtos que em 4 modelos de aparelho tipo B possuíam 3 características que os diferenciavam
de outros, e a empresa Vitasons oferecia produtos com uma característica não compartilhada por outros,
conforme quadro a seguir:

Nome da Empresa Produto tipo B cotado pela

empresa  nos  itens

07.01.03.013-5;

07.01.03.004-6;

07.01.03.007-0;  e

07.01.03.010-0  do  Anexo  I

do Edital

Informação fornecida pelo HU quanto ao que

apenas  o  produto  cotado  por  esta  empresa

tem  como  característica  que  não  é

característica  de  nenhum  outro  produto

cotado pelas outras empresas :

GN RESOUND Modelo:  Essence  70  VI,

Essence  80  VI,  Sparx,

Essence  50,  Essence  50  P,

Essence  30,  Essence  30  P,

Essence 10, Essence 10 P

Processamento  Warp:  processamento  por

sobreposição de bandas  de  frequências  que

imitam  a  cóclea  humana,  oferecendo

qualidade sonora natural, livre de distorções

e artefatos

PHONAK Certéna Art Micro,  Certéna

Art M, Certéna Art P, Naída

III SP,  Naída  III UP,  Naída

III  SP  Jr,  Naída  III  UP  Jr,

Nios  Micro  III,  Audéo  Yes

III,  Certéna  Art  FS  dAZ,

Certéna  Art  FS  P  dAZ,

Certéna  Art  ITC/HS  dAZ

Petite,  Certéna  Art  ITC/HS

P  dAZ Petite,  Certéna  Art

CIC/MC Petite, Certéna Art

CIC/MC P Petite

-  Aumento  de  sons  graves  –  BassBoost:

amplificação extra  nas  frequências  baixas  o

que  melhora  a  percepção  sonora  quanto  a

intensidade;

 

-  Estratégia  de  amplificação  –

PowerProcessing:  pode-se  usar  a

amplificação  linear  ou  não  linear.  Auxilia

principalmente,  os  usuários  de  próteses

auditivas  analógicas  que estão em processo

de transição entre as tecnologias (apenas para

o item nº 07.01.03.013-5);

 

-  Programas  Automáticos  –  Sound  Flow:

troca  de  programas  de  amplificação

automática;

 

-  Compressão  de  Frequência  –  Sound
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Recover:  algoritmo  que  melhora  a

inteligibilidade de fala comprimindo as altas

frequências inaudíveis para uma área audível

adjacente

 

 

 

ATOMED Hit  BTE,  Hit  BTE  Power,

Chili  SP5,  Dual  mini  M5,

Hit ITE, Hit ITC, Hit CIC

-  Largura  de  banda  melhorada:  alcança  as

frequências  de  8  Khz  e  10  Khz  para  a

amplificação dos sons, proporcionando mais

riqueza na qualidade sonora;

 

-  Speech Guard:  sistema  de  compressão de

sons  que prioriza  a  fala  e  age mais  rápido

frente  a  mudanças  bruscas  de  ambientes

sonoros, fornecendo mais conforto ao usuário

durante  a  comunicação  (apenas  para

07.01.03.013-5)

 

STARKEY Imagine  Prestige  BTE,

Imagine  Prestige  miniBTE,

Voz  15  RIC,  Imagine

Prestige  ITE,  Imagine

Prestige  ITC,  Imagine

Prestige CIC

- Expansão – fornece ganho mínimo para sons

de fraca intensidade;

 

-  Tecnologia  deslizável  para  memória  e

volume:  possui  uma  superfície  sensível  ao

toque;

 

-  T2 Remoto:  permite realizar  mudanças  no

volume e  memória utilizando um celular  ou

telefone  fixo,  ou  seja,  o  próprio  telefone

funcionará como controle remoto;

 

VITASONS Avio  1A  170D,  Avio  1A

160D,  Avio  1A 140  HPG,

Avio 1A 130 HPG, Avio 1A

110PB HPG

Redutor  de  Ruído do Microfone:  diminui  o

ruído do microfone melhorando a qualidade

sonora  da  amplificação  em  ambientes

silenciosos
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Dentre  os produtos tipo C,  foi verificado que  dentre  os 4  modelos de  aparelhos tipo  C cotados,  a
empresa Atomed oferecia aparelhos com uma característica que não era oferecida por outros produtos
em três dos quatro modelos de aparelhos tipo C, e oferecia um aparelho com duas características que
não eram compartilhadas por outros aparelhos tipo C, a empresa GN Resound oferecia produtos com 1
característica que não era compartilhada por outros produtos, a empresa Phonak oferecia produtos que
em 3 modelos de aparelho tipo C possuíam 3 características que os diferenciavam de outros, e em um
dos  aparelhos  possuía  4  características  diferentes,  a  empresa  Starkey  oferecia  produtos  que  em 3
modelos de aparelho tipo C possuíam 3 características que os diferenciavam de outros, enquanto em
outro aparelho tipo C oferecia produto com 4 características que o diferenciava dos outros produtos
cotados e a empresa Vitasons oferecia produtos com uma característica não compartilhada por outros,
conforme quadro a seguir:

Nome da Empresa Produto tipo C cotado pela

empresa  nos  itens

07.01.03.014-3;

07.01.03.005-4;

07.01.03.008-9;

07.01.03.011-9  do  Anexo  I

do Edital

Informação fornecida pelo HU quanto ao que

apenas  o  produto  cotado  por  esta  empresa

tem  como  característica  que  não  é

característica  de  nenhum  outro  produto

cotado pelas outras empresas :

GN RESOUND Modelo:  Ziga  61,  Ziga  71,

Ziga  80,  Ziga  40D,  Ziga

40DP, Ziga 30D, Ziga 30DP,

Ziga 10 e Ziga 10DP

Processamento  Warp:  processamento  por

sobreposição de bandas  de  frequências  que

imitam  a  cóclea  humana,  oferecendo

qualidade sonora natural, livre de distorções

e artefatos

PHONAK Versáta  Art  Micro,  Versáta

Art M, Versáta Art P, Naída

V SP, Naída V UP, Naída V

SP Jr., Naída V UP Jr., Nios

Micro  V,  Audeo  Yes  V,

Versáta  Art FS VZ,  Versáta

Art  FS  P  VZ,  Versáta  Art

ITC/HS  VZ Petite,  Versáta

Art  ITC/HS  P  VZ  Petite,

Versáta  Art CIC/MC Petite,

Versáta Art CIC/MC P Petite

-  Aumento  de  sons  graves  –  BassBoost:

amplificação extra  nas  frequências  baixas  o

que  melhora  a  percepção  sonora  quanto  a

intensidade;

 

-  Estratégia  de  amplificação  –

PowerProcessing:  pode-se  usar  a

amplificação  linear  ou  não  linear.  Auxilia

principalmente,  os  usuários  de  próteses

auditivas  analógicas  que estão em processo

de transição entre as tecnologias (apenas para

o item nº 07.01.03.014-3);
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-  Programas  Automáticos  –  Sound  Flow:

troca  de  programas  de  amplificação

automática;

 

-  Compressão  de  Frequência  –  Sound

Recover:  algoritmo  que  melhora  a

inteligibilidade de fala comprimindo as altas

frequências inaudíveis para uma área audível

adjacente

 

 

 

ATOMED Vigo  Connect  BTE,  Claris

M100C  BTE  P,  Dual  mini

M7,  Chili  SP7,  Sumo  DM

BTE,  Vigo  Connect  ITE,

Vigo  Connect  ITC,  Vigo

Connect CIC

-  Largura  de  banda  melhorada:  alcança  as

frequências  de  8  Khz  e  10  Khz  para  a

amplificação dos sons, proporcionando mais

riqueza na qualidade sonora;

 

-  Speech Guard:  sistema  de  compressão de

sons  que prioriza  a  fala  e  age mais  rápido

frente  a  mudanças  bruscas  de  ambientes

sonoros, fornecendo mais conforto ao usuário

durante  a  comunicação  (apenas

07.01.03.014-3)

 

STARKEY Imagine PRO BTE, Imagine

PRO miniBTE, Voz 17 RIC,

Imagine  PRO ITE,  Imagine

PRO ITC, Imagine PRO CIC

- Expansão – fornece ganho mínimo para sons

de fraca intensidade;

 

-  Tecnologia  deslizável  para  memória  e

volume:  possui  uma  superfície  sensível  ao

toque;

 

-  T2 Remoto:  permite realizar  mudanças  no

volume e  memória utilizando um celular  ou

telefone  fixo,  ou  seja,  o  próprio  telefone

funcionará como controle remoto;
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VITASONS Avio  5A  565D,  Avio  5A

570D, Avio 5A 560D HPG,

Avio 5A 540 HPG, Avio 5A

530 HPG, Avio 5A 510 PB

HPG

Redutor  de  Ruído do Microfone:  diminui  o

ruído do microfone melhorando a qualidade

sonora  da  amplificação  em  ambientes

silenciosos

 

Conforme  pode  ser  observado  na  previsão  de  aquisição  dos  produtos  contida  no  processo  de
Inexigibilidade nº 126/2011, já apresentada anteriormente, a proporção dos produtos a ser adquirida de
cada empresa era a seguinte:

Empresa Número  de

características  do

produto  não

compartilhadas

pelas outras marcas

Tipo A

Tipo  A

(50%)

Número  de

características

do  produto  não

compartilhadas

pelas  outras

marcas Tipo B

Tipo  B

(35%)

Número  de

características

do  produto  não

compartilhadas

pelas  outras

marcas Tipo C

Tipo  C

(15%)

ATOMED 0 26,23 1 para três tipos

de  produto  e  2

para um tipo

31,3 1 para  três  tipos

de  produto  e  2

para um tipo

20

GN RESOUND 1 19,67 1 18,32 1 16,67

PHONAK 1 para quatro tipos

de produto e 2 para

dois tipos

34,43 3 para três tipos

de  aparelho e  4

para um tipo

32,06 3 para  três  tipos

de  aparelho  e  4

para um tipo

36,67

STARKEY 3 para quatro tipos

de produto e 4 para

dois tipos

9,84 3 9,16 3 13,33

VITASONS 1 9,84 1 9,16 1 13,33
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Tendo em vista  que  as  aquisições foram fundamentadas  em processos  de  credenciamento  que  são
baseados na Portaria nº 587/2004, a qual define que cabe ao paciente a escolha do aparelho de AASI
dentre  pelo  menos três marcas  diferentes  oferecidas pelo  Hospital,  não  se  justifica   o  fato  de  que
determinadas empresas tem previsão de fornecimento de mais equipamentos do que outras, sendo que as
diferenças entre as características técnicas, conforme relatado anteriormente, podem justificar a escolha
de  qualquer  uma  das  empresas,  tendo  em  vista  que  cada  empresa  oferece  produto  com  alguma
especificidade diferente das demais. Ressalte-se que em suas características comuns, qualquer aparelho
atenderia aos pacientes.

Cabe destacar que quando da realização de previsão de aquisição pelo HU, ainda não houve a escolha
do equipamento pelo paciente,  bem como não foram estipuladas no processo de  credenciamento as
quantidades a serem fornecidas pelas empresas credenciadas.

Causa:

Ausência  de  fundamentação  técnica  na  definição  das  quantidades  a  serem  adquiridas  de  cada
fornecedor.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade, por meio do Ofício nº 502012/GR, de 23/02/2012, encaminhou o Memorando nº 09/LEVA-
HU/2012, de 23/02/2012, no qual informou o seguinte:
“Informo que a previsão de fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) foi
realizada de acordo com a série histórica de pedidos realizados nos anos anteriores, desde dezembro de
2006. Em nossa experiência sempre buscamos realizar os testes de acordo com as recomendações da
Portaria 2073/GM/2004. Por conta disto esclarecemos que levamos em conta o grau e a configuração de
perda de audição e as características eletroacústicas e tecnológicas do AASI. Informamos que realizamos
testes de três AASIs por paciente e que a escolha do tipo de AASI é realizada com base nas necessidades
individuais do paciente, e estes após os testes fazem a escolha daquele que é mais confortável, sendo
esta escolha individual e subjetiva”.

Análise do Controle Interno:

Conforme pode ser observado na manifestação da Unidade, não existe uma fundamentação técnica para
a  previsão  de  fornecimento  de  mais  aparelhos de  AASI  de  uma  marca  em detrimento  de  outra.  A
afirmação de que a previsão é efetuada com base na série histórica não é suficiente para embasar esta,
tendo em vista que a escolha do equipamento, conforme informado na própria resposta da Unidade, é
feito de forma individual e subjetiva, não havendo portanto a priori como estimar a quantidade a ser
adquirida de cada fornecedor.

Recomendações:

Recomendação 1:

Ao  definir  as  quantidades  de  equipamentos  de  AASI   a  serem  adquiridas,  evitar  estimativas  de
quantidades diferentes para aquisição de equipamentos sem que haja uma justificativa técnica para esta
diferenciação.

13.1.3.2. Constatação
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Aquisição  indevida  de  Aparelhos  de  Amplificação  Sonora  Individual  -  AASI  por  meio  de
Inexigibilidade de Licitação.

O processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2011, protocolado em 21/12/2010, teve como objeto a
contratação de diversas empresas para o fornecimento de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual
(AASI), ao custo estimado total de R$ 1.292.000,00. Ele teve como base o Credenciamento nº 001/HU
/2008, no qual foram credenciadas as seguintes empresas para fornecerem os aparelhos:

1 – Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda.;

2 – CAS – Produtos Médicos Ltda.;

3 – Starkey do Brasil Ltda.;

4 – GN Resound Produtos Médicos;

5 – Vitason´s Centro de Apoio Auditivo Ltda.

A estimativa do quantitativo de aquisição de próteses auditivas por empresa para os meses de janeiro a
junho de 2011 foi a seguinte:

Empresa Tipo A (50%) Tipo B (35%) Tipo C (15%)

ATOMED 316 201 58

GN RESOUND 40 134 58

PHONAK 316 201 110

STARKEY 192 90 32

VITASON´S 96 44 32

Total por tipo 960 670 290

Total geral financeiro R$ 504.000,00 R$ 469.000,00 R$ 319.000,00

O Hospital Universitário efetuou processo de Credenciamento tendo em vista previsão do item “1.4 - C
– Seleção e Adaptação de AASI” da Portaria SAS nº 587/2004 do Ministério da Saúde, que dispôs que
na  seleção  e  adaptação  de  AASI  “deverão  ser  selecionados e  testados no  mínimo 3  (três)  marcas
diferentes de AASI”. Não tendo encontrado uma maneira de adquirir de ao menos três fornecedores
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diferentes cada item de AASI por meio de licitação, o Hospital Universitário encontrou a solução de
efetuar  um processo de credenciamento em que estipulou um preço fixo,  o preço da  tabela  SUS, e
selecionou as empresas por diversos critérios estabelecidos no edital de credenciamento. Com base neste
credenciamento, realizou, posteriormente, processos de inexigibilidade para a aquisição dos produtos.

A Inexigibilidade de Licitação nº 03/2011 foi aprovada pelo Parecer da Procuradoria Federal da UFSC
nº 002/GFG/PG/2010, de 28/01/2010, no qual foi afirmado que “diante da singularidade do objeto, bem
como do  interesse  público a  ser  satisfeito,  opino pela  inexigibilidade  do  certame,  tendo em vista  a
inviabilidade de competição, uma vez que, a seleção e a adaptação das próteses auditivas são testadas no
mínimo por  3  (três)  marcas  diferentes  pelo  Laboratório  de  Estudos de  Voz e  Audição  do  Hospital
Universitário, conforme prevê a Portaria nº 587/2004, do Ministério da Saúde”.

Cabe destacar que participaram do processo de Credenciamento nº 001/HU/2008 onze empresas, sendo
que seis foram desclassificadas por problemas nos documentos de habilitação.

Posteriormente  foi realizado outro processo de inexigibilidade, o de nº  126/2011, que foi aberto em
15/12/2011, e teve como objeto a aquisição de equipamentos de AASI. Este processo de inexigibilidade
foi baseado no processo de Credenciamento nº 001/HU/2011, que tinha como objeto o “credenciamento
de  empresa  para  fornecimento  de  Aparelhos de  Amplificação  Sonora  Individual (AASI),  consoante
parecer técnico indicado para cada paciente”.

As empresas credenciadas neste processo foram:

1 – Phonak do Brasil;

2 - GN Resound Produtos Médicos Ltda.

3 - Starkey do Brasil Ltda.

4 - Atormed Produtos Médicos de Auxílio Humano Ltda.

5 - Vitason Centro de Apoio Auditivo Ltda.

Assim, utilizando o processo de credenciamento nº 001/HU/2011, foi estimada a aquisição dos seguintes
produtos no Processo de Inexigibilidade nº 126/2011:

Empresa Tipo A (50%) Tipo B (35%) Tipo C (15%)

ATOMED 640 410 120

GN RESOUND 480 240 100

PHONAK 840 420 220

STARKEY 240 120 80
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VITASONS 240 120 80

Total por tipo 2440 1310 600

Total geral financeiro R$ 1.281.000,00 R$ 917.000,00 R$ 660.000,00

Portanto, conforme tabela anterior, o custo foi estimado em R$ 2.858.000,00.

O  processo  de  Inexigibilidade  nº  126/2011  foi  aprovado  pela  Procuradoria  Federal  da  UFSC  em
22/12/2011, por meio de Parecer no qual informa que o credenciamento é justificado “nos casos em que
o atendimento do interesse  público requer que  a  obtenção de  várias propostas vantajosas,  como no
presente caso, ficando descaracterizada, assim, a competição”. Informa ainda que “se a Administração
convoca publicamente, para efeito de credenciamento, as empresas do setor, dispondo-se a contratar
todas quantas tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos no edital de chamamento, o
qual, como pode ser visto, deixou estabelecido o valor que se dispõe a pagar, é evidente que as possíveis
licitantes nada disputarão, uma vez que a todas será assegurada a contratação que se fizer necessária,
ficando inviabilizada a competição”.

Ambos os processos de inexigibilidade analisados fundamentaram as aquisições no caput do Artigo 25 da
Lei 8.666/93,  considerando a  realização  de  prévia  seleção  de  empresas especializadas habilitadas e
classificadas através dos editais de credenciamento nº 001/HU/2008 e nº 001/HU/2011.

O caput do Art. 25 da Lei nº 8.666 dispõe que é “inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição”.

Conforme  relatado  anteriormente,  no  processo  de  Credenciamento  nº  001/HU/2008,  onze  empresas
mostraram-se  interessadas  em fornecer  os  produtos  de  AASI.  No  processo  de  Credenciamento  nº
001/HU/2011, dez empresas mostraram este interesse. Desta forma, para cada um dos 28 itens licitados,
pelo menos dez empresas poderiam fornecer o produto. Desta forma, não se verifica, na natureza do
objeto licitado, o atendimento ao caput do Art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que não se configura aqui
a inviabilidade de competição.

Conforme  fundamentação  da  Comissão  de  Credenciamento,  em  entendimento  aprovado  pela
Procuradoria Jurídica da UFSC, a necessidade de três aparelhos de marcas diferentes a serem oferecidos
para cada paciente, que é fundamentada no item 1.4 – C do Anexo IV da Portaria 587 de 07/10/2004, da
Secretária de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, faz com que a Administração tenha que optar
pela solução de credenciar diversas empresas para fornecer o mesmo item, e que adquira estes itens por
meio de inexigibilidade de licitação posteriormente, tendo em vista que não existiria uma maneira de
efetuar esta aquisição por meio de licitação, uma vez que o sistema informatizado SIASG permite apenas
um vencedor por item, e os empenhos são gerados por meio deste sistema.

No entanto, tendo em vista a possibilidade de competição na aquisição de cada item a ser licitado, pode
a Administração do Hospital Universitário realizar processo licitatório, mesmo com a necessidade de ter
três vencedores por item. Isto pode ser realizado por meio de um processo de licitação na modalidade de
Pregão Eletrônico em que se realize um Registro de Preços em que cada item seja dividido em três lotes,
conforme a previsão do Art. 5º do Decreto nº 3.931/2001, o qual dispõe o seguinte:

“Art. 5º A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a
quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a
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possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e
o local de entrega ou de prestação dos serviços”.

Desta forma, tendo em vista a existência da Portaria nº 587/2004 do Ministério da Saúde, esta poderia
ser utilizada como fundamentação técnica para a necessidade de divisão dos itens a serem adquiridos em
lotes.  Cada  item assim,  dividido  em três  lotes,  garantiria  que  o  Hospital  Universitário  possuísse  a
capacidade de oferecer aos pacientes a opção de escolha de três marcas diferentes, prevendo no Edital
que o vencedor de um dos lotes de cada item não poderia ser o vencedor de outro lote, a não ser que
cotasse uma marca diferente de AASI.

Com isso, verifica-se a possibilidade de realização de licitação para a aquisição dos aparelhos de AASI
pelo Hospital Universitário, devendo este proceder à realização de um procedimento licitatório para a
aquisição  dos  equipamentos,  visto  que  as  aquisições  que  estão  sendo  realizadas  por  meio  de
inexigibilidade de licitação não atendem ao caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Destaque-se  ademais  que  foi  verificada  a  realização  de  licitação  pelo  Hospital  das  Clínicas  da
Universidade Federal de Minas Gerais, mediante o Pregão Eletrônico nº 41/2011, no qual foram licitados
aparelhos de AASI. Nesta licitação foi verificado o potencial de economia que a realização de licitação
para aquisição de AASI pode trazer para a Administração, uma vez que 19 produtos com valor total
orçado em R$ 7.281.705,00 foram contratados pelo valor de R$ 5.421.130,00, uma economia de R$
1.860.575,00.

Causa:

Não realização de licitação para aquisição de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual - AASI.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade, por meio do Ofício nº 31/2012/GR, de 09/02/2012, encaminhou documento sem data no
qual informou o seguinte:

“A realização de procedimento licitatório para aquisição de AASI sempre foi motivo de preocupação do
HU-UFSC. Tanto que foram realizadas pesquisas em âmbito nacional para a verificação de licitações que
se adequassem as exigências contidas na Portaria 587/2004 do MS. Observamos, porém que os órgãos
credenciados pelo MS para realização de tal procedimento não realizavam licitação, e se utilizavam do
artigo 25 da lei 8.666/93 para empenhar as despesas oriundas do atendimento aos pacientes.

Diante  disso, em 2008, o HU optou em realizar um processo de “credenciamento” para  seleção das
empresas  para  fornecimento  das  AASI’s.  Desde  então,  foram emitidos,  anualmente,  processos  de
inexigibilidade, tendo por referência as empresas selecionadas através do processo de credenciamento.

Em 2011 realizamos nova seleção. Para tanto, verificamos a existência de licitações que se adequassem
à  Portaria.  E  novamente  constatamos  que  não  havia  nenhum órgão  que  conseguisse  adequar  uma
licitação no formato exigido pela portaria.

Todavia, após reunião com a  CGU, DA e  CPPL para  discussão do processo de  credenciamento,  se
vislumbrou a possibilidade de se fazer um processo licitatório tendo como base a divisão de cada item
em 3  lotes.  Idéia  essa  ampliada  e  fundamentada  tecnicamente  pelo  auditor  da  CGU.  As  questões
relacionadas com os documentos de habilitação serão revistos com a área técnica, inclusive a definição
do quantitativo para cada lote.

Diante da fundamentação exposta na solicitação de auditoria, o HU se compromete a formatar novo
edital contemplando as recomendações da CGU, informando que já  solicitou ao setor competente  o
cadastro dos itens relacionados na  Portaria  587/2004 no SIASG, para  na sequência  emitir  termo de
referência e novo edital.
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Salientamos outrossim, que o edital no novo formato será uma tentativa do HU/UFSC para, através de
um processo licitatório, contemplar o que determina a Portaria 587/2004 do Minstério da Saúde”.

Em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, não houve uma manifestação específica em relação a
esta constatação. No entanto, no Memorando nº 064/DA/HU/2012, de 03/04/2012, foi informado que a
Unidade  instaurou  o  Pregão  Eletrônico  nº  070/HU/2012,  o  qual  tem como  objeto  a  aquisição  de
aparelhos de amplificação sonora individual.

Análise do Controle Interno:

Na manifestação, a Unidade concorda com a equipe de auditoria no sentido da necessidade de realização
de processo licitatório para a aquisição de equipamentos de AASI.

Cabe destacar que conforme manifestação em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade

instaurou processo de licitação para aquisição de aparelhos de amplificação sonora individual. Desta

forma, permanece o registro da constatação para verificação futura da conclusão e efetividade do citado

procedimento licitatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promova a imediata instauração de procedimento licitatório para a aquisição de equipamentos de AASI,
tendo em vista a possibilidade de aquisição por meio de licitação, e tendo em vista os vícios contidos no
processo de Credenciamento nº 001/2011, que poderiam inclusive ensejar a anulação do processo de
Credenciamento. Considerando que o Hospital Universitário necessita prestar o devido atendimento aos
pacientes,  mantenha  a  contratação  das  atuais  empresas  credenciadas  apenas  até  a  realização  do
procedimento licitatório, o qual deve ser realizado de forma imediata.

13.1.3.3. Constatação

Inconsistências  na  pontuação  das  empresas  participantes  do  processo  de  Credenciamento  nº
001/2011.

No processo de credenciamento nº 001/HU/2011, no Anexo IV, foram definidos os seguintes critérios

para classificação:

1 – Qualidade Tecnológica
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CRITÉRIOS ITENS  SEREM
ANALISADOS

PONTUAÇÃO (*)

A.  Disponibilidade  de
modelos de próteses auditivas
para testagem

Oferecer 2 pares ou mais de
cada  modelo de  acordo com
os diferentes graus  de perda
auditiva para a Classe A.

2.0

 Oferecer vibrador ósseo para
testagem

0.5

 Oferecer prótese aditiva com
adaptação  aberta  para
testagem

0.5

 Oferecer  próteses  auditivas
com 3 ou mais programas de
conforto para testagem

1.0

 Total  da  Pontuação  do
Critério

4.0

B.  Disponibilidade  de
aparelhos segundo  a  posição
anatômica de uso

Oferecer  próteses  auditivas
retroauriculares, intra-
auriculares,  intra  canais  e
microcanais

2.0

 Oferecer  próteses  auditivas
retroauriculares, intra-
auriculares e intra canais

1.0

 Total  da  Pontuação  do
Critério

6.0

Total  da  Pontuação  dos
critérios  de  Qualificação
Tecnológica

 6.0

2. Quanto à Assistência Técnica

Critérios Itens a serem analisados Pontuação
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A) Localização da filial
representante em relação ao

Centro de Referência em
Saúde Auditiva (HU/UFSC)

Distância da área de
referência inferior a 10 km

0.5

 Distância da área de
referência de 10 a 15 km

0.3

 Distância da área de
referência acima de 15 km

0

 Total da Pontuação do
critério A

0.5

B) Facilidade de acesso à
filial repsentante

Proximidade terminais de
transporte coletivo

0.2

 Placa de identificação da loja
com fácil visualização pelo

usuário deAASI

0.1

 Acessibilidade para
indivíduos idosos e com
necessidades especiais
(rampas, portas largas)

0.2

 Total de pontuação do
critério B

0.5

C) Quantidade de filiais
representantes no estado de

Santa Catarina

1 filial fora do município de
Florianópolis no Estado de

Santa Catarina

0.4

 2 filiais fora do município de
Florianópolis no Estado de

Santa Catarina

0.6

 3 filiais ou mais fora do
município de Florianópolis no

Estado de Santa Catarina

1.0

D) Condições de atendimento
da matriz ou filial da empresa

credenciada ao Centro de
Referência em Saúde

Auditiva – HU/UFSC e ao
usuário

Laboratório para confecção
de moldes auriculares em

Florianópolis

0.7
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Foram credenciadas as seguintes empresas:

A – PHONAK DO BRASIL

B – GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

C – STARKEY DO BRASIL LTDA.

D – ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA.

E – VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA.

F – CENTRO AUDITIVO TEUTO BRASILEIRO LTDA.

G – CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Na análise da pontuação que cada empresa recebeu, bem como dos critérios apontados para pontuação,
foram verificadas as seguintes inconsistências:

a) A empresa Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda.  recebeu no item “Laboratório para
confecção  de  moldes  em Florianópolis”  0.4  ponto.  No  entanto,  o  item valia  0.7.  Assim,  não  foi
esclarecido por que a empresa, em comprovando a existência do laboratório, ter recebido apenas 0.4
ponto;

b) A empresa Centro Auditivo Audibel Importação e Exportação Ltda. recebeu no item “proximidade
dos terminais de transporte coletivo”, que vale 0.2, 0.1 ponto. No entanto, foi informado pela Comissão
de Credenciamento que a empresa Centro Auditivo Audibel Importação e Exportação Ltda. não está
próxima a terminais de transporte coletivo. Assim, não foi esclarecido por que esta empresa recebeu 0.1
ponto;

c) A empresa GN Resound Produtos Médicos Ltda. informou em Declaração do dia 05/12/2011 que
ofereceu para testagem “um modelo de prótese com adaptação aberta na categoria B e dois modelos de
próteses  com adaptação  aberta  na  categoria  C”.  Assim,  não  ofereceria  modelos  de  próteses  com
adaptação  aberta  em todos os modelos  e  categorias.  No entanto,  mesmo assim,  recebeu pontuação
máxima de 0.5 ponto no item analisado;

d) O Edital estipulou como condição de pontuação o item “proximidade dos terminais de transporte
coletivo, valendo 0.2 ponto. No entanto, este critério carece de objetividade, pois não define até que
distância seria entendido como próximo, e a partir de qual distância passaria a ser distante. Desta forma,
empresas, por exemplo, sediadas na Rua Crispim Mira (Phonak) ou na Rua Esteves Júnior (Vitason´s)
tiveram pontuação máxima neste quesito, enquanto outra sediada na Rua Bocaiúva (Teuto Brasileiro)
não teve pontuação alguma;

e) A empresa Audibel Aparelhos Auditivos Ltda. afirmou, em declaração de 21/11/2011, que cumpria o
item “vibrador  ósseo  para  testagem”.  No entanto,  documento da  Comissão  do  Credenciamento,  de
18/01/2012, afirma que a empresa não ofereceu este item no processo”.
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Causa:

Atribuição de pontos para as empresas participantes do processo de credenciamento em desacordo com
o Edital.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade, por meio do Ofício nº 29/2012/GR, de 03/02/2012, encaminhou o Memorando nº 01/LEVA-

HU/2012, de 26/01/2012, informando o seguinte:

1  -  “Item A  –  Durante  diligência  comprovamos  que  o  laboratório  da  empresa  Atomed  fica  em

Florianópolis (prestador de serviço), mas não na loja onde os pacientes se dirigem para realizar ajustes

nos moldes, fazendo com que o atendimento não seja imediato, devido a isto diminuímos a pontuação.

2  -  Item B –  A empresa  Audibel fica  a  1,2  Km de  distância  do  Terminal Integrado  do  Centro  de

Florianópolis  (TICEN),  a  empresa  Teuto  fica  a  2,2  KM,  enquanto  que  outras  empresas  como  GN

Resound, Atomed e Starkey ficam respectivamente a 600, 650 e 655 metros de distância do referido

terminal, facilitando a locomoção dos pacientes idosos. Desta forma diminuímos a pontuação da empresa

Audibel e não pontuamos a empresa Teuto.

3 - Item C – Neste item concordamos com o auditor, teremos que reduzir a pontuação da empresa GN

Resound que passará a pontuar 0,4 neste quesito.

4  -  Item D –  Revisando  o  processo  concordamos  que  a  única  empresa  que  poderíamos  alterar  a

pontuação seria a empresa Phonak que está a 1,8 Km de distância do TICEN.

5 - Item E – A empresa Audibel não apresentou na proposta a oferta de vibrador ósseo”.

Em relação  ao  Relatório  Preliminar  de  Auditoria,  a  Unidade  informou,  no  Memorando  nº  064/DA
/HU/2012, de 03/04/2012, que a Unidade instaurou o Pregão Eletrônico nº 070/HU/2012, o qual tem
como objeto a aquisição de aparelhos de amplificação sonora individual.

Análise do Controle Interno:

Nota-se grande conteúdo de subjetividade na análise efetuada pela equipe que julgou o credenciamento.

Da mesma forma, este conteúdo subjetivo é expresso em sua manifestação em relação ao apontado pela

equipe de auditoria. No item “a”, era exigido das empresas “Laboratório para confecção de moldes em

Florianópolis”. Conforme apontado, uma empresa recebeu uma pontuação menor mesmo cumprindo o

requisito. Em sua resposta, o HU informou que “Durante diligência comprovamos que o laboratório da

empresa Atomed fica  em Florianópolis (prestador de serviço), mas não na loja onde os pacientes se

dirigem para realizar ajustes nos moldes, fazendo com que o atendimento não seja imediato, devido a isto

diminuímos  a  pontuação”.  Esta  diminuição  de  pontuação  não  era  prevista  no  Edital,  portanto,  foi

efetuada sem um conteúdo objetivo prévio que fosse a base para esta redução.

Em relação aos itens “b” e “d”, foi novamente verificada a utilização de critérios subjetivos. Não foi
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estabelecido  no  Edital  a  distância  que  seria  considerada  como  próxima  de  terminais  urbanos  ou

distantes.  Mesmo  assim,  foram  efetuadas  pontuações  diferentes  para  empresas  que  estavam  em

diferentes distâncias dos terminais, demonstrando a subjetividade na pontuação.

No item “c”, o HU concordou com o apontado pela auditoria.

Em relação  ao  item “e”,  ao  contrário  do  afirmado na  justificativa  da  Unidade,  foi apresentada  na

proposta da empresa a oferta de “vibrador ósseo para testagem”.

Cabe destacar que conforme manifestação em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade

instaurou processo de licitação para aquisição de aparelhos de amplificação sonora individual. Desta

forma, permanece o registro da constatação para verificação futura da conclusão e efetividade do citado

procedimento licitatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Considerando  a  possibilidade  de  competição  na  aquisição  de  Aparelhos  de  Amplificação  Sonora
Individual  -  AASI,  recomenda-se  que  o  processo  de  credenciamento  seja  desconsiderado,  e  seja
realizado procedimento licitatório para a aquisição destes equipamentos.

13.1.3.4. Constatação

Julgamento de processo de credenciamento com classificação de  empresas que não cumpriram
com o disposto no Edital do Credenciamento.

O processo de  Credenciamento nº  001/2011 foi protocolado em 18/05/2011,  e  tinha  como objeto o
“credenciamento  de  empresa  para  fornecimento  de  Aparelhos  de  Amplificação  Sonora  Individual
(AASI), consoante parecer técnico indicado para cada paciente”.

No processo de credenciamento, que teve como motivação a exigência contida na Portaria SAS/MS nº
587/2004 (que em seu item 4.b do Anexo IV informa que a seleção dos aparelhos tem como uma das
recomendações em relação à  seleção e  adaptação do AASI a  possibilidade de seleção e  teste  de no
mínimo 3 (três) marcas diferentes de AASI em cada paciente), foi estipulado que seriam credenciadas
cinco empresas (a Deliberação 102/CIB de 03/07/08 estabelece que deverão ser selecionados e testados
no mínimo 3 (três) marcas diferentes de AASI e que a seleção do tipo de AASI deve ser a partir das
necessidades dos pacientes).

O processo de credenciamento serviria como base para a aquisição de 24 modelos de aparelho (por meio
de inexigibilidade de licitação, visto que todas as empresas credenciadas seriam contratadas), a um custo
total de R$ 2.445.000,00, sendo que os preços unitários foram definidos de acordo com os apresentados
na tabela SUS.

Destaca-se que neste processo não houve disputa de valores entre as empresas participantes. O valor a
ser pago pelo Hospital Universitário é o valor da tabela SUS. Isto deveu-se ao fato de que para cada item
licitado  haveria  5  vencedores,  não  encontrando  o  Hospital  outra  opção  que  não  a  de  realizar  um
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credenciamento com preços definidos em que as empresas seriam todas contempladas em cada item,
cabendo então a cada empresa um determinado quantitativo do item a ser adquirido.

Até dezembro de 2010, o HU viabilizou o fornecimento de Aparelhos de Ampliação Sonora Individual –
AASI  através  do  edital  de  Credenciamento  nº  001/HU/2008.  Em  outubro  de  2007,  a  comissão
constituída pela Portaria 062/DG-HU/2007, de 17 de julho de 2007, elaborou minuta de instrumento
convocatório para credenciamento de empresas fornecedoras de AASI.

Segundo o Hospital Universitário, em documento assinado pelo Diretor de Administração do HU - em
06/10/2011, ao solicitar Parecer para  a  Procuradoria  Jurídica, “naquela ocasião,  em conjunto com a
AUDIN e  Procuradoria  Geral,  concluiu-se  que  não  havia  nenhuma  modalidade  de  licitação  que  se
adequasse  às necessidades de funcionamento exigidas pela  Portaria  SAS/MS. O credenciamento das
empresas, então, serviu como base para os processos de inexigibilidade realizados anualmente”.

Segundo o Hospital Universitário, ainda, “o sistema SIASG – Sistema Integrado de Administração de
Serviços  Gerais/COMPRASNET  (Portal  de  Compras  do  Governo  Federal)  –  é  um  conjunto
informatizado de ferramentas para operacionalizar a gestão de materiais, licitações e contratos, dentre
outros,  do qual o Ministério  do Planejamento,  Orçamento e  Gestão é  o  órgão central normativo no
Serviço Público Federal. Este sistema permite apenas um vencedor para cada item licitado. Os empenhos
decorrentes de  aquisições de  licitações só  poderão  ser  feitos através do SIASG.  A possibilidade  de
realizar  licitação  nos moldes da  Lei 8.666/93  e  da  Lei 10.520/2002 continua  incompatível com as
determinações da Portaria SAS/MS nº 587, de 07/10/2004, anexo IV, que regulamenta as diretrizes para
o fornecimento de AASI”.

A  Procuradoria  emitiu  o  Parecer  nº  550/WB/PG/2011,  de  14/10/2011,  aprovando  o  processo  e
afirmando que o credenciamento é uma forma de inexigibildade de licitação, sendo o credenciamento
“um procedimento administrativo que visa à contratação de prestadores de serviços mediante requisitos
estabelecidos previamente no edital de convocação, quando determinado serviço público necessita ser
prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente”.

O Processo de Credenciamento foi realizado no dia 05/12/2011, tendo participado 10 empresas, sendo
por fim credenciadas 7 empresas, com três empresas desclassificadas.

Na análise do processo citado foram constatadas as seguintes impropriedades:

a) A empresa Centro Auditivo Oto-Sonic  Comércio Exportação Importação Ltda. foi desclassificada
tendo em vista  que  esta  não teria  atendido o disposto no item 5.2.1 do Edital,  o qual exige que os
registros dos produtos ou certificados de isenção deveriam estar junto à proposta da empresa. A empresa
deixou de apresentar esses registros para alguns produtos, o que gerou a sua desclassificação.

A empresa Centro Auditivo Microsom Ltda. foi desclassificada pelo mesmo motivo.

Cabe destacar que a empresa Oto-Sonic entrou com pedido suspensivo no dia 09/12/2011, informando
que a Comissão poderia ter obtido a informação sobre o registro dos produtos na Anvisa por meio de
diligência, como havia realizado com outras empresas.

De  fato,  a  Comissão  de  Licitação  realizou  diligências  para  obter  informações  adicionais  sobre  os
Atestados de Capacidade Técnica apresentados pelas empresas Phonak do Brasil, Vitason´s e Centro
Auditivo  Teuto  Brasileiro  Ltda.,  uma  vez que  os  documentos apresentados por  estas  empresas  não
atenderam ao disposto no item 5.1.4 “d” do Edital, qual seja:

“Item 5.1.4, “d”:

A empresa deverá apresentar também, para fins de habilitação, os seguintes documentos:

(...)

d) Atestado de aptidão técnica expedido por pessoa jurídica, que demonstre ter o licitante condições
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para  executar  o  objeto  da  presente  licitação,  compatível  em características,  quantidades  e  prazo,
comprovando o fornecimento de AASI de acordo com as exigências da Portaria GM/MS 2.073/2004,
por período não inferior a 12 (doze) meses”.

As empresas citadas apresentaram atestados sem informar o prazo em que haviam fornecido os produtos.
Desta forma, segundo o Edital, deveriam ter sido desclassificadas. No entanto, a Comissão de Licitação
efetuou diligência para obter os prazos em que os produtos foram fornecidos.

Desta forma, contrariou o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 43 da Lei nº 8.666/93, o qual dispõe que:
“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada  a  esclarecer  ou  a  complementar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”.

Desta forma, ao incluir o prazo de fornecimento dos produtos após realização de diligência, ou seja,
informação que deveria estar na proposta, afrontou o disposto no citado parágrafo. Ademais, em assim
sendo, poderia ter realizado diligência para complementar informação sobre os registros dos produtos, o
que não o fez, em atendimento ao Edital.

Verifica-se assim inconsistência nos procedimentos executados pela Comissão de Credenciamento em
relação ao tratamento dado a  diferentes empresas em relação às informações que deveriam estar na
proposta,  com a  classificação  de  empresas  que  deveriam ter  sido  desclassificadas  tendo  em vista
desatendimento ao Edital.

b) Foi verificado que empresas que descumpriram o item 5.2.5 do Edital foram habilitadas. O item 5.2.5
do Edital dispõe que a  licitante  deveria  apresentar “Declaração indicando o responsável técnico em
Audiologia,  acompanhado  de  cópia  da  carteira  de  identidade  que  comprove  a  sua  habilitação  e
comprovante de regularidade profissional junto ao órgão competente”.

Este comprovante não foi apresentado pelas empresas Starkey do Brasil Ltda. e Vitason´s Centro de
Apoio Auditivo Ltda. A empresa Starkey não apresentou o comprovante  de  registro da  responsável
técnica no Conselho Regional de Fonoaudiolgia – CRFa, apenas um depósito de 31/01/2011 tendo como
credor o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, não sendo este último uma declaração do
próprio Conselho que comprova a regularidade do profissional junto ao órgão competente. A empresa
Vitason´s também não apresentou o comprovante de regularidade das responsáveis técnicas no CRFa.
Foram apresentados apenas o Certificado de Registro de Pessoa Jurídica, com o nome do Responsável
Técnico,  atestando  a  regularidade  da  empresa,  mas  não  documento  do  Conselho  Regional  de
Fonoaudiologia  informando  a  regularidade  profissional  dos  responsáveis  técnicos  perante  o  órgão,
conforme exigido no Edital.

c) Foi exigido no item 5.2.7 que as licitantes deveriam comprovar possuir “em seu quadro permanente,
na data prevista para a abertura da proposta, corpo técnico com experiência comprovada para realização
de atividades especificas de Protetização, cujos profissionais deverão ser detentores de conhecimento
técnico para execução dos serviços com características semelhantes às do objeto do presente edital”.
Não  foi  verificada  a  comprovação  por  nenhuma  das  empresas  contratadas,  Phonak  do  Brsil,  GN
Resound Produtos Médicos Ltda.,  Starkey do Brasil Ltda.,  Atomed Produtos Médicos e  de  Auxílio
Humano  Ltda.,  e  Vitason´s  Centro  de  Apoio  Auditivo  Ltda.  A  empresa  não  contratada  Audibel
Aparelhos  Auditivos  Ltda.  apresentou  documento  em que  sua  responsável  técnica  comprovou  ter
participado de encontro internacional sobre próteses auditivas. A empresa Teuto Brasileiro confirmou
que sua responsável técnica, R.A.L., participou de encontro internacional sobre próteses auditivas como
congressista, e J.S.participou do VIII encontro internacional sobre próteses auditivas como ouvinte.

d) A empresa GN Resound Produtos Médicos Ltda. informou em Declaração datada de 05/12/2011 que
possuía todas as condições necessárias para desenvolver os requisitos para fornecimento dos produtos
constantes  do  Anexo  IV  do  Edital,  com  exceção  dos  itens  07.01.03.001-1,  07.01.03.002-0,
07.01.03.016-0 e 07.01.03.017-8. Tendo em vista que o Edital, em seu item 5.2.2 previu que a empresa
proponente  deveria apresentar somente  uma marca dos aparelhos, e  deveria estar em “condições de
fornecer  todos os itens constantes do Anexo I,  sob pena  de  desclassificação”,  a  empresa  citada  foi
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classificada indevidamente sendo que declarou que não estava em condições de fornecer os itens do
Anexo I citados anteriormente. Esta exigência está contida ainda no item 5.2.4 do Edital, que dispôs que
a licitante deveria apresentar “declaração de que dispõe de instalações adequadas para o fornecimento
dos produtos e atendimento aos pacientes, própria ou através de representantes comercial, localizada na
cidade de Florianópolis,  com indicação do endereço, e  reconhecendo que possui todas as condições
necessárias para desenvolver todos os requisitos para fornecimento dos produtos constantes do Anexo I
deste Edital”, item não cumprido pela empresa.

e) O Atestado de Capacidade Técnica da empresa GN Resound Produtos Médicos Ltda. foi assinado
pela empresa Davox Aparelhos Auditivos Ltda., que é a empresa que a GN Resound afirma ser a sua
representante  em Florianópolis.  Assim, uma empresa que é  a  representante  da  empresa fornecedora
atestou a qualificação técnica desta empresa, o que vai de encontro à finalidade da apresentação do
Atestado  de  Capacidade  Técnica,  uma  vez que  a  própria  empresa  que  vai  prestar  os  serviços  em
Florianópolis está atestando a qualificação técnica da licitante.

Causa:

Incoerência nos critérios de classificação de empresas em relação aos dispositivos do Edital.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade, por meio do Ofício nº 29/2012/GR, de 03/02/2012, encaminhou o Memorando nº 01/LEVA-

HU/2012, de 26/01/2012, informando o seguinte:

“Conforme solicitado segue as respostas formais por item:

1 - Aproveitamos a oportunidade para salientar que no processo de Credenciamento nº 001/2011, foram

classificadas 07 empresas, porém foram credenciadas 05 empresas (de acordo com a classificação no

processo), conforme o edital.

Item A – acreditamos não haver inconsistência por parte desta comissão, uma vez que a empresa Centro

Auditivo  Oto-Sonic  Comércio  e  Exportação  Importação  Ltda,  não  disponibilizou  os  registros  da

ANVISA de todos os Aparelhos de Amplificação Sonora (AASI) ofertados no processo, inviabilizando a

diligência. Os registros da ANVISA foram solicitados conforme o Edital,  no item 5.2.1 “...respectiva

marca,  especificações  técnicas,  indicando  os  itens,  os  códigos  e  os  valores  correspondentes,

acompanhado de registro dos produtos ou certificados de isenção, fornecidos pelo Ministério da Saúde”.

Segue a lista de AASI ofertados e sem registro e/ou certificado de isenção no processo: Prio 105 DM,

Prio 105 DM VC, Prio 112 VC, Prio 106 BTE.

Item B – informamos que as empresas Starkey do Brasil Ltda e Vitasons Centro de Apoio Auditivo,

apresentaram  documentos  que  comprovaram  o  responsável  técnico,  nos  dois  casos  as  empresas

apresentaram o certificado de registro de pessoa jurídica com validade até 15/04/2012, a documentação

estão  à  disposição  nas  seguintes  páginas  do  processo:  994,  995,  1053,  1087,  1088.  Os  Conselhos

Regionais de Fonoaudiologia somente emitem certificado do profissional que está regularmente inscrito

junto a este órgão.

Item C - a comprovação de especialização e/ou de experiência do corpo técnico estão disponíveis nas

seguintes páginas das respectivas empresas: Vitasons (página 1089, 1090), Phonak do Brasil (página
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978),  Atomed  (página  159),  Starkey  do  Brasil  (página  1021,  1022).  A empresa  GN Resound  não

apresentou certificado de especialista da Fga. Neura Maria Viola Silva, no entanto, na página 311 consta

o comprovante de tempo de serviço na empresa Davox, que totaliza 12 anos de trabalho com prótese

auditiva.

Item D – acreditamos ter ocorrido algum equívoco em relação a este item, uma vez que a empresa GN

Resound disponibilizou um modelo para  cada código de produto nos itens questionados: vibrador de

caixa e vibrador com arco ósseo, com as respectivas fichas técnicas, comprovantes nas páginas 243, 295,

296 do processo.

Item E – a empresa GN Resound apresentou certificado de capacidade técnica emitido pela empresa

Davox (representante da mesma em Santa Catarina). Acreditamos que não verificamos com tanto rigor

esta documentação devido ao fato desta empresa fornecer AASI para o HU/UFSC desde o início dos

atendimentos em dezembro de 2006, e pela vasta experiência e lisura do Sr. A.G”.

Em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, não houve uma manifestação específica em relação a

esta constatação. No entanto, no Memorando nº 064/DA/HU/2012, de 03/04/2012, foi informado que a

Unidade  instaurou  o  Pregão  Eletrônico  nº  070/HU/2012,  o  qual  tem como  objeto  a  aquisição  de

aparelhos de amplificação sonora individual.

Análise do Controle Interno:

Em relação à inconsistência apontada no item “a”, a manifestação da Unidade não apresenta elementos

para  descaracterizar que  houve  um tratamento diferenciado na complementação de  informações das

empresas que participaram do processo de credenciamento.

Em relação ao item “b”, não foi comprovada a apresentação de registro profissional conforme exigidos

no Edital, que exigia registro do profissional, não sendo o registro da empresa suficiente para atender ao

disposto no Edital.

Em relação à comprovação das empresas possuírem em seu quadro permanente, na data prevista para a

abertura  da  proposta,  corpo  técnico  com  experiência  comprovada  para  realização  de  atividades

específicas  de  Protetização,  não  foi  apresentado  na  manifestação  da  Unidade  documentos  que

comprovem que as empresas tenham comprovado estas atividades.

Em relação ao apontado no item “d”, a declaração da empresa foi efetuada em desacordo com o Edital,

sendo que a manifestação da Unidade não discordou do apontado pela equipe de auditoria.

Em relação  ao  item “e”,  foi confirmado na  justificativa  que  o  Atestado  foi fornecido  pela  própria

empresa que iria prestar os serviços.

Desta forma, tendo em vista os apontamentos da equipe de Auditoria, deveriam ter sido desclassificadas

as empresas Phonak do Brasil,  Vitason´s e  Centro Auditivo Teuto Brasileiro Ltda.,  uma vez que  os

documentos apresentados por estas empresas não atenderam ao disposto no item 5.1.4 “d” do Edital,

sendo a diligência efetuada em desacordo com o previsto na legislação, as empresas Starkey do Brasil

Ltda.  e  Vitason´s  Centro  de  Apoio  Auditivo  Ltda.,  por  terem descumprido  o  item 5.2.5,  todas  as
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empresas credenciadas (Phonak do  Brasil,  GN Resound Produtos Médicos Ltda.,  Starkey do  Brasil

Ltda., Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda., e Vitason´s Centro de Apoio Auditivo

Ltda.)  por  descumprimento  do  item  5.2.7,  a  empresa  GN  Resound  Produtos  Médicos  Ltda.  por

descumprimento do item 5.2.4, e também por ter apresentado atestado de capacidade técnica fornecido

por empresa que é sua representante, não sendo válido tal atestado.

Cabe destacar que conforme manifestação em relação ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade

instaurou processo de licitação para  aquisição de aparelhos de amplificação sonora individual. Desta

forma, permanece o registro da constatação para verificação futura da conclusão e efetividade do citado

procedimento licitatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Considerando  a  possibilidade  de  competição  na  aquisição  de  Aparelhos  de  Amplificação  Sonora
Individual  -  AASI,  recomenda-se  que  o  processo  de  credenciamento  seja  desconsiderado,  e  seja
realizado procedimento licitatório para a aquisição destes equipamentos.
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 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201203151

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Exercício: 2011

Processo: 23080.006102/2012-33

Município/UF: Florianópolis/SC

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 01/01/11 a 31/12/11.

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 201203151, proponho que o encaminhamento das contas 
dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 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

CPF: ***.642.508-**

Cargo Pró-Reitora de Pós-Graduação - PRPG no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência:  Relatório de Auditoria número 201203151, item 8.1.2.1:  “Ausência de adequada 
justificativa dos preços contratados mediante análise técnica dos valores propostos em processos 
de inexigibilidade.”

Fundamentação:  A Pró-Reitora de Pós-Graduação realizou as autorizações para realização de 
compras  diretas  por  inexigibilidade  de  licitação,  sem  efetuar  adequadamente,  dentro  do 
processo,  a  justificativa  dos  preços  contratados  e atestar  suas  razoabilidades  aos  valores  de 
mercado,  ensejando  a  possibilidade  de  ocorrência  de  prejuízos  ao  erário  e  contrariando 
expressamente ao disposto no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, que exige 
tal procedimento.

CPF: ***.041.381-**

Cargo Reitor no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203151, itens 2.1.2.3, 2.1.2.4, 6.1.1.1, 7.1.2.3, 
7.2.2.1, 7.2.2.2, 8.1.2.1.



Item 2.1.2.3: “Fragilidade nos controles internos referentes à análise das prestações de contas 
apresentadas por fundações de apoio; necessidade de adequação ao Decreto n.º 7.423/2010 – 
reiteração de falha apontada no Relatório de Auditoria CGU n° 201108926, item 2.2.1.1, que 
ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação:  O  Reitor  delegou  a  competência  para  aprovar  a  prestação  de  contas  da 
execução orçamentária e financeira de convênios (e contratos com as fundações de apoio, por 
analogia) ao Secretário de Planejamento e Finanças, que deixou de exercer essa competência no 
exercício.

Item 2.1.2.4:  “Atraso na apresentação de prestações de contas em contratos celebrados com 
fundações de apoio – reiteração de falha no Relatório de Auditoria CGU n°201108926, item 
6.2.3.1, que ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação:  O  Reitor  delegou  a  competência  para  aprovar  a  prestação  de  contas  da 
execução orçamentária e financeira de convênios (e contratos com as fundações de apoio, por 
analogia) ao Secretário de Planejamento e Finanças, que deixou de exercer essa competência no 
exercício.

Item  6.1.1.1:”Contratação  de  serviços  de  auditoria  com  enquadramento  indevido  como 
inexigibilidade de licitação e em valor desproporcional aos serviços a serem executados”.

Fundamentação:  O  Reitor  delegou  ao  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  a  competência  para  a 
aprovação e ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação no âmbito da 
respectiva  Pró-Reitoria  (Portarias  Normativas  n.º  001/GR/2005,  alterada  pela  Portaria 
Normativa  n.º  016/GR/2008,  e  Portaria  Normativa  n°  03/GR/2011),  tendo  o  Pró-Reitor  de 
Infraestrutura  autorizado  a  inexigibilidade,  que  não  era  cabível  à  contratação,  e  em  valor 
desproporcional  aos  serviços  a  serem  executados,  ou  seja,  a  autorização  ocorreu  sem 
observância dos requisitos exigidos em lei e com potencialidade de causar prejuízo ao erário.

Item 7.1.2.3:  “Contratação  de serviços  de publicidade e  propaganda objeto do Contrato n°. 
116/2011, por  meio de inexigibilidade de licitação  contrariando vedação legal  e em valores 
expressivos sem adequada justificativa”.

Fundamentação:  O  Reitor  delegou  ao  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  a  competência  para  a 
aprovação e ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação no âmbito da 
respectiva Pró-reitoria (Portarias Normativas n.º 001/GR/2005, alterada pela Portaria Normativa 
n.º 016/GR/2008, e Portaria Normativa n° 03/GR/2011), tendo o Pró-Reitor de Infraestrutura 
Substituto  autorizado  a  inexigibilidade,  que  não  era  cabível  à  contratação,  e  em  valor 
desproporcional  aos  serviços  a  serem  executados,  ou  seja,  a  autorização  ocorreu  sem 
observância dos requisitos exigidos em lei e com potencialidade de causar prejuízo ao erário.

Item 7.2.2.1: “Fracionamento de despesas por meio de dispensas na contratação de serviços de 
engenharia e ausência de planejamento centralizado na realização dos serviços de manutenção 
predial da Entidade”.

Fundamentação:  O  Reitor  delegou  ao  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  a  competência  para  a 
aprovação e ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação no âmbito da 
respectiva Pró-reitoria (Portarias Normativas n.º 001/GR/2005, alterada pela Portaria Normativa 
n.º 016/GR/2008, e Portaria Normativa n° 03/GR/2011), tendo o Pró-Reitor de Infraestrutura 
autorizado  algumas  das  dispensas  de  licitação  que  configuraram fracionamento  de  despesa. 
Além disso, o Reitor descentralizou a competência para os Departamentos, Centros Acadêmicos 
e  as  Unidades  Suplementares  (como é  o  caso  do  Restaurante  Universitário  -  RU),  para  a 
execução de despesa sem licitação na contratação de obras e serviços de engenharia dentro do 
limite  da  dispensa,  ensejando  uma pulverização  na  execução  das  despesas  por  dispensa  de 
licitação,  que dificulta  o  gerenciamento e o  controle  para  que  não ocorra  fracionamento de 
despesa.

Item 7.2.2.2: “Falta de orçamentação prévia e de avaliação de custos na contratação direta de 
pequenas obras e serviços de engenharia”.



Fundamentação:  O  Reitor  delegou  ao  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  a  competência  para  a 
aprovação e ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação no âmbito da 
respectiva Pró-reitoria (Portarias Normativas n.º 001/GR/2005, alterada pela Portaria Normativa 
n.º 016/GR/2008, e Portaria Normativa n° 03/GR/2011), tendo o Pró-Reitor de Infraestrutura 
autorizado a contratação direta por dispensa de licitação sem orçamento prévio e avaliação de 
custos.

Item  8.1.2.1:  “Ausência  de  adequada  justificativa  dos  preços  contratados  mediante  análise 
técnica dos valores propostos em processos de inexigibilidade”.

Fundamentação:  O Reitor  delegou aos  Pró-Reitores  de Infraestrutura  e  de  Pós-Graduação  a 
competência  para  a  aprovação  e  ratificação  dos  processos  de  dispensa  e  inexigibilidade  de 
licitação  (Portarias  Normativas  n.º  001/GR/2005,  alterada  pela  Portaria  Normativa  n.º 
016/GR/2008,  e  Portaria  Normativa  n°  03/GR/2011),  tendo  os  Pró-Reitores  efetuado  a 
ratificação das inexigibilidades sem a devida justificativa dos preços contratados, ou seja, com 
potencialidade de causar prejuízo ao erário.

CPF: ***.143.269-**

Cargo Pró-Reitor de Infraestrutura no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203151, itens 2.1.2.3, 2.1.2.4, 6.1.1.1, 7.1.2.4, 
7.1.2.5, 7.2.2.1, 7.2.2.2, 8.1.2.1.

Item 2.1.2.3: “Fragilidade nos controles internos referentes à análise das prestações de contas 
apresentadas por fundações de apoio; necessidade de adequação ao Decreto n.º 7.423/2010 – 
reiteração de falha apontada no Relatório de Auditoria CGU n° 201108926, item 2.2.1.1, que 
ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação: Durante o exercício a responsabilidade pela gestão do recebimento e da análise 
das prestações de contas dos contratos firmados com as fundações de apoio esteve a cargo da 
Pró-Reitoria de Infraestrutura, embora na Portaria Normativa n° 001/GR/2005, artigo 5º, inciso 
IV, alterada pela Portaria Normativa n° 16/GR/2008, o Reitor tenha delegado ao Secretário de 
Planejamento  e  Finanças  a  competência  para  aprovar  a  prestação  de  contas  da  execução 
orçamentária e financeira dos convênios (e contratos com as fundações de apoio, por analogia) 
firmados pela Unidade.

O titular da Pró-Reitoria de Infraestrutura deixou de definir rotinas e competências internas para 
que a análise das citadas prestações de contas fosse realizada em consonância com o que dispõe 
o Decreto n°. 7.423/2010, e não se restringisse a apenas uma análise formal de documentos. A 
ausência de uma análise que trate, dentre outros, de aspectos de economicidade e de efetividade 
dos projetos contratados pode acarretar em prejuízos ao erário.

Item 2.1.2.4:  “Atraso na apresentação de prestações de contas em contratos celebrados com 
fundações de apoio – reiteração de falha no Relatório de Auditoria CGU n°201108926, item 
6.2.3.1, que ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação: Durante o exercício a responsabilidade pela gestão do recebimento e da análise 
das prestações de contas dos contratos firmados com as fundações de apoio esteve a cargo da 
Pró-Reitoria de Infraestrutura, embora na Portaria Normativa n° 001/GR/2005, artigo 5º, inciso 
IV, alterada pela Portaria Normativa n° 16/GR/2008, o Reitor tenha delegado ao Secretário de 
Planejamento  e  Finanças  a  competência  para  aprovar  a  prestação  de  contas  da  execução 
orçamentária e financeira dos convênios (e contratos com as fundações de apoio, por analogia) 
firmados pela Unidade.

O  titular  da  Pró-Reitoria  de  Infraestrutura  deixou  de  adotar  medidas  efetivas  para  que  as 
prestações de contas fossem apresentadas nos prazos determinados,  e novos contratos foram 
celebrados  com  entidade  que  estava  inadimplente  com  a  obrigação  de  prestar  contas.  A 
celebração de novos contratos nessa situação fere o princípio da prudência, vez que a entidade 



recebe novos recursos sem ter comprovado a correta aplicação dos recursos que estavam sob sua 
responsabilidade em contrato anterior.

Item  6.1.1.1:  “Contratação  de  serviços  de  auditoria  com  enquadramento  indevido  como 
inexigibilidade de licitação e em valor desproporcional aos serviços a serem executados”.

Fundamentação: O Pró-Reitor de Infraestrutura foi quem originou a requisição dos serviços e 
quem  autorizou  a  realização  da  contratação  de  empresa  de  auditoria  sem  observância  dos 
requisitos exigidos em lei, para execução de serviços possíveis de serem licitados e em valores 
superiores  aos  que  efetivamente  deveriam  ser  contratados  para  os  serviços  necessários  e 
ofertados.

Item 7.1.2.4: “Inobservância de determinação legal para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro  na  assinatura  de  Termos  Aditivos  ao  Contrato  n.º  321/UFSC/2010,  ensejando 
prejuízo de R$ 3.300,67”.

Fundamentação: Fundamentado na análise técnica elaborada pelo DOMP - Departamento de 
Obras e Manutenção Predial e em parecer jurídico da Procuradoria Federal na UFSC, que não 
ressaltou a necessidade da observância da determinação legal contida na Lei n.º 12.309/2010 – 
LDO de 2011, o Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Infraestrutura, área responsável pela contratação 
dos serviços, aprovou os aditamentos n.º 01 e 02 ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, sem aplicação 
do  percentual  de  desconto  previsto  em lei,  ensejando  o  pagamento  de  valores  a  maior  no 
referido contrato.

Item  7.1.2.5:  “Falta  de  Projeto  Básico  e  Memorial  Descritivo  para  execução  dos  serviços 
previstos no orçamento original objeto do Contrato n.º 321/2010, e para os acréscimos efetuados 
por aditivo”.

Fundamentação: Fundamentado na análise técnica elaborada pelo DOMP - Departamento de 
Obras e Manutenção Predial e em parecer jurídico da Procuradoria Federal na UFSC, que não se 
ateve aos aspectos técnicos exigidos pela Lei (§ 2º do art. 7º da Lei n.º 8.666/93, combinado 
com o inciso IX do art. 6º), o Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Infraestrutura, área responsável pela 
contratação dos serviços, aprovou os aditamentos n.º 01 e 02 ao Contrato n.º 321/UFSC/2010, 
sem fazer constar o Projeto Básico com a descrição detalhada dos métodos de execução.

Item 7.2.2.1: “Fracionamento de despesas por meio de dispensas na contratação de serviços de 
engenharia e ausência de planejamento centralizado na realização dos serviços de manutenção 
predial da Entidade”.

Fundamentação: O Pró-Reitor de Infraestrutura autorizou a contratação por dispensa de licitação 
no âmbito do DOMP – Departamento de Obras e Manutenção Predial e da PU – Prefeitura 
Universitária, ensejando o fracionamento de despesa, situação de potencial prejuízo ao erário.

Item 7.2.2.2: “Falta de orçamentação prévia e de avaliação de custos na contratação direta de 
pequenas obras e serviços de engenharia”.

Fundamentação: O Pró-Reitor de Infraestrutura procedeu à contratação direta sem observância 
da exigência contida no art. 7º, § 2º, inciso II da Lei 8.666/93, sem adequada especificação de 
quantitativos e da qualidade a ser  exigida na execução dos serviços,  com potencialidade de 
prejuízo ao erário em virtude da possibilidade de ter ocorrido a pactuação de preços acima do 
mercado.

Item  8.1.2.1:  “Ausência  de  adequada  justificativa  dos  preços  contratados  mediante  análise 
técnica dos valores propostos em processos de inexigibilidade”.

Fundamentação:  O  Pró-Reitor  de  Infraestrutura  realizou  as  autorizações  para  realização  de 
compras  diretas  por  inexigibilidade  de  licitação,  sem  efetuar  adequadamente,  dentro  do 
processo,  a  justificativa  dos  preços  contratados  e atestar  suas  razoabilidades  aos  valores  de 
mercado,  ensejando  a  possibilidade  de  ocorrência  de  prejuízos  ao  erário  e  contrariando 
expressamente ao disposto no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, que exige 
tal procedimento.



CPF: ***.374.379-**

Cargo Pró-Reitor de Infraestrutura - Substituto no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203151, item 7.1.2.3: “Contratação de serviços 
de publicidade e propaganda objeto do Contrato n°. 116/2011, por meio de inexigibilidade de 
licitação contrariando vedação legal e em valores expressivos sem adequada justificativa”.

Fundamentação: O Pró-Reitor de Infraestrutura – Substituto, em exercício à época dos fatos, 
efetuou  a  autorização  para  contratação  de  serviços  de  divulgação  objeto  do  Contrato  n.º 
0116/2011, por inexigibilidade de licitação, contrariando expressamente dispositivo legal da Lei 
8.666/93, que veda tal procedimento.

CPF: ***.912.389-**

Cargo  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  Humano  e  Social  no  período  de  01/01/2011  a 
31/12/2011.

Referência:  Relatório de Auditoria número 201203151, item 5.1.1.1:  “Descumprimento,  pela 
Unidade, dos prazos previstos no art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007”.

Fundamentação: O Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social deixou de adotar medidas 
eficazes para o correto dimensionamento da força de trabalho na área de recursos humanos, 
capaz de fazer frente ao aumento de atribuições da área.

CPF: ***.459.989-**

Cargo Secretário de Planejamento e Finanças no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203151, itens 2.1.2.3, 2.1.2.4.

Item 2.1.2.3: “Fragilidade nos controles internos referentes à análise das prestações de contas 
apresentadas por fundações de apoio; necessidade de adequação ao Decreto n.º 7.423/2010 – 
reiteração de falha apontada no Relatório de Auditoria CGU n° 201108926, item 2.2.1.1, que 
ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação:  O  Secretário  de  Planejamento  e  Finanças,  embora  com  competência  para 
aprovar a prestação de contas da execução orçamentária e financeira de convênios (e contratos 
com as  fundações  de  apoio,  por  analogia),  delegada  pelo  Reitor  na  Portaria  Normativa  n° 
001/GR/2005,  artigo  5º,  inciso  IV,  alterada  pela  Portaria  Normativa  n°  16/GR/2008,  não 
exerceu essa competência no exercício, tendo ficado a cargo da Pró-Reitoria de Infraestrutura 
essa responsabilidade.

Item 2.1.2.4:  “Atraso na apresentação de prestações de contas em contratos celebrados com 
fundações de apoio – reiteração de falha no Relatório de Auditoria CGU n°201108926, item 
6.2.3.1, que ensejou ressalva no correspondente Certificado de Auditoria”.

Fundamentação: O titular da Pró-Reitoria de Infraestrutura deixou de adotar medidas efetivas 
para  que  as  prestações  de  contas  fossem  apresentadas  nos  prazos  determinados,  e  novos 
contratos foram celebrados com entidade que estava inadimplente com a obrigação de prestar 
contas. A celebração de novos contratos nessa situação fere o princípio da prudência, vez que a 
entidade  recebe  novos  recursos  sem  ter  comprovado  a  correta  aplicação  dos  recursos  que 
estavam sob sua responsabilidade em contrato anterior.

CPF: ***.818.409-**

Cargo Diretor Geral do Hospital Universitário no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência:  Relatório  de  Auditoria  número  201203109,  itens  13.1.2.1,  13.1.2.2,  13.1.2.4, 
13.1.3.1, 13.1.3.2, 13.1.3.3, 13.1.3.4.



Item  13.1.2.1:  “Exigência  de  amostras  para  todos  os  participantes  de  determinados  itens 
licitados nos Pregões Eletrônicos nº 33/2010 e nº 389/2010, em desacordo com a jurisprudência 
vigente,  ocasionando  a  desclassificação  de  participantes,  com  prejuízo  potencial  de  R$ 
119.196,80”.

Fundamentação:  O Diretor  Geral  homologou  os  processos  licitatórios  contendo  os  mesmos 
previsão de exigências que estão em desacordo com a jurisprudência do TCU.

Item 13.1.2.2: “Ausência de fundamentação legal para exigências no edital do Pregão Eletrônico 
nº 154/2011, caracterizando-se como fatores restritivos à competitividade do certame”.

Fundamentação:  O  Diretor  Geral  homologou  a  licitação  contendo  a  mesma  previsão  de 
exigências restritivas sem fundamentação legal.

Item 13.1.2.4:  “Restrição  à  competitividade  em razão  de  exigência  indevida  de  capacidade 
técnica no Pregão Eletrônico nº 55/2011”.

Fundamentação:  O  Diretor  Geral  homologou  a  licitação  contendo  a  mesma  previsão  de 
exigência indevida de capacidade técnica.

Item  13.1.3.1:  “Aquisição  de  Aparelhos  de  Amplificação  Sonora  Individual  (AASI)  em 
quantidades  diferentes  entre  empresas  que  participaram  de  mesmo  processo  de 
credenciamento,sem fundamentação técnica”.

Fundamentação:  O  Diretor  Geral  homologou  a  licitação  sem que  houvesse  fundamentação 
técnica das quantidades a serem adquiridas de cada fornecedor.

Item 13.1.3.2: “Aquisição indevida de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual - AASI 
por meio de Inexigibilidade de Licitação”.

Fundamentação: O Diretor Geral autorizou a inexigibilidade de licitação quando deveria ter sido 
realizado o devido processo licitatório.

Item  13.1.3.3:  “Inconsistências  na  pontuação  das  empresas  participantes  do  processo  de 
Credenciamento nº 001/2011”.

Fundamentação: O Diretor Geral homologou o processo de credenciamento estando a atribuição 
de pontos às empresas em desacordo com o Edital.

Item 13.1.3.4: “Julgamento de processo de credenciamento com classificação de empresas que 
não cumpriram com o disposto no Edital do Credenciamento”.

Fundamentação:  O  Diretor  Geral  homologou  o  processo  de  credenciamento  tendo  sido 
classificadas empresas que não cumpriram as condições previstas em Edital.

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 455 a 
467 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.

Florianópolis/SC, 9 de Julho de 2012.

__________________________________________________

Marcelo Campos da Silva

Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado de Santa Catarina



 

  

 

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

Relatório: 201203151 
Exercício: 2011 
Processo: 23080.006102/2012-33 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Município/UF: Florianópolis/SC 

 
 

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, a mesma não atingiu a totalidade das metas físicas previstas para o exercício 2011. Foram 
apresentadas justificativas como falha na extração dos dados do Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle do Ministério da Educação - SIMEC; falhas de comunicação impactando nos 
registros de metas realizadas; e fatores como custos operacionais, vagas ociosas, evasão de alunos e 
falta de informações sobre o oferecimento de cursos de Educação à Distância. Tais justificativas foram 
consideradas plausíveis pela equipe de auditoria. 

3. As principais constatações, oriundas dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão do 
exercício de 2011 da Universidade Federal de Santa Catarina e do Hospital Polydoro Ernani de São 
Thiago, subunidade consolidada, referem-se a fragilidades nos controles internos e intempestividade 
na análise de prestações de contas de convênios firmados com fundações de apoio; ao descumprimento 
dos prazos para cadastro no SISAC e encaminhamento ao Controle Internos dos processos de 
admissão, aposentadoria e pensão; e a impropriedades em contratações, tais como enquadramento 
indevido como inexigibilidade, valores contratados desproporcionais, inobservância da necessária 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato, ausência de Projeto Básico e Memorial 
Descritivo, falta de orçamento prévio e avaliação de custos em pequenas obras, fracionamento de 
despesas, ausência de justificativa dos preços contratados via inexigibilidade, possível 
direcionamento/favorecimento em Pregões.   

4. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, pode-se citar: a ausência de rotinas 
e procedimentos que viabilizem a análise das prestações de contas de convênios dentro do prazo 
estabelecido; fragilidades no dimensionamento da força de trabalho da área de recursos humanos; 
inobservância a requisitos e procedimentos exigidos na Lei de Licitações; falta de planejamento prévio 
à realização de processos licitatórios; e inobservância da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei de 
Licitações visando a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados.  

5. Recomendou-se ao gestor que defina rotinas e competências para viabilizar a análise 
tempestiva das prestações de contas dos projetos desenvolvidos pelas fundações de apoio, observando 
os prazos e mantendo os registros atualizados; se abstenha de contratar fundações de apoio que estejam 
inadimplentes com suas prestações de contas; dimensione a força de trabalho de forma que a mesma 
atenda suficientemente às demandas do setor de recursos humanos, detalhando os meios utilizados 
para esse fim; encaminhe à Controladoria-Geral da União os processos de admissão, aposentadoria e 
pensão que não foram analisados no prazo estabelecido; proceda a alterações contratuais de modo a 

Parecer de Dirigente do 
Controle Interno 



adequar os valores aos períodos contratados; se abstenha de contratar por inexigibilidade os serviços e 
compras passíveis de licitação; apure indícios de incompatibilidade entre preços contratados e preços 
de mercado, providenciando o ressarcimento de valores ao erário, quando couber; faça constar dos 
processos de dispensa e inexigibilidade todas as peças necessárias à sua devida formalização legal; 
observe, quando das alterações contratuais, a determinação contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do respectivo exercício, visando a necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato; determine, quando das alterações contratuais que ensejem acréscimo de serviços ao 
orçamento original,  a elaboração de Projeto Básico e Memorial Descritivo complementares; efetue o 
adequado planejamento da contratação de obras e serviços de engenharia, de forma a evitar o 
fracionamento indevido; se abstenha de efetuar exigências que restrinjam o caráter competitivo dos 
certames; utilize a modalidade de licitação adequada para a contratação de obras públicas; proceda à 
imediata realização de processo licitatório para equipamentos hospitalares cujo enquadramento como 
inexigibilidade foi indevido; e que promova permanente processo de capacitação dos servidores da 
área de licitação, de modo a atualizá-los em torno da legislação vigente.  

5. Em relação às recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União, referentes ao 
exercício 2010, restou pendente de atendimento a totalidade das recomendações selecionadas para 
análise pela equipe de auditoria (4 recomendações), referentes a fundações de apoio, licitações e gestão 
patrimonial, todas com impacto na gestão. As mesmas foram objeto de novas constatações no 
Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2011.  

6. Quanto aos controles internos administrativos da Unidade, destaca-se como ponto positivo o 
mapeamento dos fluxos de trabalho da Unidade, com adoção da metodologia de Mapeamento e Gestão 
por Processos – Business Process Management (BPM). Como pontos negativos, destacam-se: ausência 
de histórico e análise sobre os pontos críticos nas áreas de licitação e de recursos humanos; e 
intempestividade na atualização dos dados disponíveis na internet referentes às ações desenvolvidas 
pela Unidade. Os componentes ambiente de controle, avaliação de risco, informação e comunicação, 
monitoramento, e procedimentos de controle foram avaliados pela equipe de auditoria como não 
adequados, havendo a necessidade de melhorias.  

7. Como boas práticas verificadas na gestão da Unidade, destacam-se iniciativas referentes à 
sustentabilidade ambiental, tal como a instalação de “containers” para recolhimento de materiais de 
Tecnologia da Informação, e ao desenvolvimento de atividades para melhoria dos sistemas 
informatizados do Hospital Universitário.    

8. 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 

***.642.508-** 

Pró-Reitora de Pós-
Graduação no período 
de 01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, item 8.1.2.1. 

***.041.381-** 
Reitor no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, itens 2.1.2.3, 
2.1.2.4, 6.1.1.1, 7.1.2.3, 
7.2.2.1, 7.2.2.2 e 8.1.2.1. 



***.143.269-** 

Pró-Reitor de 
Infraestrutura no 
período de 01/01/2011 
a 31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, itens 2.1.2.3, 
2.1.2.4, 6.1.1.1, 7.1.2.4, 
7.1.2.5, 7.2.2.1, 7.2.2.2 e  
8.1.2.1. 

***.374.379-** 

Pró-Reitor de 
Infraestrutura - 
Substituto no período 
de 01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, item 7.1.2.3. 

***.912.389-** 

Pró-Reitor de 
Desenvolvimento 
Humano e Social no 
período de 01/01/2011 
a 31/12/2011. 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, item 5.1.1.1. 

***.459.989-** 

Secretário de 
Planejamento e 
Finanças no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203151, itens 2.1.2.3 e 
2.1.2.4. 

***.818.409-** 

Diretor Geral do 
Hospital Universitário 
no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com Ressalvas 

Relatório de Auditoria nº 
201203109, itens 13.1.2.1, 
13.1.2.2, 13.1.2.4, 13.1.3.1, 
13.1.3.2, 13.1.3.3 e 
13.1.3.4. 

- 
Demais gestores 
integrantes do Rol de 
Responsáveis 

Regularidade 
Relatórios de Auditoria 
Anual de Contas nº 
201203151 e 201203109. 

 

9. 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/DF, 24 de julho de 2012. 

 

JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ 
Diretor de Auditoria da Área Social 

 


