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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/PA,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203455,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo (a)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 10/04/2012 a 26/04/2012, 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. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos
pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.

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

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

file:///C:/Users/msidrim/Desktop/AuditoriaAnualContas UFRA.htm

1 de 63 20/09/2012 11:48



O proccesso de contas está constituído com todas as peças exigidas pela IN TCU Nº 63/2010, as quais
contemplam os formatos e conteúdos  definidos pela DN TCU Nº 108/2010, DN TCU Nº 117/2011 e
pela Portaria TCU Nº 123/2011. Registramos, entretanto, que o rol de responsáveis constante às fls.
01/02 está incompleto e foi substutuído pela rol juntado às fls. 140/152, o qual deve ser considerado para
fins de julgamento das contas da Unidade.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

A  Universidade  Federal  Rural  da  Amazônia  -  UFRA  não  possui  programas  de  governo  sob  sua
responsabilidade,  mas  em seu  Relatório  de  Gestão  2011  item  2.3.2  –  Execução  Física  das  Ações
Realizadas, consta a descrição dos objetivos e metas físicas pactuadas nos Programas/Ações sob sua
gerência, previstos na Lei Orçamentária Anual. O resultado da execução física da UJ, por programa e
ação, aqui selecionados os da área finalística, está demonstrado nos quadros a seguir:

153034 – UFRA

1067 – Gestão a Política de Educação

Ação

Meta Física
Atos e fatos que
prejudicaram o

desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão

(%)

4572-Capacit.
Serv. públicos

400 165 41,25

A  meta  deixou
de  ser  atingida
em  virtude  da
ausência  de
público
suficiente  para
execução  dos
cursos
planejados  para
o período

 

                               Fonte: Relatório de Gestão

153034 – UFRA

1073 – Brasil Universitário

Ação Meta Física Atos e fatos que Providências
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prejudicaram  o
desempenho

AdotadasPrevisão Execução
Execução/Previsão

(%)

11NO-Reuni 430 430 100,00 Não se aplica Não se aplica

2E14-Reforma
e  modern.  das
IFES

6 2 25,00

A meta não foi
atingida  em
função  a
ausência  de
liberação  da
emenda
parlamentar  nº
23620001,  no
valor  de  R$
250.000,00  e
liberação
parcial  parcial
de  R$
100.000,00  da
emenda
parlamentar  nº
11380002  no
montante de R$
500.000,00.

 

4002-Ass.  Ao
estudante
graduação

1500 1700 113,33 Não se aplica Não se aplica

4004-Serv.  a
comunidade

1500 3903 260,20 Não se aplica Não se aplica

4008-Acervo
bibliográfico

3500 4591 131,17 Não se aplica Não se aplica

4009-Func.
Cursos
graduação

2300 2707 117,70 Não se aplica Não se aplica

8282-Reuni 430 430 100,00 Não se aplica Não se aplica

                               Fonte: Relatório de Gestão

153034 – UFRA
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1375 – Desenvolvimento do Ens. de Pós-gradução e da Pesquisa Científica

Ação

Meta Física
Atos e fatos que
prejudicaram o

desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão

(%)

4006-Func.
Cursos
Pós-Gradução

332 334 100,60 Não se aplica Não se aplica

8667-Pesq.
Universitária  e
seus resultados

650 1315 202,31 Não se aplica Não se aplica

                               Fonte: Relatório de Gestão

Conforme demonstrado nos quadros anteriores, verificamos que a UFRA geriu seus Programas/Ações
de Governo de forma adequada, alcançando e/ou superando a maioria das metas físicas almejadas. Nos
casos das metas não atingidas, a entidade esclareceu de maneira pertinente em seu Relatório de Gestão
os motivos pelos quais não foi alcançado o resultado almejado.

Ressaltamos, ainda, que não foi relatado no Relatório de Gestão da entidade e nem foi detectada pela
equipe de auditoria a ocorrência de fatos ou eventos que afetaram ou que pudessem afetar negativamente
os resultados qualitativos e quantitativos da entidade no exercício sob exame.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

A UJ não apresentou indicadores institucionais por ela desenvolvidos para medir produtos, serviços e
resultados alcançados. No relatório de gestão, item 2.4.7, constam indicadores construídos pelo Fórum
de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino  para as atividades
de extensão, pós-graduação e acervo bibliográfico, contudo tais indicadores não  foram desenvolvidos
pela Unidade e tampouco vieram acompanhados de explanação sobre sua utilidade e mesurabilidade,
não podendo ser considerados para os fins da DN TCU Nº 108/2010 e Portarria TCU Nº 123/2011.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

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

As informações extraídas do Relatório de Gestão de 2011 sobre a composição da força de trabalho da
Unidade  não permitem  avaliar a adequabilidade do quantitativo de servidores por categoria, visto que a
própria UJ não apresentou análise crítica sobre a questão, mas  verificou-se que os dados apresentados
são consistentes com os registros do SIAPE. Verificou-se também que a Unidade possui três servidores
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cedidos, todos dentro da esfera federal, e que não adota nenhuma política para requisição de pessoal,
existindo em seu quadro somente 2 (dois) servidores requisitados.

Com base nas  informações extraídas  do Relatório  de Gestão de 2011,  as  quais  foram consideradas
consistentes  pela  equipe de auditoria,  verificou-se  que o  quadro de pessoal  da UFRA estava assim
constituído no final do exercício de 2011:

Tipologias dos Cargos Lotação Efetiva
Ingressos  em
2011

Egressos em 2011

1. Provimento de cargo efetivo 654 56 10

1.1 Servidor de carreira vinculada ao
órgão

651 56 10

1.2 Servidores Cedidos ou em Licença 11 NA NA

1.3 Removidos 5 NA NA

2. Grupo Direção e Assessoramento
superior

44 NA NA

2.1 Servidor de carreira vinculada ao
órgão

40 NA NA

3. Funções gratificadas 83 NA NA

3.1. Servidor de carreira vinculada ao
órgão

83 NA NA

                                Fonte: Relatório de Gestão 2011

Para a conformidade dos pagamentos e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, foram realizadas
as seguintes análises:

Descrição da ocorrência
Qtde.  servidores
relacionados

Qtde.  ocorrências  acatadas
totalmente pelo gestor

Servidores  com  descontos  de  falta  em
folha, sem o respectivo registro no cadastro

3 3

Servidores  com  jornada  de  trabalho
superior  à  definida  para  o  seu  respectivo
cargo

1 1
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  Fonte: CGU

 

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

Quantidade de atos de admissão de pessoal e de
concessão  de  aposentadoria,  reforma e  pensão
emitidos em 2011. (amostra aleatória)

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN 55
foi atendido.

20 7

                                Fonte: SISAC

Por  oportuno,  cabe  destacar  que  a  avaliação  quanto  à  estrutura  de  controles  internos  da  Unidade
Jurisdicionada na área de recursos humanos, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o
exercício  fossem atingidos  foi  realizada  e  encontra-se  consignada  na  análise  presente  no  item 5  –
avaliação dos controles internos deste relatório.

 

2.5 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 UFRA, com vistas a garantir que
seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas de licitação e recursos humanos,
foram analisados os  seguintes  componentes  do controle  interno:  ambiente de controle,  avaliação de
risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.

a) Ambiente de Controle

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

Conforme registrado no Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, com
relação ao ambiente de controle a Unidade indicou nos quesitos relativos a existência de código de ética
e padronização dos procedimentos que os fundamentos são totalmente inválidos ao ambiente de controle
da UJ, resultado confirmado por evidências obtidas durante a execução dos trabalhos de Auditoria Anual
de Contas do Exercício de 2011.

A ausência de instruções operacionais padronizadas nas áreas de recursos humanos e de licitações, bem
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como a inexistência de manuais  com normas e  procedimentos prevendo sistemas de autorizações e
aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas está
prejudicando a gestão da Entidade.

Por outro lado a UJ consigna no mesmo quadro que a comunicação adotada pela Unidade é adequada e
eficiente e que os mecanismos de controle são percebidos por todos os servidores, considerando os
fundamentos válidos em sua maioria ao ambiente da UFRA. Contudo, nos exames restou comprovado
que a UJ possui um ambiente de controle incipiente e que os mecanismos de divulgação utilizados não
são eficientes na medida em que não existem cartilhas ou cartazes para divulgação e conscientização da
importância dos controles internos para a Unidade e nunca foi realizada campanha de sensibilização
para valorização dos controles internos.

Destaca-se a existência e utilização de rede interna (intranet) e externa (internet) para divulgação das
principais notícias e atualização da legislação de interesse da Unidade.

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 UFRA avalia no Relatório de Gestão de 2011 que não é prática da
Unidade a definição de níveis de risco operacionais e também considera como parcialmente inválida ao
contexto da UJ a assertiva de que a avaliação de riscos é feita de forma contínua. Quanto ao diagnóstico
dos  riscos,  a  Unidade  não  sabe  afirmar  qual  a  proporção  de  aplicação  desse  fundamento  em  seu
contexto.

Essas  informações são confirmadas visto  que no Plano de Desenvolvimento Institucional  não estão
contemplados mecanismos para avaliação dos riscos. Também não foi verificada nas áreas de licitação e
recursos humanos da Entidade a cultura de diagnóstico prévio dos riscos e adoção de medidas para
mitigá-los.

c) Informação e Comunicação

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

Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destaca-se a disponibilidade de intranet, bem como de
página própria na internet, onde são divulgados tanto os atos normativos como informações atualizadas
relacionadas às ações relevantes desenvolvidas pela Unidade. Contudo, há fragilidades na identificação,
armazenamento e comunicação das informações relevantes às pessoas adequadas, nos diversos níveis
hierárquicos da UJ.

Portanto, a avaliação apresentada pela Unidade, conforme registrado no Relatório de Gestão, pode ser
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.
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A sistemática de monitoramento utilizada pela Unidade é sintetizada na utilização de dois instrumentos,
sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo.

No  âmbito  interno,  a  Unidade  precisa  estruturar  seu  órgão  de  Auditoria  Interna  para  garantir  um
acompanhamento  tempestivo  e  efetivo  das  ações  da  Unidade  na  consecução  de  seus  objetivos
institucionais.  Portanto, a avaliação “neutra” inserta no item 9 do Relatório de Gestão não reflete a
realidade da UJ, visto que o sistema de controles internos não está sendo constantemente monitorado e
tampouco tem sido considerado adequado nas avaliações sofridas, situação que é do conhecimento da
UFRA.

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

Os  resultados  da  aplicação  destes  dois  instrumentos,  configurados  em  documentos  e  relatórios,
evidenciam que não podem ser consideradas consistentes as informações apresentadas pela Unidade
Jurisdicionada no Relatório de Gestão do Exercício de 2011,  a qual avaliou este componente como
neutro para duas questões e parcialmente válido para outa.

e) Procedimentos de Controle

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

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

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

1 - Licitação

1.1 - Pontos Fracos

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

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

c) Ausência de acompanhamento processual por meio de sistema estruturado das etapas da fase interna
da licitação (requisição, emissão de pareceres técnicos e jurídicos, elaboração de orçamento, aprovação
da autoridade competente, redação do edital, etc), dificultando a identificação de gargalos que possam
impactar o andamento regular do processo licitatório;

d)  Falta  de  planejamento  anual  das  contratações  de  forma  centralizada,  podendo  resultar  em
fracionamento de despesa com fuga da modalidade licitatória adequada;

1.1 - Pontos Fortes
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a) Instituição de Manual de Procedimentos para Compras, disponível no sítio eletrônico da Entidade,
ensejando  uma  melhor  orientação  às  unidades  demandantes  sobre  os  procedimentos  preparatórios
referentes à fase interna da licitação.

2-  Recursos Humanos

2.1- Pontos Fracos

a) Ausência de funcionamento integral do Sistema de Gestão de Recursos Humanos que está sendo
desenvolvido na UJ;

b) 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 na área de
recursos humanos;

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

d)  Descumprimento dos prazos  fixados  pelo Tribunal  de Contas  da  União para  registro  de atos  de
pessoal no SISAC;

e) Ausência de controle eficiente para entrega das declarações de bens e rendas.

2.2- Pontos Fortes

a) Desenvolvimento e funcionamento parcial do Sistema de Gestão de Recuros Hunanos, módulo férias
e auto-cadastro e consultas de interesse dos servidores;

b) Atualização da legislação de interesse dos servidores no sitio da UJ.

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

Componentes  da  estrutura  de
Controle Interno

 Auto avaliação do gestor Avaliação  da  Equipe  de
auditoria

Ambiente de Controle Parcialmente Válida Não adequado

Avaliação de Risco Parcialmente Válida Não adequado

Procedimentos de Controle Parcialmente Válida Não adequado

Informação e Comunicação Parcialmente Inválida Não adequado

Monitoramento
Parcialmente Inválida

Não adequado

                                             Fonte: CGU/PA
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Área Selecionada Estrutura de controles internos administrativos

Recursos Humanos Não adequada

Licitações Não adequada

                                             Fonte: CGU/PA

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.

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade, realizada com base nas informações constantes no item
9.1  -  Gestão Ambiental  e  Licitações  Sustentáveis  do  Relatório  de  Gestão 2011 e  no  resultado  dos
trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011 permite concluir que a UJ não adotou em
2011 critérios de sustentabilidade ambiental em seus processos de aquisição de bens, contratação de
serviços ou de obras. Evidencia disso é que para 11 dos 13 itens do questionário constante do quadro
A.10.1 a Unidade não aplica em questões ambientais.

Trata-se de reincidência, visto que houve a mesma ocorrência no exercício anterior, sendo o fato objeto
de recomendação no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2010, monitorada via Plano de
Providências Permanente, mas que ainda não foi sanada pela IFES.

Por outro lado foi verificado que a entidade já iniciou o processo de separação de resíduos recicláveis
descartáveis,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Decreto  n°  5.940/2006,  para  implantação  da  coleta
seletiva e destinação apropriada dos mesmos, para tanto concluiu o processo licitatório nº 25/2011, que
tem como objetivo a aquisição de contâineres para organizar a logística necessária para a coleta seletiva.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A avaliação da gestão de Tecnologia  da Informação - TI  está estruturada a partir  da abordagem de
aspectos referentes ao planejamento estratégico de TI, a política de Segurança da Informação, a estrutura
de pessoal envolvida com TI, a adequação dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e produção
de sistemas e finalmente a adequação e gestão dos bens e serviços adquiridos, como segue:

 

I) Planejamento Estratégico em TI

O Planejamento Estratégico de TI  é  essencial  para  que as  organizações possam identificar  e  alocar
corretamente os recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os resultados
almejados.

Nesse  contexto,  a  Universidade  Federal  Rural  da  Amazônia  (UFRA)  instituiu  o  Plano  de
Desenvolvimento Institucional (PDI) para o quadriênio 2010-2014, contudo,  apesar da existência de
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instrumento  de  planejamento  institucional,  o  mesmo  não  estabelece  parâmetros  para  a  área  de  TI.
Todavia,  a  UFRA  já  instituiu  Comitê  Executivo  de  Tecnologia  da  Informação  (CETI)  para
implementação de boas práticas de Governança de Tecnologia da Informação.

A unidade auditada informou ainda, nos termos do Ofício nº 001/2012-PROPLAGE/STIC/UFRA, que
está promovendo a capacitação de servidor, por meio do Programa de Desenvolvimento de Gestores em
Tecnologia da Informação (DGTI), da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), para fins de
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Ademais, foi instituída a Gerência de Governança de Tecnologia da Informação (GGTI) no âmbito da
UFRA,  para  fins  de  implementação  de  processo  metodológico  formalizado  de  desenvolvimento  de
sistemas, acordos de níveis de serviço das soluções de TI oferecidas aos usuários e avaliações de rotinas
e controles de demandas, conforme for estabelecido no PDTI.

II) Política de Segurança da Informação

A UFRA ainda se encontra em fase inicial de planejamento e instituição da política institucional de
segurança em TI, mormente em razão da não conclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI),  em que pese  já  ter  sido  instituído  no  âmbito  da  unidade  auditada  o  Comitê  Executivo  de
Tecnologia da Informação (CETI) para implementação de boas práticas de Governança de Tecnologia da
Informação.

Ressalte-se,  que  por  meio  do  Ofício  nº  001/2012-PROPLAGE/STIC/UFRA,  a  unidade  auditada
informou  que  foi  instituída  Gerencia  de  Governança  de  Tecnologia  da  Informação  (GGTI),  que
procederá a elaboração das diretrizes referentes à Política de Segurança em TI, consoante os termos do
PDTI, submetendo o documento, ao final, ao CETI para aprovação.

III) Recursos Humanos em TI

Consoante informação prestada por meio do Ofício nº 013/2012/PROPLAGE/UFRA, de 18/04/2012, a
UFRA possui em seus quadros a seguinte composição para a área de TI: 02 (dois) Assistentes de TI
(Nível  Fundamental),  07  (sete)  Técnicos  de  TI  (Nível  Médio)  e  10  (dez)  Analistas  de  TI  (Nível
Superior), totalizando assim 19 (dezenove) técnicos com formação específica na área de TI, contudo,
somente  09  (nove)  desses  profissionais  estão  efetivamente  lotados  e  desempenhando  atividades  no
âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), na proporção de 07
(sete) Analistas de TI e 02 (dois) Técnicos de TI.

Merece destaque que a STIC, unidade administrativa responsável pelo desenvolvimento da gestão de TI
no  âmbito  da  Entidade  auditada  consignou  o  seguinte  entendimento  em  relação  à  existência  de
servidores ocupantes de cargos de formação específica em TI desempenhando atividades fora do âmbito
da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Nesse contexto urge que se promova a realocação da força de trabalho numa mesma unidade técnica, no
caso  a  STIC,  que  deverá  gerenciar  a  disponibilidade  dos  recursos  humanos  de  TI  conforme  a
complexidade das demandas, estabelecendo ainda as diretrizes de atuação técnica e a uniformização dos
procedimentos, rotinas e processos de TI.

Também se faz necessário, a promoção de medidas de capacitação e nivelamento, sobretudo em relação
aos servidores que desempenham atribuições fora do âmbito da STIC, de forma a uniformizar o padrão
de atendimento das demandas, consoante as diretrizes de planejamento, política de segurança, gestão de
produtos  e  contratos  estabelecidas  no  âmbito  da  STIC,  enquanto  unidade  administrativa  central  da
gestão de TI no âmbito da UFRA.

IV) Desenvolvimento e Produção de Sistemas
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No exercício de 2011, a UFRA não instituiu rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI
às suas reais necessidades, tampouco estabelece acordo de nível de serviço junto aos fornecedores. Tal
situação enseja risco de desperdício e não atendimento tempestivo das demandas pleiteadas em relação
ao desenvolvimento e manutenção das soluções em TI.

V) Contratação e Gestão de Bens e Serviços

No exercício de 2011, a UFRA não instituiu processo de trabalho formalizado nas contratações de bens
e serviços de TI.  Nesse contexto,  a Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação,
unidade  administrativa  responsável  pela  gestão  de  TI  no  âmbito  da  UFRA,  não  vem  atuando  na
elaboração dos projetos básicos e/ou termos de referência das contratações de bens e serviços de TI. Tal
fato  enseja  fragilidade  no  que  tange  ao  planejamento  das  contratações,  seleção  de  fornecedores  e
gerenciamento de contratos da área de TI, majorando o risco de aquisições desnecessárias, com baixa
qualidade ou mesmo que não estejam alinhadas às necessidades do negócio da unidade auditada à médio
e longo prazos.

 

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

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

Nos exames constatou-se a fidedignidade das informações insertas nos quadros A.6.1, A.6.2 e A.6.3 do
Relatório de Gestão.

No exercício de 2011 a UFRA possuía dois instrumentos de transferências voluntárias em vigor, nos
quais figura como concedente. São termos de cooperação técnica firmados com a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, em 2009, e com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,
em novembro de 2011, ambas instituições da administração pública federal, não havendo necessidade de
realização de chamamento público, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 6.170/2007.  Verificou-se
também que não houve transferência de recursos no exercício. Também não houve ocorrência de atos
passíveis de instauração de Tomada de Contas Especial.

De acordo com informações do Relatório de Gestão e documentação apresentada, a UJ está fiscalizando
a aplicação dos recursos repassados e a execução dos objetos.

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

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA,
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 a real necessidade da
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Unidade; verificar a consonância do objeto com a missão e metas da Instituição, bem como com os
objetivos  das  ações  dos  programas  contidos  no  orçamento;  verificar  o  enquadramento  do  objeto  à
adequada modalidade de licitação; e verificar as razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade
de licitação.

Nesse  contexto,  foram  utilizados  os  critérios  de  materialidade,  relevância  e  criticidade  como
metodologia para escolha 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 UFRA no exercício em análise.

Em consulta ao SIASG-DW, referente ao exercício de 2011, verificou-se o montante contratado pela
Unidade, conforme demonstrado na tabela a seguir:

 

Tipo de Aquisição de
Bens/Serviços

Volume  de
Recursos  do
Exercício

%  Valor  Sobre
Total

Volume  de
Recursos
Analisados

%  Valor  dos
Recursos
Analisados

Dispensa 5.777.763,56 9% 2.747.141,04 5%

Inexigibilidade 226.744,89 - 80.000,00 -

Convite - - - -

Tomada de Preços 839.989,39 2% 839.989,39 2%

Concorrência 8.878.505,95 13% 6.073.705,23 11%

Pregão 50.193.938,77 76% 46.205.666,85 83%

Total 65.916.942,56 100% 55.946.502,51 100%

 

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

 

Modalidade da Licitação

Número  do
Processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ* Valor  da
Licitação
Homologado  em
2011

Oportunidade  e
Conveniência  do
Motivo  da
Licitação

Modalidade  da
Licitação
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002/2011 07.930.910/0001-12 2.044.947,28 Adequada Concorrência

003/2011 07.930.910/0001-12 1.248.926,02 Adequada Concorrência

007/2011 07.930.910/0001-12 2.779.831,93 Adequada Concorrência

001/2011 04.092.384/0001-70 839.989,39 Inadequada Tomada de Preços

025/2010 08.944.608/0001-86 1.617.214,05 Inadequada Pregão Eletrônico

028/2010 12.443.367/0001-69

 

755.366,80 Inadequada Pregão Eletrônico

001/2011 04.085.070/0001-40

 

174.924,00 Inadequada Pregão Eletrônico

002/2011 11.408.712/0001-60

 

2.993.723,20 Inadequada Pregão Eletrônico

003/2011
03.817.702/0001-50

84.500,00 Inadequada Pregão Eletrônico

004/2011 07.241.626/0001-39 120.962,50 Inadequada Pregão Eletrônico

005/2011 02.341.945/0001-00 32.174,80 Inadequada Pregão Eletrônico

010/2011 06.855.175/0007-52 8.549.109,60 Adequada Pregão Eletrônico

013/2011 04.085.070/0001-40 780.188,35 Inadequada Pregão Eletrônico

014/2011 07.489.338/0001-06 268.411,60 Inadequada Pregão Eletrônico

017/2011 11.235.712/0001-06 229.751,95 Inadequada Pregão Eletrônico

019/2011 05.312.757/0001-34 294.108,61 Inadequada Pregão Eletrônico

020/2011 12.066.015/0006-46 17.426.319,36 Adequada Pregão Eletrônico
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021/2011 09.242.037/0001-09 643.685,38 Inadequada Pregão Eletrônico

026/2011 11.408.712/0001-60 1.341.416,00 Inadequada Pregão Eletrônico

034/2011 07.583.036/0001-94 1.017.720,00 Inadequada Pregão Eletrônico

039/2011 07.155.490/0001-44 1.034.925,13 Inadequada Pregão Eletrônico

041/2011 34.849.836/0001-87 8.741.165,52 Adequada Pregão Eletrônico

*Licitante com maior valor homologado na licitação.

Dispensa da Licitação

Número  do
Processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor  Homologado
em 2011

Fundamento  da
Dispensa

2787/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2766/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2363/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2545/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2308/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2667/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2518/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada

2368/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada

2672/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada

2834/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada

2369/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada
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2574/2011 ***.769.062-** 1.310,00 Inadequada

2299/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2494/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2215/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2658/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2757/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2495/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2199/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2829/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2585/2011 ***.054.622-** 1.310,00 Inadequada

2582/2011 ***.807.252-** 1.310,00 Inadequada

2506/2011 ***.861.828-** 720,00 Inadequada

2395/2011 33000118/0009-26 14.591,54 Inadequada

2019/2011 33000118/0009-26 12.923,68 Inadequada

2291/2010 33000118/0009-26 15.960,86 Inadequada

2110/2010 33000118/0009-26 14.333,05 Inadequada

2117/2011 33000118/0009-26 1.098,77 Inadequada

2159/2011 33000118/0009-26 15.657,86 Inadequada

2266/2011 33530486/0001-29 1.351,01 Inadequada
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2060/2011 33000118/0009-26 1.458,91 Inadequada

2344/2011 33530486/0001-29 828,39 Inadequada

2796/2011 33530486/0001-29 1.200,68 Inadequada

2394/2011 33530486/0001-29 1.183,73 Inadequada

2020/2011 33530486/0001-29 1.077,47 Inadequada

2812/2011 33530486/0001-29 1.405,08 Inadequada

2668/2011 33530486/0001-29 1.067,80 Inadequada

2627/2011 33530486/0001-29 1.282,71 Inadequada

003/2011 06855175/0001-67 762.972,54 Inadequada

2533/2011 ***.691.048-** 4.783,68 Inadequada

2375/2011 ***.691.048-** 2.126,08 Inadequada

2077/2011 ***.773.892-** 7.640,60 Inadequada

2078/2011 ***.914.602-** 1.063,04 Inadequada

2073/2011 06012731/0001-33 3.960,00 Inadequada

2229/2011 06012731/0001-33 2.780,00 Inadequada

2085/2011 06012731/0001-33 1.980,00 Inadequada

2228/2011 06012731/0001-33 2.980,00 Inadequada

3500/2010 ***.411.512-** 10.800,00 Inadequada

 

Inexigibilidade da Licitação
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Número  do  Processo
Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor  Homologado  em
2011

Fundamento  da
Inexigibilidade

0001/2011 09168704/0001-42 80.000,00 Adequado

 

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 da amostra permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos
adotados  pela  UFRA  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.

 

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

Não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão, relacionados ao item 10 (Gestão do
Uso do CPGF) da Parte A do Anexo III da DN TCU nº 117/2011.

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Não houve no exercício de 2011, por parte parte UJ, atos de gestão relacionados ao item 11 (Existência
de passivos sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou recursos) da Parte A do Anexo III
da DN TCU nº 117/2011.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

Com base  nos  critérios  de  materialidade  e  criticidade  foram selecionados  para  análise  amostral  os
seguintes processos referentes à  manutenção de restos a pagar não processados:

Empenho Natureza da Despesa Valor (R$)

2009NE900983 449051 OBRAS E INSTALACOES 116.888,07

2010NE900957 449051 OBRAS E INSTALACOES 98.258,54

2010NE901007 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 256.579,15
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2010NE901032 449051 OBRAS E INSTALACOES 691.640,16

2010NE901050 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 190.466,72

2010NE901148 449051 OBRAS E INSTALACOES 441.999,83

Empreendendo análise às justificativas para manutenção de restos a pagar, apresentados pela UFRA,
constatou-se  a  regularidade  da  manutenção  dos  Restos  a  Pagar  da  amostra  no  exercício  de  2011,
especialmente em virtude da conformidade com o disposto no artigo 35 do Decreto nº 93.872/86 e
Decreto nº 7.468/2011.

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

Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93 relacionadas à entrega e ao
tratamento das declarações de bens e rendas, evidenciou-se que a UJ mantém um controle manual para
cobrar a entrega das declarações de bens e rendas, por meio de notificações e cobranças aos servidores
inadimplentes. Contudo, os exames evidenciaram que a Lei Nº 8.730/1993 não está sendo plenamente
atendida visto que, dentre os 127 servidores que estavam obrigados, 106 cumpriram a obrigação, mas 21
deixaram de apresentar as cópias das declarações de bens e rendas e/ou das autorizações de acesso,
conforme demonstrado na tabela a seguir:

Total  de  servidores  com
obrigatoriedade de apresentar a
declaração de bens e rendas

Total  de  declarações
efetivamente apresentadas

% de declarações apresentadas

127 106 83%

Fonte:UFRA

 

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

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

Nesse sentido, a Unidade informou por meio do Ofício nº 18/2012 - PROPLAGE/UFRA, de 27/5/2012
que  dispõe  27  servidores,  entre  técnicos  e  artífices,  para  gerir  e  manter  os  bens  imóveis  sob  sua
responsabilidade, estrutura que é considerada, pela UJ,  insuficiente para atuar de forma adequada e
tempestiva em relação às ações necessárias à boa e regular gestão dos bens imóveis. Todo o controle é
realizado  por  meio  do  Sistema SPIUnet,  responsável  pelo  gerenciamento  dos  bens  imóveis  de  uso
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especial da União, o qual está interligado com o SIAFI para facilitar a execução do balanço patrimonial
da Unidade.

De acordo com os dados do relatório de gestão e registros do SPUInet o quantitativo de bens imóveis de
uso especial sob responsabilidade da UFRA apresenta a seguinte composição:

LOCALIZAÇÃO

QUANTIDADE  TOTAL  DE  IMÓVEIS  DE  USO  ESPECIAL
SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ

2010 2011

BRASIL 4 9

EXTERIOR 0 0

TOTAL 4 9

                                                          Fonte: Relatório de Gestão

Os imóveis estão localizados nos municípíos de Belém, Benevides, Castanhal, Salinópolis e Santarém,
mas  a UJ possui ainda imóveis em  Igarapé-Açu, Capitão-Poço, Parauapebas e Paragominas que ainda
não estão cadasttrados no SPIUnet. A UFRA  também informou que possui 1 (um) imóvel locado de
terceiro,  destinado  às  atividades  administrativas  do  Campus  de  Parauapebas,  mas  que  não  realizou
despesas nesse imóvel em 2011.

A Unidade não apresentou o inventário de bens imóveis do exercício de 2011 e tampouco atualizou as
avaliações vencidas.  Essas  situações,  bem como a falta  de atualização do SPIUnet foram objeto de
constatação  no  relatório  de  auditoria  anual  de  contas  de  gestão  do  exercício  de  2011,  cujas
recomendações estão sendo acompanhadas pela Controladoria da União no Estado do Pará, mediante o
Plano de Providências Permanente, tendo sido acordado um novo prazo até 30/6/2012 para saneamento
total das questões pendentes. Por outro lado, constatou-se que a IFES já dispõe de rotinas de vistoria e
de  procedimentos  relativos  à  manutenção  e  conservação  das  instalações  dos  imóveis  sob  sua
responsabilidade.

2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item 18 (Avaliação das
Renúncias Tributárias) da  Parte A, do Anexo III  da DN TCU nº 117/2011.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Em exame ao cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União por parte da
UJ, verificou-se que a UFRA não atendeu às determinações do Acórdão TCU/2ª Câmara Nº 3.405/2011
no que se refere aos ressarcimentos propostos pela CGU/PA no Relatório de Auditoria 189694 referente
às contas do exercício de 2006, conforme detalhado no presente relatório.
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2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

O  acompanhamento  das  recomendações  expedidas  pela  Controladoria  da  União  à  Unidade
Jurisdicionada constantes no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2010, Nº 201108965, está
sendo realizado via Plano de Providências Permanente, cuja análise foi feita por intermédio da Nota
Técnica nº 428/2012/CGU-Regional/PA/CGU/PR, de 24 de fervereiro de 2012, sendo constatado que 9
das  21  recomendações  foram  integralmente  atendidas  e  as  demais  ainda  estão  em  fase  de
implementação, tendo sido acordado com a UJ prorrogação dos prazos para atendimento. Contudo, em
face do descumprimemto de parte dos novos prazos pactuados,  bem como a reincidência de fatos no
exercício  de  2011,  parte  das  recomendações  não  atendidas  foi  objeto  de  constatação  no  presente
relatório.

2.18 Conteúdo Específico

Em análise aos registros do Relatório de Gestão quanto às informações relativas ao conteúdo específico,
parte  "C",  item 7,  da  DN TCU Nº  108/2010,  constatou-se  que  a  UJ  apresentou  os  indicadores  de
desempenho definidos pela Decisão TCU Nº 408/2002, conforme quadros C.7.1 e C.7.2, discriminados
em  série  histórica  e  com  o  detalhamento  das  variáveis  utilizadas  para  os  cálculos,  bem  como
informações  sobre  os  projetos  desenvolvidos  pela  Fundação  de  Apoio,  contemplando  dados  sobre
vigência, valor e sobre os recursos financeiros, materiais e humanos da IFES envolvidos no projeto.

2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

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

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ  e  monitorado  pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
de Auditoria.

Belém/PA, 13 de junho de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:
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_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Pará

Achados da Auditoria - nº 201203455

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1.1. Assunto - EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.1.1.1. Informação

Verificou-se que a UJ não possui programas de governo sob sua responsabilidade, mas consta em seu
relatório de gestão o quadro A.2.2 contendo as metas físicas  previstas e realizadas no exercício e a
análise crítica do gestor sobre o desempenho da Unidade, apontando as causas para o não atingimento
das metas.

1.1.2. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.1.2.1. Constatação

Ausência de Processo de Trabalho Formalizado na Contratação de Bens e Serviços em TI.

Empreendendo análise a processos de aquisição de bens e serviços de TI selecionados por amostragem,
constatou-se a ausência de processo de trabalho formalizado nas contratações de bens e serviços de TI.
Destarte,  a  Superintendência  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  não  vem  atuando  na
elaboração dos projetos básicos e/ou termos de referência das contratações de bens e serviços de TI. Tal
fato  enseja  fragilidade  no  que  tange  ao  planejamento  das  contratações,  seleção  de  fornecedores  e
gerenciamento de contratos da área de TI, majorando o risco de aquisições desnecessárias, com baixa
qualidade ou mesmo que não estejam alinhadas às necessidades do negócio da unidade auditada a médio
e longo prazos.

 

Causa:

O Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da UFRA deixou de determinar a realização de estudos com
vistas a formulação de processos de trabalho formalizados para a contratação de bens e serviços para a
unidade, a despeito de recomendação anteriormente exarada por este Órgão de Controle Interno no bojo
do Relatório de Auditoria nº 201108965 – 2ª Parte. A situação enseja fragilidade em razão da ausência
de planejamento e acompanhamento das aquisições e contratações de bens e serviços de TI.
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Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203455/014, a unidade auditada
apresentou justificativa nos termos do Ofício nº 001/2012-PROPLAGE/STIC/UFRA, no que pertine a
inexistência  de  processos  de  trabalho  formalizados  para  a  contratação  de  bens  e  serviços  de  TI,
envolvendo  necessariamente  o  planejamento  das  contratações,  a  seleção  dos  fornecedores  e  o
gerenciamento dos contratos em TI, como segue:

“A UFRA ainda  está  se  estruturando no sentido  de  formalizar  processos  de  contratação de bens e
serviços, pois até então, não existiam as condições que permitissem estas ações, principalmente no que
se refere a pessoal treinado e definição de atribuições de cada servidor no contexto de uma estrutura
organizacional voltada para a área de TI. O primeiro passo nesse sentido já foi dado com a criação da
Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC, aprovada pela Resolução nº 27,
do Conselho de Administração (CONSAD), em 17/11/2011, cujo Regimento Interno segue em anexo.

A nova estrutura possui uma Gerência de Governança de Tecnologia da Informação (GGTI), a quem
caberá a criação de processos formalizados para contratação de bens e serviços de TI nos moldes da IN
04/2010 – SLTI, sendo responsável por esta Gerência o Analista de TI de Matrícula SIAPE nº 1822147,
que ainda será capacitado para realização de tal tarefa e, o que constará em nosso PDTI.”

 

Análise do Controle Interno:

Embora tenha sido instituída a Superintendência da Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC,
como órgão central da gestão de TI, no âmbito da UFRA, e tenha sido estruturada uma Gerência de
Governança  de  TI,  os  avanços  implementados  ainda  não  alcançaram  o  patamar  de  possibilitar  a
realização de  processos de trabalho formalizados para contratação de de bens e  serviços de TI no
âmbito  da  Universidade  Federal  Rural  da  Amazônia  (UFRA).  Destarte,  a  justificativa  apresentada
corrobora a assertiva deste Órgão de Controle Interno.

Assevere-se que a questão referente ao gerenciamento das contratações em TI, mediante planejamento
da contratações, seleção de fornecedores e definição de níveis de serviços de TI já foi objeto de ressalva
no bojo do Relatório de Auditoria nº 201108965 – 2ª Parte, contudo, no exercício sob exame, não houve
a implementação de processo de trabalho formalizado para o planejamento e gestão das contratações de
bens e serviços em TI.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar processo formalizado para planejamento, e gestão das contratações de bens e serviços de
TI, definindo níveis de serviços e adequabilidade dos bens adquiridos com os fins institucionais.

1.1.2.2. Constatação

Ausência  de  Rotina  para  Avaliação  da  Compatibilidade  dos  Recursos  de  TI  com  as  Reais
Necessidades da Entidade e Inexistência de Acordo de Nível de Serviço junto a Fornecedores de
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Soluções de TI.

 

Empreendendo análise às informações, referentes ao Desenvolvimento e Produção de Sistemas em TI,
prestadas pela UFRA em resposta à Solicitação Prévia de Auditoria, e informações consignadas no bojo
do Relatório de Gestão do Exercício de 2011 dessa unidade auditada, constatou-se que, embora o gestor
da UFRA afirme que é efetuada minoritariamente avaliação da compatibilidade dos recursos de TI às
necessidades da Entidade e que é exigido, ainda que minimamente, acordo de nível de serviço junto aos
fornecedores de soluções de TI, tal alegação não restou comprovada em sede documental. Destarte, a
Entidade auditada não instituiu rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI às suas reais
necessidades,  tampouco  estabelece  acordo  de  nível  de  serviço  junto  aos  fornecedores.  Tal  situação
enseja  risco  de  desperdício  e  não  atendimento  tempestivo  das  demandas  pleiteadas  em relação  ao
desenvolvimento e manutenção das soluções em TI.

A situação já foi objeto de ressalva no âmbito do Relatório de Auditoria nº  201108965 – 2ª  Parte,
ocasião em que foi recomendada a implementação de rotinas de avaliação e controle da compatibilidade
dos recursos de TI às necessidades da unidade auditada, bem como o estabelecimento de acordos de
níveis  de  serviço  junto  aos  fornecedores  de  soluções  de  TI,  contudo  as  recomendações  não  foram
implementadas.

Causa:

O Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da UFRA deixou de determinar a realização estudos com vistas
a  avaliar  a  compatibilidade  dos  recursos  de  TI  às  reais  necessidades  da  unidade  despeito  de
recomendação  anteriormente  exarada  por  este  Órgão  de  Controle  Interno  no  bojo  do  Relatório  de
Auditoria nº 201108965 – 2ª Parte.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar por meio da Solicitação Prévia de Auditoria,  a unidade auditada apresentou
justificativa, por meio de documento expedido pela Superintendência de Tecnologia da Informação e
Comunicação, recebido pela Equipe de Auditoria em 10/04/2012, como segue:

“Em resposta ao item “a”, entendemos que o PDTI é o instrumento de planejamento e gestão de recursos
de  TI,  como reza  o  inciso  XXII,  do  art.  2º  da  IN SLTI  04/2010:  Plano  Diretor  da  Tecnologia  da
Informação – PDTI - instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de
tecnologia da informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou
entidade para um determinado período. Portanto, com a conclusão deste documento, teremos subsídios
suficientes para avaliar a compatibilidade dos recursos de TI com as necessidades do órgão.”

Aduzindo ainda:

“Em resposta aos itens “b”, “c” e “d”, não temos um processo de desenvolvimento de sistemas, mas a
elaboração deste documento será exposto como necessidade em nosso PDTI. Em resposta ao item “e”,
ainda não possuímos acordos de níveis de serviço, mas serão expostos como necessidades em nosso
PDTI. Nos próximos planejamentos de contratação de bens e serviços de TI, já iremos documentar em
nossos termos de referência os acordos de níveis de serviço.
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Análise do Controle Interno:

Embora a Entidade auditada tenha promovido avanços de cunho infraestrutural na área de TI com a
instituição  da  Superintendência  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  -  STIC,  ainda  resta
pendente o estabelecimento de rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI às reais
necessidades da Entidade, bem como a definição de acordos de níveis de serviço junto a fornecedores no
âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o que deverá constar necessariamente no
planejamento institucional para a área de TI.

Assevere-se que restou descumprida a recomendação exarada no bojo do Relatório de Auditoria nº
201108965 – 2ª Parte. Também os prazos acordados no bojo da Nota Técnica n° 428/2012/CGU/PA
/CGU/PR, de 24  de  fevereiro de 2012,  para  implementação das  recomendações  exaradas no citado
Relatório de Auditoria não foram adimplidos no que tange à área de TI, motivo pelo qual mantém-se a
ressalva.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar  rotinas  para  avaliação  da compatibilidade dos  recursos de TI  com as  necessidades do
órgão, bem como estabelecer junto aos fornecedores de soluções de TI, acordos de níveis de serviço, a
fim de garantir a eficiência e eficácia dos serviços de TI prestados junto aos usuários.

1.1.3. Assunto - RESULTADO DO GERENCIAMENTO AMBIENTAL

1.1.3.1. Constatação

Não  adoção  de  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens,  contratação  de
serviços ou de obras.

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a UFRA não adotou em 2011, na aquisição de bens e
contratação de obras e serviços, os quesitos de sustentabilidade ambiental, em dissonância ao disposto
na IN SLTI nº 01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,
contratação de serviços ou de obras no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.  No  quadro  A.10.1  do  Relatório  de  Gestão  da  Unidade  a  UFRA  avaliou  como
TOTALMENTE INVÁLIDA (nível de avaliação 1) os seguintes quesitos:

Quesito Descrição

1
A UJ tem incluído de 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
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maior quantidade de conteúdo reciclável.

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. ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição
de produtos e serviços.

5
No último exercício,  a  unidade  adquiriu  bens/produtos  que  colaboram para  o
menor consumo de energia e/ou água (ex. torneiras automáticas, lâmpadas 5 de
43 econômicas).

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 (ex. refil e/ou recarga).

10

Os  projetos  básicos  ou  executivos,  na  contratação  de  obras  e  serviços  de
engenharia,  possuem  exigências  que  levem  à  economia  da  manutenção  e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

12
Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica.

13
Nos  últimos  exercícios,  a  UJ  promoveu  campanhas  de  conscientização  da
necessidade de proteção do meio ambiente e  preservação de recursos naturais
voltados para os seus servidores.

                               Fonte: Relatório de Gestão

 

Causa:

Os gestores não implantaram normas internas determinando a obrigatoriedade da adoção de critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou de obras e em decorrência
autorizaram a realização de certames licitatórios sem a inclusão desses critérios nos editais.
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Manifestação da Unidade Examinada:

Conforme análise crítica inserta no relatório de gestão a Unidade informa que não incluiu critérios de
sustentabilidade  nos  editais  de  licitação  porque  está  procurando  uma  forma  de  não  restringir  a
competitividade nos certames para que não haja diminuuição na quantidade de interessados.

Análise do Controle Interno:

Como a própria entidade admite na auto-avaliação contida no quadro do item 10 do Relatório de Gestão,
nos processos licitatórios  deflagrados em 2011 a  UFRA não adotou em seus editais  e  contratos  os
critérios  de  sustentabilidade  ambiental  em  desconformidade  com  as  normas  preconizadas  na  IN
SLTI/MPOG Nº 01/2010,  de 19 de janeiro de 2010.  Embora justifique que a falta de utilização de
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou de obras decorra
de uma medida de cautela para não restringir a competitividade dos certmes, a Unidade não apresenta
comprovações de que está fazendo estudos de forma a eliminar os riscos e adotar os quesitos previstos
na legislação em vigor. Além disso, o fato foi objeto de constatação no relatório de auditoria de gestão nº
201108965, relativo ao exercício de 2010, tendo a UJ informado no Plano de Providências Permanente
que foi aprovado um manual de normas e procedimentos para a elaboração de termos de referência,
contudo  em  exame  ao  referido  manual  verificou-se  que  não  foram  abordados  os  aspectos  de
sustentabilidade ambiental, comprovando que a Unidade não adotou as providências necessárias para o
cumprimento da legislação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implantar rotinas para aplicação das normas relativas à sustentabilidade ambiental e incluir no Manual
de Procedimentos de Compras a obrigatoriedade de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisição de bens, contratação de serviços ou de obras, de acordo com a legislação aplicável ao assunto.

2. CONTROLES DA GESTÃO

2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

2.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO

2.1.1.1. Constatação

Não  atendimento  das  determinações  exaradas  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  mediante
Acórdão  TCU/2ª  Câmara Nº 3.405/2011,  relativas  a irregularidades na  aplicação de recursos
públicos apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão do exercício de 2006.

Em análise às informações referentes à implementação, ou não, pela UJ de determinações contidas em
Acórdãos  do  Tribunal  de Contas  da  União,  verificou-se  que não foram adotadas  providências  para
atendimento das determinação do Acórdão TCU/2ª Câmara Nº 3.405/2011, qual seja, implementação
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dos  procedimentos  de  ressarcimento  relativos  às  recomendações  da  CGU/PA contidas  nos  subitens
2.2.21, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5 do Relatório de Auditoria nº 189694 (Constatação nº 4.1.1.1 do
Relatório de Auditoria nº 208698).

 

Causa:

O Reitor, embora ciente das determinações do TCU, não adotou as providências para implementação das
recomendações  relativas  ao  ressarcimento  de  valores  contidas  nos  subitens  2.2.21,  2.2.2.2,  2.2.2.3,
2.2.2.4, 2.2.2.5 do Relatório de Auditoria nº 189694 (Constatação nº 4.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº
208698)

Manifestação da Unidade Examinada:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria Nº 201203455, de 4/4/2012, a UJ, por intermédio do Ofício
Nº 042 -SGDP/PROPLAGE/UFRA, de 20/4/2012, informou: "cumprimentando-o, informamos V.Sa. do
encaminhamento a Procuradoria Federal junto a UFRA, da Solicitação proferida por essa Equipe de

Auditoria a esta Superintendência, tendo em vista a necessidade de orientação para procedimento do

cumprimento dos subitens 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.23, 2.2.2.2.4 e 2.2.2.5 do relatório nº 189694 CGU,

tendo em vista que cada item envolve mais de um responsável, e necessário se faz esclarecer normas

para a divisão do montante a ser ressarcido."

Análise do Controle Interno:

O assunto somente foi objeto de acompanhamento após a atuação da CGU/PA, visto que constam no
Relatório de Gestão da Unidade informações sobre o tratamento dado a outras recomendações do citado
Acórdão,  sendo  a  UJ  omissa  quanto  às  determinações  de  ressarcimento.  Assim,  embora  tenha
encaminhado o assunto à Procuradoria Federal, o gestor ainda não adotou providências efetivas para o
ressarcimento dos valores, estando, portanto, pendente de atendimento as determinações pelo Tribunal
de Contas da União.

Recomendações:

Recomendação 1:

Adotar  providências  efetivas  para  o  cumprimento das  determinações do Acórdão Nº 3.405/2011 do
Tribunal  de  Contas  da  União  relativas  ao  ressarcimento  dos  valores  apontados  pela  CGU/PA  no
Relatório de Auditoria de Gestão nº 189694.

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

2.1.2.1. Informação

A situação das recomendações expedidas pela Controladoria Regional da União no Pará no Relatório de
Auditoria de Gestão do Exercício de 2010, está consolidada no quadro a seguir:
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Nº  do
Relatório  de
Auditoria  de
Contas

Item do relatório
Situação  Atual  das
recomendações

Item específico da Parte
“achados  de  auditoria”
do relatório

201108965

1.1.1.1-  (42)  Ausência  de
elaboração  de  Plano  Estratégico
de Tecnologia da Informação – TI
da  UJ,  bem  como  do
estabelecimento de Comitê de TI.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965

1.1.1.2  –  (43)  Inexistência  de
Política  de  Segurança  da
Informação  (PSI)  e  ausência  de
área específica  (comitê gestor  da
segurança  da  informação)
responsável  pela  implementação
da  Política  de  Segurança  da
informação na UJ.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965

1.1.1.4  –  (45)  Ausência  de
comprovação  de  rotina  para
avaliação da compatibilidade dos
recursos  de  TI  com  as  reais
necessidades da UJ.

Pendente  de
Atendimento  com
impacto na gestão

1.1.2.2

201108965

1.1.1.5  –  (46)  Não  exigência  de
acordos de níveis de serviços nos
contratos  celebrados  entre  a
Unidade e fornecedores.

Pendente  de
Atendimento  com
impacto na gestão

1.1.2.2

201108965

1.1.2.1  –  (21)  Não  adoção  de
critérios  de  sustentabilidade
ambiental  na  aquisição  de  bens,
contratação  de  serviços  ou  de
obras.

Pendente  de
Atendimento  com
impacto na gestão

1.1.3.1

201108965

1.1.2.2 – (29) Falta de separação
de  resíduos  recicláveis
descartáveis  e/ou  falta  de
destinação adequada aos mesmos.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965 2.1.1.1  –(32)  Ausência  de
comprovação  da  atuação  da
Unidade de Auditoria Interna em
ações de controle.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

file:///C:/Users/msidrim/Desktop/AuditoriaAnualContas UFRA.htm

29 de 63 20/09/2012 11:48



201108965 2.1.2.1  –  (26)  Fragilidade  nos
controles  internos  da  UFRA,
propiciando a ocorrência de falhas
e  impropriedades  nos
procedimentos  administrativos
e/ou operacionais da entidade.

Pendente  de
atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965 3.2.1.2  -  (036)  Pagamento
indevido da vantagem do art. 192
da Lei Nº 8.112/90.

Atendida -

201108965 3.2.1.3  -  (037)  Pagamento  a  um
servidor  na  rubrica  “exercícios
anteriores”  sem  ajuste  de
inconsistências  identificadas  pela
área de pessoal da unidade.

Atendida -

201108965 3.2.1.4  -  (049)  Ausência  de
comprovação  da  regularidade  no
provimento de cargos de professor
titular.

Pendente  de
Atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965 3.2.1.5  -  (052)  Ausência  de
ressarcimento  por  parte  dos
cessionários.

Atendida -

201108965 3.2.1.6 - (053)

Ausência  de  prorrogação  de
cessão.

Atendida -

201108965 4.1.2.1  -  (020)  Fragilidades  nos
controles  relativos  à  gestão  de
Bens  de  Uso  Especial  da  União
sob  a  responsabilidade  da
entidade.

Pendente  de
atendimento  sem
impacto na gestão

Recomendação
monitorada via PPP

201108965 4.1.3.1  -  (022)  Contratação  de
materiais,  serviços  e  obras  no
montante  de  R$  370.913,02
(trezentos  e  setenta  mil,
novecentos  e  treze  reais  e  dois
centavos)  com  motivação
inadequada  e/ou  insuficiente  que
demonstrasse  a  necessidade  do
gasto  na  quantidade  e
especificação licitadas.

Pendente  de
atendimento  com
impacto na gestão

6.2.2.1
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Fonte: CGU/PA

 

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1. Informação

Em exame às peças do processo de contas apresentado pela UJ constatou-se que o rol de responsáveis
(fls. 01/02) não contemplava  as naturezas de responsabilidades previstas no Art. 10, incisos II e III TCU
Nº 63/2010., sendo emitida a Nota de Auditoria Nº 201203455/001 a fim de regularizar a situação. Em
atendimento a Unidade apresentou novo rol de responsáveis, o qual foi juntado ao processo de contas às
fls. 140/152.

2.2.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS

2.2.2.1. Constatação

Fragilidades nos controles internos relativos à gestão das licitações na UFRA.

Empreendendo análise aos dados consubstanciados no bojo do Relatório de Gestão do Exercício de
2011,  bem como  a  manifestação  do  gestor  em resposta  aos  questionamentos  exarados  no  bojo  da
Solicitação de Auditoria nº 201203455/015, por meio dos Ofícios 016/2012 – PROPLAGE/UFRA e
009/2012-CPL/UFRA,  bem  como  da  análise  dos  processos  licitatórios  realizados  pela  Entidade  e
selecionados por amostragem, constatou-se a existência de fragilidades relativas aos controles internos
relativos à gestão das licitações na UFRA, sobretudo no que se refere ao planejamento das aquisições
por meio do uso de técnicas de mensuração quantitativa dos objetos licitados e vinculação aos fins
institucionais, ensejando a motivação dos processos licitatórios.

Também se faz imprescindível a realização de análises de mercado por parte do Setor de Compras,
sobretudo quanto aos preços praticados a fim de subsidiar o processo decisório, relativo à estimativa de
custos  e  seleção  da proposta  mais  vantajosa,  tudo com supedâneo  no  Princípio  da Economicidade,
fazendo constar nos autos os elementos integrantes dessas análises.

Merece destaque ainda a  necessidade de realização de análises  referentes  às  atividades críticas  dos
processos  licitatórios  e  a  adoção  de  rotinas  e  fluxogramas  para  assegurar  o  cumprimento  das
condicionantes legais e sistematização dos controles internos de gestão de licitações

Também urge destacar, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional, no que concerne à gestão
dos controles  internos administrativos,  a  ausência  de mecanismos de avaliação de riscos internos e
externos com vistas a uma maior efetividade do planejamento institucional.
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Causa:

O Pró-Reitor de Planejamento e Gestão não instaurou rotinas para aprimoramento dos controles internos
da gestão de licitações da UFRA no que se refere ao planejamento das aquisições por meio do uso de
técnicas  de  mensuração  quantitativa  dos  objetos  licitados,  ensejando  a  motivação  dos  processos
licitatórios.  Tampouco  estabeleceu  parâmetros  para  análise  de  custos  e  preços  particados  por
fornecedores com vistas a subsidiar o processo decisório relativo a estimativa de custos para escolha da
modalidade e seleção da proposta mais vantajosa para a administração.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203455/015,  por  meio  dos  Ofícios  016/2012  –
PROPLAGE/UFRA e 009/2012-CPL/UFRA, a Entidade auditada consignou o que segue.

 

1) No que concerne à ausência de mecanismos de avaliação de riscos internos e externos:

“A UFRA projetou até 2008 um estudo para elaboração do Planejamento Estratégico com o intuito
gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua
execução,  levando  em  conta  as  condições  internas  e  externas  à  IFES  e  sua  evolução  esperada.
Infelizmente  não  houve  um  consenso  nas  ações  colocadas,  inclusive  por  que  não  havia  naquele
momento um PDI vigente que revelasse o planejamento geral num período de tempo futuro. Tomamos
como princípio, em Reunião de CONSUN, que o Planejamento Estratégico seria criado em cima das
definições gerais do PDI.

 

A confecção de um PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL demanda ações diversas
que permeou em atrasos sequentes na concretização do mesmo, pois o atual, já havia vencido no ano de
2008. Com os trabalhos finalizados o PDI foi aprovado com vigência de 2010 a 2014, mas infelizmente
faltou  o  andamento  das  ações  para  confecção  do  Planejamento  Estratégico  que  acompanhasse  a
vigência.  Por  consequência  o  PDI  falha  pela  ausência  de  metas  (quantificação)  e  mecanismos  de
avaliação de riscos internos e externos (SWOT, BALANCED SCORECARD ANALISE, etc.), embora
ao menos em alguns pontos haja quantificações como, por exemplo, em política de ensino, pesquisa,
extensão e administração que cita as ações, as metas e um cronograma anual.

 

Há dificuldades diversas na definição ampla de um trabalho de concretização de um PDI e de um plano
estratégico, pois os mesmos perpassam por diversas categorias que definem a comunidade da UFRA
(alunos e servidores). Mas, conseguimos concretizar o PDI vigente e estamos, mesmo que atrasados,
definindo a estratégia e os pontos fracos e fortes para alcançar as metas sugeridas, com a implementação
de um grupo de trabalho (GT) para elaboração deste documento, que esperamos até o final do ano de
2012 esteja concluído.

 

Mesmo que com defasagem de datas, a elaboração deste documento identificará as situações a serem
enfrentadas na conclusão do PDI atual e dará início à preparação do próximo documento. Juntamente,
este GT será responsável por avaliar a execução do PDI identificando as falhas e o alcance do que nele
foi projetado.
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2) No que concerne ao planejamento das aquisições em sede de processos licitatórios:

 

“O planejamento e a verificação das necessidades para aquisição de materiais/equipamentos, contratação
de serviços gerais ou serviços/obras de engenharia são originados basicamente de três formas:

 

a) A aquisição de materiais diversos necessários para o funcionamento institucional fica por conta da
Superintendência de Patrimônio e Material – SPM, por meio de uma Agenda de Compras, sendo que o
dimensionamento dos quantitativos toma por base o histórico das compras dos exercícios anteriores,
com a responsabilidade desta Superintendência quanto ao gerenciamento dos processos para aquisição
dos  materiais  básicos  para  operacionalização  do  campus,  dentre  estes  combustíveis,  graxas,  pneus,
materiais para manutenção geral do campus, inclusive a manutenção predial, bem como materiais de
expediente, limpeza, mantimentos e outros imprescindíveis o desenvolvimento das atividades da UFRA.

 

b)  Outros  processos  licitatórios  são  originados  a  partir  das  demandas  apresentadas  pelas  Unidades
Administrativas  da UFRA, que fundamentam suas solicitações nas  prioridades para atendimento do
ensino e pesquisa,  bem como das ações administrativas de apoio à atividade fim da Instituição, em
termos de materiais de consumo, equipamentos e serviços diversos.

 

c) Obras e serviços de engenharia são anualmente planejados pela PROPLAGE conforme as demandas
institucionais,  em termos de expansão principalmente  pela criação de novos cursos,  novos campi  e
outras necessidades que priorizam a melhoria no atendimento ao ensino, pesquisa e extensão, ficando
por conta da Prefeitura do Campus o gerenciamento de todo os processos, desde a fase da elaboração
dos projetos de engenharia.

Destarte  por  todo  o  exposto,  exsurge  a  necessidade  de  fortalecimento  dos  controles  internos
administrativos, sobretudo no que se refere à gestão das licitações de bens e serviços no âmbito da
entidade Auditada.

Análise do Controle Interno:

A manifestação da unidade auditada reforça a assertiva deste Órgão de Controle Interno na medida em
que reconhece a inexistência de parâmetros para avaliação e mensuração de riscos internos e externos
por via do Planejamento Estrtégico Institucional. Quanto à gestão de licitações, em que pese a Entidade
informar que efetua o dimensionamento dos quantitativos licitados em sede de compras governamentais,
com base no histórioco de consumo de exercícios anteriores, nada consta no bojo das justificativas dos
pedidos  de  compra  consignados  nos  processos  licitatórios  analisados,  consoante  item específico  do
presente relatório.

Ademais, se faz imprescindível a realização de análises de mercado por parte do Setor de Compras,
sobretudo  quanto  aos  preços  praticados  no  âmbito  do  setor  público  a  fim de  subsidiar  o  processo
decisório, relativo à estimativa de custos e seleção da proposta mais vantajosa, devento tais informações
constar nos autos por ocasião dos preparativos das licitações da entidade.
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Merece destaque ainda a  necessidade de realização de análises  referentes  às  atividades críticas  dos
processos  licitatórios  e  a  adoção  de  rotinas  e  fluxogramas  para  assegurar  o  cumprimento  das
condicionantes legais e sistematização dos controles internos de gestão de licitações

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar  planejamento das aquisições por meio do uso de técnicas de mensuração quantitativa dos
objetos licitados e comprovação da vinculação dos mesmos aos fins institucionais.

Recomendação 2:

Implementar a realização de análises de mercado por parte do setor de compras, sobretudo quanto aos
preços praticados no setor público, a fim de subsidiar o processo decisório, relativo à estimativa de
custos e seleção da proposta mais vantajosa, tudo com supedâneo no Princípio da Economicidade.

3. GESTÃO PATRIMONIAL

3.1. Subárea - BENS IMOBILIÁRIOS

3.1.1. Assunto - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

3.1.1.1. Constatação

Divergências entre as informações contidas no Relatório de Gestão e os registros do SPIUnet sobre
bens de uso especial da União sob a responsabilidade da Unidade.

Cotejando as informações dos Quadro A.11.3 com os registros do SPIUnet constatou-se divergências
nos seguintes dados:

RIP

Data da avaliação Valor

RG Spiunet RG Spiunet

427007265007 - - 503.712.967,79 43.499.606,00

429000145002 30/11/2011 30/11/2000 - -

Causa:

Os gestores não implantaram rotinas de controles internos que permitam o acompanhamento da gestão
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patrimonial da UJ, de forma a garantir a atualização tempestiva do Sistema SPIUnet..

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a manifestar-se sobre as divergênvias verificadas no Relatório de Gestão, por intermédio da
Solicitação de Auditoria  Nº  201203455/011,  a  Unidade informou, po meio do Ofício Nº  15/2012 -
PROPLAGE/UFRA, de 26 de abril de 2012, que quando da formalização do processo de contas, por
equívoco,  não  foi  juntada  a  versão  final  do  relatório  de  gestão,  fato  comprovado  pela  equipe  de
auditoria, sendo o mesmo substituído.

Análise do Controle Interno:

Embora Unidade tenha informado sobre o equívoco na juntada do relatório de gestão ao processo de
contas, constatou-se as divergências de dados conforme indicado na tabela, evidenciando fragilidades
dos dados registrados no Sistema Spiunet, visto que não são compatíveis com as informações insertas no
relatório de gestão.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implantar rotinas de controle e interno qua garatam a atualização do sistema SPIUnet sempre que houver
alteração de informações nos imóveis sob a responsabilidade da Unidade.

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

4.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO

4.1.1. Assunto - PROVIMENTOS

4.1.1.1. Constatação

Ausência de registro de atos de pessoal no SISAC.

Do total de 85 (oitenta e cinco) atos de pessoal da UJ referentes ao exercício de 2011, foram examinados
13  atos  de  admissão,  3  atos  de  aposentadoria  e  4  atos  de  concessão  de  pensão,  selecionados
aleatoriamente, sendo constatado que a Unidade não efetuou o registro dos atos a seguir relacionados no
SISAC, em descumprimento ao disposto no Art. 7º da IN/TCU Nº 55/2007:

Tipo de ato CPF Instituidor

PENSÃO CIVIL ***.434.782-**

file:///C:/Users/msidrim/Desktop/AuditoriaAnualContas UFRA.htm

35 de 63 20/09/2012 11:48



PENSÃO CIVIL ***.118.072-**

Fonte: Sisac

Causa:

Ausência de implantação de rotinas de controles internos que permitam o acompanhamento dos prazos
para registro dos atos de pessoal no SISAC.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada  a  manifestar-se  sobre  a  ocorrência,  por  intermédio  da  Solicitação  de  Auditoria  Nº
201203455/001,  de  3/4/2012,  a  UJ  informou,  por  meio  do  Ofício  nº  37/2012/SGDP/PROPLAGE
/UFRA, de 12/4/2012,  que o cadastro no SISAC estava prejudicado em função do falecimento dos
servidores.

Análise do Controle Interno:

O óbito não é elemento impeditivo para o cadastramento de atos de pessoal, ao contrário, nos casos em
foco, o falecimento foi o fato gerador para a concessão das pensões, às quais devem estar cadastradas no
SISAC.

Recomendações:

Recomendação 1:

Efetuar o registro dos atos de pessoal no SISAC nos termos da IN/TCU Nº 55/2007.

4.1.1.2. Constatação

Descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no Art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

Em exame ao detalhamento do cadastro no SISAC dos atos de admissão, aposentadoria e pensão da UJ,
conforme amostra indicada no item anterior, verificou-se que a Unidade descumpriu o prazo previsto no
Art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 para os atos a seguir discriminados:

Número de Controle Nº Ato Tipo de ato
Data  do  ato
(1)

Ao  controle
Interno (2)

Dias
entre
(1) e (2)

10473408-01-2011-000060-91369 ADMISSÃO 07/07/2011 29/03/2012 266
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10473408-01-2011-000090-01528 ADMISSÃO 25/08/2011 30/03/2012 218

10473408-01-2011-000048-0553 ADMISSÃO 29/04/2011 20/04/2012 357

10473408-01-2012-000016-42464 ADMISSÃO 21/11/2011 10/04/2012 141

10473408-01-2011-000067-61505 ADMISSÃO 28/07/2011 24/04/2012 271

10473408-01-2012-000002-42465 ADMISSÃO 07/11/2011 24/04/2012 169

10473408-01-2011-000045-5978 ADMISSÃO 06/06/2011 24/04/2012 323

10473408-04-2012-000006-4 APOSENTADORIA 12/09/2011 10/04/2012 211

10473408-04-2011-000035-5  APOSENTADORIA 05/08/2011 23/12/2011 140

10473408-05-2012-000007-1 PENSÃO CIVIL 06/08/2011 10/04/2012 248

10473408-05-2012-000002-0 PENSÃO CIVIL 11/10/1991 29/03/2012 7475

Causa:

Ausência de implantação de rotinas de controles internos que permitam o acompanhamento dos prazos
para registro dos atos de pessoal no SISAC.

Manifestação da Unidade Examinada:

Não foram solicitadas justificativas formais ao gestor.

Análise do Controle Interno:

O Art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 determina que as informações pertinentes  aos atos  de admissão e
concessão  deverão  ser  cadastradas  no  Sisac  e  disponibilizadas  para  o  respectivo  órgão  de  controle
interno no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir das ocorrências indicadas nos incisos I,II e III
do aludido artigo, contudo a UFRA não cumpriu o prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União.

Recomendações:
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Recomendação 1:

Implantar  rotinas  de  controles  internos  que  permitam aos  gestores  acompanhar  o  cumprimento  dos
prazos previstos no Art. 7º a IN/TCU Nº 55/2007 para o registro dos atos de pessoal no SISAC.

4.1.1.3. Informação

Em exame amostral aos atos de pessoal da UJ referentes ao exercício de 2011, verificou-se que os atos
elencados na tabela a seguir foram cadastrados em conformidade com o que preceitua o Art.  7º  da
IN/TCU nº 55/2007:

Número de controle
Nº
Ato

Tipo de ato
Data do
ato (1)

Ao
controle

Interno (2)

Dias
entre
(1) e
(2)

10473408-01-2011-000011-0 4 ADMISSÃO 03/02/2011 30/03/2011 55

10473408-01-2011-000038-2 332 ADMISSÃO 10/03/2011 18/04/2011 39

10473408-01-2011-000019-6 7 ADMISSÃO 15/02/2011 30/03/2011 43

10473408-01-2011-000005-6 2969 ADMISSÃO 07/01/2011 09/02/2011 33

10473408-01-2011-000030-7 158 ADMISSÃO 28/02/2011 15/04/2011 46

10473408-01-2011-000015-3 1 ADMISSÃO 09/02/2011 30/03/2011 49

10473408-04-2011-000011-8 APOSENTADORIA 17/03/2011 06/04/2011 20

4.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

4.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

4.2.1.1. Constatação

Controles ineficientes acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigida pela
Lei Nº 8.730/93.

Conforme demostrativo constante no relatório de gestão, bem como nos exames realizados, constatou-se
que a Unidade utiliza controle manual para o acompanhamento do cumprimento da obrigação de entrega
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da declaração de bens e rendas (ou das autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da
Receita Federal) por autoridades e servidores da UJ. Contudo, tal controle não é eficiente haja vista a
ausência de apresentação das cópias das declarações de bens e rendas e/ou das autorizações de acesso
por parte de 21 servidores, dentre os 127 que estavam obrigados a apresentar, conforme relacionado a
seguir:

Nº SIAPE CARGO

0388475 Vice-Reitor

2354434 Assessor da Reitoria

0388809 Diretora da Central de Convênios e Contratos

1459832 Chefe de Gabinete

1657623 Secretário da Seção Financeira/SGDP

1547085 Secretária Geral dos Conselhos Superiores

1356956 Pró-Reitor de Planejamento de Gestão

1551186 Coordenadora do curso de mestrado em agronomia

1463843 Presidente da comissão de licitação

0388483 Pró-Reitor de Extensão

1312312 Pró-Reitora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

1556264 Gerente da Divisão de Pós-Graduação

0388515 Pró-Reitor de Ensino

1333824 Coordenador  do  curso  de  mestrado  em  aquicultura  e  recursos
pesqueiros

1223320 Diretora do Instituto Ciberespacial

1122093 Gerente da Seção de Eletricidade
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1305300 Coordenador  do curso de mestrado em saúde e produção animal na
Amazônia

1368855 Coordenador do curso de graduação em medicina veterinária

0388486 Coordenador do curso de doutorado em ciências agrárias

0388232 Gerente da Divisão de Capacitação

0388623 Gerente de Cultura Física

                               Fonte:UFRA

Causa:

Os gestores  não  adotam as  sanções  legais  para  os  servidores  inadimplentes,  limitando-se  a  efetuar
cobranças formais.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em atendimento à Solicitação de Auditoria Nº 201203455/007 a  Superintendência de Gestão de Pessoas
da Pró-Reiitoria de Planejamento e Gestão - PROPLAGE, à qual estatutariamente está afeta a gestão de
recursos  humanos,  informou  por  intermédio  do  Ofício  Nº  041  -  SGDP/PROPLAGE/UFRA,  de
19/4/2012,  que  os  servidores  ocupantes  de  cargos  e  funções  comissionadas  são  notificados  via
memorando a  apresentar  suas  declarações de bens e  rendas e  encaminhou a  relação dos servidores
inadimplentes.

Análise do Controle Interno:

Conforme  comprova  o  Memorando  Circular  001-SC/SGDP,  de  11/10/2011,  a  Superintendência  de
Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, por intermédio da divisão de cadastro,
notificou os servidores ocupantes de cargos e funções comissionadas para que procedessem à entrega de
cópia da declaração de bens e rendas referente ao exercício de 2011 ou autorização de acesso, contudo
21 servidores  não atenderan à solicitação e permanecem inadimplentes sem que tenha havido a adoção
de providências resolutivas por parte da PROPLAGE.

Recomendações:

Recomendação 1:

Implementar  mecanismos  de  controle  administrativo  que  propicie  o  monitoramento  tempestivo  da
entrega das declarações de bens e  rendimentos dos dirigentes.

4.2.1.2. Informação
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Foram analisados os dados da folha de pagamento da UJ do período de janeiro a junho de 2011 com
vistas a avaliar a gestão de pessoas sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal e concessão de
aposentadorias,  reformas e pensões. Da aplicação dos testes de auditoria por parte da equipe foram
constatadas   algumas  inconsistências,  as  quais  foram tempestivamente  sanadas  pelos  gestores,  com
exceção da ocorrência a seguir detalhada, que, embora corrigida pela Unidade, apresenta pemdências
com relação ao impacto financeiro, visto que ainda não foi efetuado o ressarcimento dos valores pagos a
maior.

Ocorrência Fato Quantidade
Impacto  Financeiro  no
Exercício

Pensões  concedidas
após  19/2/2004
cadastradas  no  SIAPE
em  tipos  menores  que
52

Existência  de  treze
pensões  cadastradas
indevidamente  no
SIAPE  no  código  13,
tendo  em  vista  que
foram  concedidas  após
19/2/2004,  ocasionando
pagamento  a  maior  em
virtude  da  falta  de
aplicação  do  redutor
previsto  na  Emenda
Constitucional  Nº
41/2003.

13 Em apuração

5. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

5.1. Subárea - CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO

5.1.1. Assunto - AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

5.1.1.1. Informação

A UFRA  possui  dois  instrumentos  de  tansferência  voluntária  em  vigor,  quais  sejam,  o  Termo  de
Cooperação Técnica Nº 13/2009 firmado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no valor
de  R$  700.00,00  para  viabilizar  a  implantação  do  Projeto  intitulado  "Cooperação  Técnica  para
implantação de sistemas informatizados" e o Termo de Cooperação Técnica Nº 001/2011 que tem como
convenente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, cujo objeto é a
execução do Curso de Capacitação em Tecnologia em Gestão Pública voltada para os servidores da
Universidade. Os dados relativos aos referidos instrumentos estão detalhados na tabela a seguir:

Nº  Termo
de

Convenente Valor (R$) Vigência Fiscalização
Planejada

Fiscalização Realizada
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Cooperação
Sim Não Sim     Data Não

13/2009 Universidade
Federal  do
Rio  Grande
do Norte

 

700.000,00

       03/11/2009

            a

       30/04/2012 

 

  X    

 

 

 

 X   

01/10/2010

 

05/08/2011

 

 

001/2011 Instituto
Federal de
Educação,
Ciência e
Tecnologia
do Pará.

 

 

306.568,30

 

 

03/11/2011

a

03/11/2013 

 

 

 X

   

25/01/2012

 

Contínua

 

                               Fonte: UFRA

6. BRASIL UNIVERSITÁRIO

6.1. Subárea - ASSISTÊNCIA EDUCANDO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

6.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

6.1.1.1. 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.

 

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

 

Ação Governamental Despesa Executadas (R$) % da Despesa Executada

da Ação em relação à despesa
Executada do Programa
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Assistência ao Estudante do Ensino de
Graduação

1.195.375,97 1,23

6.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

6.1.2.1. Constatação

Realização de Dispensas de Licitação sem a devida motivação ou justificativa para contratação
direta.

Empreendendo análise a processos de contratação direta deflagrados no âmbito da Universidade Federal
Rural  da  Amazônia,  estritamente  sob  o  aspecto  da  adequação  da  motivação  e  justificativa  para  a
contratação,  selecionados  por  amostragem  com  base  na  materialidade  e  criticidade,  tem-se  como
indevidas as contratações a seguir relacionadas, haja vista a inexistência de motivação ou justificativa 
consubstanciada nos autos, para a contratação direta, como segue:

Nº da Dispensa Objeto Favorecido

2533/2011 Recrutamento Pessoal Vestibular ***.691.048-**

2375/2011 Recrutamento Pessoal Vestibular ***.691.048-**

2077/2011 Recrutamento Pessoal Vestibular ***.773.892-**

2078/2011 Recrutamento Pessoal Vestibular ***.462.788-**

2073/2011 Inscrição em Eventos 06012731/0001-33

2229/2011 Inscrição em Eventos 06012731/0001-33

2085/2011 Inscrição em Eventos 06012731/0001-33

2228/2011 Inscrição em Eventos 06012731/0001-33

3500/2010 Treinamento e Qualificação Profissional ***411.512-**

 

Causa:
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O Pró-Reitor de Planejamento e Gestão vem autorizando a contratação direta de serviços sem a devida
justificativa circunstanciada a caraterizar a subsunção dos fatos à norma legal, haja vista que a regra é a
da  licitação,  conquanto  a  contratação  direta  deva  ser  circunstanciadamente  justificada  em  face  da
exceção que representa.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203455/018 item 34, tem-se que a
Unidade auditada não apresentou justificativas para a constatação.

 

 

Análise do Controle Interno:

Em que pese UFRA não ter consignado manifestação em relação ao objeto constatado, tem-se que em
razão da dispensa de licitação ser uma exceção à Lei Geral de Licitações, e em razão das hipóteses
taxativas de sua efetivação, o gestor ao utilizar do recurso da contratação direta dentro de sua margem
discricionária de decisão não pode prescindir da justificativa circunstanciada e da motivação adequada
como elementos de validade de seu ato a serem objeto de controle, daí a indisponibilidade da motivação
adequada e suficiente nos processos de contratação direta.

Recomendações:

Recomendação 1:

Instruir  os  processos de contratação direta,  por meio de dispensa de licitação,  com os pressupostos
fáticos e de direito ensejadores da medida, por meio de motivação adequada e suficiente.

6.2. Subárea - REESTR. E EXPANSÃO DAS UNIV. FEDERAIS - REUNI

6.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

6.2.1.1. Informação

Informação básica da ação 8282 Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.

Trata-se  da  Ação  8282  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades  Federais,  cuja  finalidade  é
promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais de modo a possibilitar a elevação
da  mobilidade  estudantil,  a  criação  de  vagas,  especialmente  no  período  noturno,  e  o  completo
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, otimizando a relação aluno/docente
e o número de concluintes dos cursos de graduação.

 O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro
abaixo:
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Ação Governamental Despesa Executadas (R$) % da Despesa Executada

da Ação em relação à despesa
Executada do Programa

Assistência ao Estudante do Ensino de
Graduação

11.727.046,22 12,12

 

6.2.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

6.2.2.1. Constatação

Insuficiência da motivação nas aquisições de bens e serviços por meio de processos licitatórios,
totalizando R$ 12.329.061,76.

Empreendo análise a processos licitatórios deflagrados no âmbito da Universidade Federal Rural da
Amazônia, estritamente sob o aspecto da adequação da motivação e justificativa para a contratação,
selecionados por amostragem com base na materialidade e criticidade, referentes a contratação de bens e
serviços, conforme abaixo discriminado, constatou-se a insuficiência de motivação circunstanciada no
que concerne a comprovação da necessidade das aquisições, tanto sob o aspecto quantitativo quanto
qualitativo,  por  meio  da  especificação  detalhada  do  serviço  ou dos  bens,  evidenciada  por  meio  de
memoriais de cálculo, séries estatísticas de consumo, guias de controle de demanda e consumo, entre
outros meios de comprovação da efetiva necessidade do objeto licitado por parte da unidade auditada.

Modalidade Número  da
Licitação

Objeto Situação Valor
Homologado

Tomada de Preços 001/2011 Elaboração  de  Projetos
Executivos  de  arquitetura,
urbanismo  e  Engenharia
(Projetos  Executivos
Complementares)  para  a
UFRA  no  campi  de
Belém,  Paragominas,
Parauapebas  e  Capitão
Poço.

A  Justificativa  para  a
contratação  não
evidencia a necessidade
do  objeto  contratado,
mediante  justificativa
circunstanciada

839.989,39

Pregão Eletrônico 025/2010 Materiais  de  informática
eletrônicos  e  ferramentas

Não  há  justificativa
consubstanciada,

1.617.214,05
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(computadores,
notebooks,monitores,
adaptadores  wireless,
roteadores,  testador,  mini-
rack, microfones, alicate.

 

25 Itens

tampouco  motivação
para  o  quantitativo  e
qualitativo demandado.
Também  não  há
participação  de
servidores  da  área  de
TI na sistematização da
compra.

Pregão Eletrônico 028/2010 Aquisição  parcelada  de
materiais  elétricos  e
hidráulicos.

 

167 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

755.366,80

Pregão Eletrônico 001/2011 Aquisição  de  material  de
consumo  de  informática
toner e cartucho.

 

8 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

174.924,00

Pregão Eletrônico 002/2011 Aquisição  de  gêneros
alimentícios (carnes, frios,
hortifrutigranjeiros  e
secos).

 

154 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

2.993.723,20

Pregão Eletrônico 003/2011 Serviço  de  gerenciamento
de  despesas  de  veículos
com  abastecimento  de
combustível e manutenção
preventiva e corretiva.

Não  há  detalhamento
dos  veículos  a  serem
atendidos, tampouco os
serviços de manutenção
veicular e quantitativos
de  combustível,  com
base  em  séries  de
consumo,  a  serem
contratados.  A
descrição do objeto foi
realizada  de  maneira
generalista.

184.500,00

Pregão Eletrônico 004/2011 Aquisição  de  material  de
consumo  para
higienização.

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação

120.962,50
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17 Itens

para  o  quantitativo
demandado.

Pregão Eletrônico 005/2011 Aquisição  de  material
permanente, para consumo
de  água  potável  e
higienização  do
RU/UFRA.

 

03 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

32.174,80

Pregão Eletrônico 013/2011 Aquisição  de  material  de
expediente.

 

87 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

780.188,35

Pregão Eletrônico 014/2011 Aquisição  de  material  de
limpeza.

 

52 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

268.411,60

Pregão Eletrônico 017/2001 Aquisição  de
equipamentos  para
laboratório  e  utensílios
domésticos.

 

16 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

229.751,95

Pregão Eletrônico 019/2011 Aquisição  de  material
permanente  –  Livros  para
Biblioteca.

 

596 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

294.108,61

Pregão Eletrônico 021/2011 Aquisição  de  material
permanente  –
Equipamentos  de
laboratório.

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

643.685,38
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64 Itens

Pregão Eletrônico 026/2011 Aquisição  de  material  de
consumo – Ração.

 

35 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

1.341.416,00

Pregão Eletrônico 034/2011 Aquisição  de  material
permanente  –
Condicionadores  de  ar  do
tipo split.

 

7 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

1.017.720,00

Pregão Eletrônico 039/2011 Aquisição  de  material
permanente  e  material  de
consumo.

 

87 Itens

Não  há  justificativa
consubstanciada,
tampouco  motivação
para  o  quantitativo
demandado.

1.034.925,13

 

 

Causa:

 

O PróReitor de Planejamento e Gestão vem autorizando a abertura de processos licitatórios sem que o
pedido deflagrado possua motivação adequada e circunstanciadamente justificada, mormente no que se
refere  à  efetiva  demonstração  da  necessidade  dos  quantitativos  licitados,  com  base  nas  séries  de
consumo e demanda.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada  a  se  manifestar,  a  unidade  auditada,  por  meio  do  Ofício  017/2012/PROPLAGE/UFRA,  de
04/05/2012, apresentou justificativa, da qual tem-se os principais aspectos:

ITEM 1

TP – 01/2011 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
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A  Tomada  de  Preços  nº  01/2011  teve  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para
elaboração  dos  projetos  executivos  de  arquitetura,  urbanismo  e  engenharia  (projetos  executivos
complementares)  necessários para atender  a expansão institucional,  inclusive a complementação das
obras programadas no Projeto Reuni, para todos os quatro campi da Instituição em funcionamento, bem
como outras obras destinadas ao campus sede. A vencedora deste certame foi o escritório de arquitetura
ARQCONJUNTA LTDA, com sede na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, o que deu origem a
celebração do Termo de Contrato nº 09/2011, com área a contratar de 13.050,67m² a contratar.

Sobre o assunto temos a informar que quando da elaboração do Projeto Básico para definição da área a
ser contratada tomou-se por base dois fatores:

1 A disponibilidade orçamentária para contratação de serviços dessa natureza;

2.A demanda dos prédios a projetar.

Parte da demanda de projetos para complementação do Projeto REUNI foi efetivada pela equipe técnica
da UFRA, que elaborou  os  projetos  executivos  dos  prédios  das  Garagens  dos  campi  fora  de  sede,
Prédios Administrativos/Gabinete de Professores, para os campi de Paragominas, Parauapebas e Belém,
além de outros projetos de pequeno porte. Ficando as demais obras planejadas para o ano de 2012 para
serem incluídas no Projeto Básico da TP-01/2011.

Pregão 25/2010 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Frente à demanda atual por equipamentos modernos e frente à demanda em razão de dois novos cursos
de graduação implantados recentemente na UFRA (Bacharelado em Informática Agrária e Licenciatura
em  Computação),  e  considerando  a  busca  por  excelência,  fez-se  necessário  a  obtenção  destes
equipamentos.

É obvio que faltava na UFRA uma rotina preparatória que instruísse processos com toda formalidade,
inclusive identificando a localização exata de onde o mesmo deveria partir com as devidas justificativas
e motivações, mas infelizmente não era óbvia a falta de preparo e a falta de informação.

Este  processo,  especificamente,  foi  à  soma  das  necessidades  do  INSTITUTO  CIBERESPACIAL
(ICIBE) com o somatório de toda a  demanda das  demais  unidades da Instituição,  tanto em Belém,
quanto nos demais campi e bases físicas.

Pela ausência de uma TI organizada, pela falta de um planejamento em TI (PDTI) e outras unidades
relacionadas, a escolha e definição de quantitativo recaia sobre o demandante (ICIBE+UFRA). Tais
falhas  já  haviam  sido  identificadas  e  estão  sendo  sanadas.  Os  quantitativos  são  embasados,
primeiramente dentro da estimativa de atendimento aos setores específicos. Podemos citar, por exemplo,
que são atualmente 100 novos alunos ingressando todos os anos nos cursos de informática e com a
necessidade  de  laboratórios  e  a  construção  de  ferramentas  de  software  que  exigem  máquinas
apropriadas. Além disso, estes cursos estão em processo de regularização perante o MEC, o que exigirá
uma avaliação "in loco" que medirá diversos itens que vai do professor à estrutura física.

O segundo ponto a ser considerado é a manutenção dos sistemas que corroboram com o funcionamento
de  todos  os  equipamentos  e  que  muitas  vezes  são  necessários  para  garantir  a  eficiência  e,  esta
manutenção também exige peças sobressalentes, bem como periféricos diversos.

As  estimativas,  embora,  como  notificado,  não  estejam  sendo  devidamente  justificadas,  não  está
nascendo de "chutes" ou tentativa e erro. Imaginamos apenas que em razão do quantitativo de unidades
administrativa e acadêmica (14 Cursos de Graduação, 6 Cursos de Pós-Graduação, 4 Pró-Reitorias, 7
Superintendências, 4 Institutos, 3 Campi fora de sede, etc.) contando com um total de 235 professores,
419  servidores  técnicos  administrativos,  dezenas  de estagiários,  e  aproximadamente 3  mil  alunos a
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demanda ao longo de 12 meses poderia sustentar parte do funcionamento da UFRA, principalmente por
que planejamento engloba estimativa e percepção do que estar por vir.

O parque tecnológico está sendo monitorado em trabalho recente, assim como estamos melhorando o
levantamento  das  demandas  de  forma  mais  exata  para  minimizar  faltas  ou  excesso,  além  da
centralização destas ações no setor de TI respaldada pelo PDTI, pelo Comitê Gestor e por qualquer outra
unidade que fortaleça estas ações.

Portanto, já estamos sanando estas falhas que geraram esta notificação.

Pregão 017/2011 – EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Pregão 021/2010 – EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO

Pregão realizado com objetivo de aquisição de material para laboratório. Em razão dos novos e dos
cursos antigos, principalmente no domínio comum da UFRA, universidade especializada em ciências
agrárias, com cursos de Med. Veterinária, Agronomia, Zootecnia, Eng. Florestal, etc., há uma exigência
comum  para  equipamentos  laboratoriais  de  diversas  especificidades  utilizados  tanto  no  ensino  de
graduação, no ensino de pós-graduação e em pesquisas. São mais de 30 laboratórios especializados que
demandam este  tipo  de  equipamento.  É  mais  do  que justificável,  mas infelizmente  houve  falha na
preparação minuciosa de uma justificativa/motivação. Esta falha será sanada.

PE 028/2010 – MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICO

PE 013/2011 – MATERIAIS DE EXPEDIENTE

PE 014/2011 – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Os pregões eletrônicos acima discriminados referem-se à aquisição de materiais solicitados para garantir
a  manutenção  e  conservação  dos  diversos  campi  e  bases  físicas  da  UFRA.  Percebe-se  falha  nas
justificativas  e  motivações,  mas  temos  que  nos  atentar  ao  fato  de  que  os  quantitativos  solicitados
referem-se a uma SRP, com possibilidade de compra para o período de vigência de 12 meses e que os
mesmos estão dimensionados para atender a estrutura atual da UFRA.

Nos  últimos  cinco  anos  foram construídos  novos  prédios  em todos  os  campi  da  UFRA,  conforme
demonstrado na Tabela mostrada na justificativa da TP 01/2011, o que representou um adicional de
aproximadamente 20.000 m² de área construída na infraestrutura da Instituição, o que por si só já seria
motivo  para  aquisição  de  materiais  elétricos,  materiais  de  limpeza  e  higienização,  além de  outros,
necessários para a manutenção constante das nossas instalações.

A redução de gastos com água e eletricidade tem como princípio a economia de uso, mas também foca
em tornar eficiente a utilização destes recursos. Embora não demonstrado, certamente que se possuí um
levantamento dos pontos de abastecimento de água e pontos elétricos sujeitos a manutenção ou mesmo
substituição, assim como a situação do “status” atual das condições de uso de cada prédio.

O crescimento da UFRA nos últimos cinco anos ultrapassou 50% da estrutura anterior,  tanto física
quanto  humana  (alunos,  professores  e  técnicos  administrativos)  e  isto  gerou  gastos  maiores  em
manutenção.  Todavia,  falta  uma rotina de procedimentos que identifiquem e validem as estimativas
solicitadas, procedimentos estes que já estão sendo apresentados para evitar contestações e comprovar,
que mesmo estimados, temos um referencial a ser utilizado que nos ajuda a projetar aquisições futuras
de insumos.

PE 01/2011 – MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA

Trata-se da aquisição suprimentos para impressoras, tinta e “tonner”, para atender equipamentos que
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necessitam deste tipo de suprimentos. Por falhas anteriores e pela falta de padronização na aquisição de
equipamentos  criou-se  uma  dificuldade  enorme  de  garantir  o  funcionamento  deste  “parque”  de
impressoras.

Informamos que desde o ano de 2010 já estamos monitorando a aquisição de suprimento de informática,
com a ajuda dos técnicos de TI, que veem fazendo o levantamento dos quantitativos e das marcas das
impressoras existentes em nossas unidades. Novas máquinas adquiridas entram automaticamente na lista
de aquisição de suprimentos, trabalho que vem propiciando uma análise para a possibilidade futura de
serviço de impressão pensando em reduzir a variedade de máquinas e evitando falhas na aquisição de
insumos e reclamações pelos usuários.

No entanto fica  explícito que houve falha na apresentação da justificativa e motivação que levou a
aquisição deste tipo de material,  mas,  asseguramos que nos futuros  pregões estaremos sanando este
problema.

PE 02/2011 – GÊNERO ALIMENTÍCIOS

A UFRA possui um Restaurante Universitário que fornece diariamente uma média de 500 refeições.
Além destas refeições que demandam insumos alimentícios, existe também o atendimento das aulas
práticas,  que  exigem  um  quantitativo  relevante  de  mantimentos,  pois  muitas  destas  aulas  são
programadas para períodos superiores a um dia, sendo aproximadamente de 200 aulas anuais e destas,
certamente mais de 60% com um quantitativo mínimo entre 40 a 60 alunos.

A maioria destas aulas práticas ocorre na Estação Experimental de Castanhal, Estação Experimental de
Cuiarana e a Fazenda Experimental de Igarapé Açu (FEIGA), que recebem alunos durante o ano todo
em atividades de ensino, pesquisa e extensão, oriundos do Campus Belém, bem como dos Campi de
Paragominas e Capitão Poço.

PE 019/2011 – AQUISIÇÃO DE LIVROS

Os livros adquiridos por intermédio do PE 019/2011, atenderão a demanda dos docentes e discentes da
UFRA nos campi de Belém e do interior, localizados nos municípios de Capitão Poço, Paragominas e
Parauapebas.

Atualmente a Biblioteca Central da UFRA em Belém recebe em média um fluxo de aproximadamente
800 usuários/dia, de um contingente de 2.981 alunos, distribuídos nos cursos de graduação: Agronomia,
Engenharia  Florestal,  Medicina  Veterinária,  Zootecnia,  Engenharia  de  Pesca,  Licenciatura  em
Computação,  Bachalerado  em  Informática  Agrária  e  Engenharia  Ambiental;  e  dos  cursos  de
pós-graduação: Mestrado e Doutorado em Agronomia, Mestrado em Ciências Biológicas, Mestrado em
Ciências Florestais, Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia e Mestrado em Aquicultura e
Recursos Aquáticos Tropicais.

Ressalte-se a importância de manter-se atualizado o acervo bibliográfico das bibliotecas da Instituição,
de forma a propiciar uma adequada formação profissional dos discentes, face às exigências do mercado
de trabalho, bem como oferecer suporte aos docentes e pesquisadores que frequentam a Biblioteca.

PE 026/2011 – AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL

Hoje a UFRA comporta diversos setores com a criação de animais. São espécies como patos, suínos,
coelho, búfalos, cavalos, cachorros, gatos, peixes e outros de pequeno porte, como por exemplo, animais
de laboratório. Estes por consequência demandam gasto com alimentação que são onerosos e variáveis
conforme o tamanho do plantel. Estas espécies não possuem cunho de produção visando lucro, mas sim
cunho experimental, de ensino e até o uso em extensão como cavalos (projeto carroceiro), cachorros e
gatos (projeto vida digna).
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De fato há falha na argumentação que define e justifica os tipos, formas e quantidade de ração, mas
certamente elas podem ser apreciadas quando se analisa cada espécie e quando se avalia o quantitativo
consumido por cada uma delas nas diferentes fases. Citamos como exemplo o caso de suínos, onde se
encontram as fases de gestação, lactação, inicial, crescimento e terminação. Na fase de gestação há uma
ração  especifica  que  garante  as  exigências  nutricionais  do  animal  neste  período.  Da  mesma forma
podemos deduzir para as demais fases. Rações específicas são onerosas e muitas vezes não se encontram
no  mercado,  pois  são  personalizadas  conforme  a  necessidade  atual,  experimento  ou  situação  de
enfermidade (alimentação balanceada que gaste menos recurso para ser metabolizado pelo animal e
assim o excedente  de nutrientes é dirigido para  ajudar  a combater  o  agente  causador da patogenia.
Nestes casos específicos e em outros a solução é confeccionar rações mediantes fórmulas criadas por
profissionais da área de produção animal. Estas fórmulas descrevem o quantitativo de ingredientes como
milho,  farelo  de  soja,  óleo,  sal  e  outros  microingredientes  que  misturados  alcançam a  composição
necessária para o atendimento das exigências nutricionais dos animais. No geral, esta rações são mais
econômicas, mas exigem uma acurácia de procedimentos que nem sempre são alcançados em ambiente
institucional.

Além disso, rações para peixes (peletizada e extrusada), rações para ovinos (peletizada), rações para
cachorros e gatos (extrusada e peletizadas) exigem equipamentos apropriados, que ainda não chegaram
ao ambiente da UFRA, e que portanto exigem um atendimento através de compra.

Tanto  as  rações  quantos  os  alimentos  (ingredientes),  para  todas  as  espécies  citadas  apresentam
modalidades  que  são  atendidas  conforme  o  objetivo,  por  exemplo:  ração  de  mantença,  ração  de
acabamento, ração de produção, etc. 

Um simples  cálculo daria  uma ideia  do quantitativo consumido por  um animal  suíno (usado como
exemplo, primeiramente) em lactação, por exemplo, durante um ano. Vamos ao exemplo: 7,5 kg de
ração por animal, por dia --> 7,5 kg/dia durante 30 dias (duração da lactação) = 225 kg. Um animal fica
em lactação uma média de 2,5 por ano. Isto implica em 2,5 x225=562,5 kg por fêmea no ano. Se o
plantel for de 10 fêmeas, são 5.625 kg, e assim deverá ser calculado para todas as fases considerando,
logicamente, as especificidades de cada lote e espécie.

Estaremos corrigindo qualquer falha no que estiver relacionado a processos licitatórios futuros.

PE 034/2011 – AQUISIÇÃO DE CENTRAIS SPLITS

Nos últimos anos a UFRA vem adotando medidas no sentido substituir equipamentos de climatização
antigos, que normalmente apresentam elevado consumo de energia elétrica, por centrais de ar do tipo
splits, que são mais eficientes e apresentam melhor rendimento, portanto melhor custo/benefício.

Em 2008 verificou-se que existiam somente no campus Belém mais de 400 unidades de aparelhos de ar
condicionado do tipo janela, a grande maioria já com mais de 4 anos de uso, o que além do elevado
consumo  eram  fontes  de  defeitos  constantes,  o  que  levou  a  decisão  de  aos  poucos  efetivar-se  a
substituição destes equipamentos.

As centrais splits adquiridas também são destinadas para atender a demanda das novas edificações que
estão sendo construídas, ou que já foram concluídas em todos os campi e bases físicas da Instituição, o
que por si só já justifica a grande quantidade de equipamentos deste tipo adquiridos nos últimos anos.

PE 039/2011 – FERRAMENTAS DIVERSAS

As  ferramentas  adquiridas  por  meio  do  PE  039/2011  destinam-se  para  atendimento  das  atividades
básicas  da  Instituição  em  termos  acadêmicos  e  administrativos.  Por  ser  uma  Universidade
eminentemente  agrária  grande  parte  do  ensino  e  pesquisas  que  é  desenvolvido  na  Instituição  são
voltadas para experimentos no campo, onde se torna imprescindível o uso de ferramentas de apoio, as
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quais são utilizadas também, diariamente, pelas equipes de limpeza e conservação das áreas externas dos
campi e bases físicas.

PE  004/2011  –  MATERIAL  DE  LIMPEZA  E  HIGIENIZAÇÃO  (RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO)

PE 005/2011 – MATERIAL PERMANENTE (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)

Justifica-se  a  realização  dos  Pregões  Eletrônicos  004/2011  e  005/2011  para  atender  o  Restaurante
Universitário  da  UFRA,  tendo  em  vista  que  nesta  Unidade  são  confeccionadas  e  distribuídas  500
refeições diariamente, no horário do almoço, sendo que destas, 85%, em média, são servidas para os
alunos de graduação dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária,
Engenharia de Pesca, Zootecnia e Engenharia Ambiental, do campus Belém.

Eventualmente, esta Unidade Produtora de Refeição (UPR) atende os estudantes de Licenciatura em
Computação e Bacharelado em Informática Agrária, do turno da noite, e de estudantes de outros campi.

O restante  das  refeições  confeccionadas  (15%)  é  distribuído aos alunos de pós-graduação,  técnicos
administrativos e docentes desta Instituição de Ensino Superior.

Para efetivação destes serviços é importante e imprescindível a preocupação com a Segurança Alimentar
dos comensais, desenvolvendo atividades que respeitam a legislação (Portaria SVS/MS n° 326, de 30 de
Julho de 1997), a fim de evitar pontos críticos que geram contaminações e consequentes transtornos
alimentares, às pessoas que precisam desta unidade para suprir suas necessidades nutricionais.

Visando assegurar a saúde dos comensais é de extrema importância aquisição destes produtos, de boa
procedência,  e  de  grande  eficiência,  a  fim  de  eliminarem  agentes  físicos,  químicos  e  biológicos
contaminantes nos alimentos e em qualquer superfície que entre em contato com eles, bem como os
equipamentos e acessórios para apoio na execução das atividades do local.

PE 003/2011

O Termo de Referência que norteou o procedimento licitatório em tela é claro ao justificar a necessidade
desta contratação, conforme transcrito a seguir:

“.......

4 – JUSTIFICATIVA

 

A frota de veículos da UFRA é utilizada para atender às mais diversas demandas Institucionais, visando

ao transporte de pessoas e de bens, em todas as localidades atendidas pela Instituição.

O  gerenciamento  eficaz  das  despesas  com estes  veículos,  além  de  ser  uma  obrigação  legal,  é  de

fundamental importância para o desempenho final dos serviços prestados pela Instituição.

Para o abastecimento desta frota, quando utilizada nas proximidades do campus sede no município de

Belém, Estado do Pará, a UFRA se utiliza de seu próprio posto de abastecimento de combustíveis, mas

quando o deslocamento é de maior monta, que necessite de reabastecimento para conclusão da viagem,

nossa Instituição não dispõe de meios cabíveis, e também, no caso de reabastecimento dos veículos que

estão sediados nos campi do interior do estado e nas demais unidades descentralizadas.

Da mesma forma, contribui de maneira importante, a necessidade de realização de manutenção destes

veículos, quando estão fora do campus Belém.
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A contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, visa, desta forma, à criação de meio

legal  e  eficiente,  que  permita  o  gerenciamento  das  despesas  decorrentes  do  reabastecimento  e  da

manutenção destes veículos, sem solução de continuidade, o que, além de atender a legislação vigente,

proporcionará consequentemente, a melhoria dos serviços prestados pela UFRA.

.....”(grifos nossos)

O quantitativo estabelecido também se encontra fundamentado, ainda que de forma implícita, no aludido
Termo de Referência, em seus itens 9 e 11, ou seja:

“ ....

.9- ESTIMATIVA DE CONSUMO E DO VALOR DOS SERVIÇOS

 

9.1. O valor global estimado para a presente contratação é de R$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e

duzentos reais), que é o resultado do somatório de três componentes, sendo o primeiro, o montante

estimado para pagamento das despesas com o abastecimento de combustíveis, o segundo, o montante

estimado para pagamento das despesas com manutenção, e o terceiro, o montante a ser pago pelo uso

dos cartões ativos.

 

9.2. O montante estimado para pagamento das despesas com manutenção e com combustíveis é baseado

na estimativa de consumo da Instituição, obtida de seu consumo histórico, em conjunto com a média

dos preços praticados no mercado, e, também, no valor estimado a ser pago pela UFRA pelo uso de

cada cartão ativo...

------

Entretanto, reconhecendo a importância do requerido na SA em referência, passamos a informar, de
forma adicional, o que se pede:

Atualmente  a  UFRA  possui  uma  frota  de  47  veículos,  sendo  que  destes,  03  encontram-se  em
Paragominas, 04 em Parauapebas, 05 em Castanhal, 05 em Igarapé Açú e 03 em Capitão Poço. Além
disso, temos ônibus coletivos rodando de 15 em 15 minutos em horário de pico e de hora em hora em
horários de menor intensidade de fluxo de pessoal. As viagens com veículos deslocando do campus
Belém sempre trouxe transtornos quanto a questões de abastecimento e manutenção, caso acontecesse
alguma falha mecânica. O local de abastecimento sempre foi Belém e isso gerava falta de combustível
para os veículos no retorno à sede. Se uma aula prática fosse além da autonomia de um tanque de
combustível ela não poderia acontecer, pois o veículo não tinha como reabastecer. Com uma frota de
veículos fora de Belém atendendo especificamente os campi criou-se a necessidade de abastecimento e
manutenção constantes. A solução encontrada foi a contratação de um serviço que pudesse prover e
garantir a funcionalidade dos veículos fora da sede e em deslocamentos.

Durante o ano, para abastecer a frota de veículos da instituição, composta atualmente por 17 viaturas
movidas  à  gasolina/álcool  e  22  veículos  movidos  a  óleo  diesel  e  mais  09  tratores,  foram  gastos
aproximadamente 65.955 litros de óleo diesel ao custo de R$ 141.143,04 e 12.845 litros de gasolina ao
custo aproximado de R$ 35.966,00, estando incluso nestes valores os consumos de equipamentos como
roçadeiras  costais  e  motosserras,  e  também,  as  demandas  de  combustíveis  das  Unidades
Descentralizadas da Instituição.
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Análise do Controle Interno:

A manifestação apresentada evidencia a existência de informações subsidiárias que corroborariam com
as justificativas para as contratações, contudo, não têm o condão de elidir a constatação, visto que não
constavam  nos  autos  dos  respectivos  processos  licitatórios,  quando  da  deflagração  dos  pedidos  de
licitação.  Ademais,  imprescindível  evidenciar  a  necessidade dos  quantitativos licitados por  meio  de
memoriais de cálculo, levantamento de estoques e séries de consumo, em respeito aos Princípios da
Economicidade  e  da  Eficiência  Administrativa.  Portanto,  nesse  diapasão  urge  que  a  motivação
apresentada seja circunstanciada, evidenciando a finalidade pública, ao mesmo tempo em que comprove
objetivamente a necessidade do objeto demandado, tanto sob o aspecto quantitativo quanto o qualitativo.
Esses levantamentos preliminares asseguram a efetividade da contratação, evitando prejuízos potenciais
e desperdícios, sendo obrigatórios mesmo que para contratações em sede do Sistema de Registro de
Preços, onde a contratação será deferida no tempo.

À guisa de exemplo da necessidade de comprovação da demanda licitada cite-se o Pregão Eletrônico
025/2010,  no  qual  a  unidade  demandante  Instituto  Ciberespacial  (ICIBE),  por  meio  do  Memo.  nº
456/2010-ICIBE, de 30 de setembro de 2010 encaminha à PROPLAGE Termo de Referência orçado em
R$ 300.000,00 para a compra de equipamentos de informática. Inicialmente tem-se que o processo não
pode ser inaugurado com o Termo de Referência isoladamente, sem os levantamentos que o antecedem e
subsidiam a sua elaboração por  parte  da unidade demandante,  consoante  orientação consolidada na
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas da União, que determina ao jurisdicionado:

“Efetue estimativas mediante técnicas quantitativas adequadas, tendo por base o consumo e a utilização
prováveis, nos termos do art. 7º, §4º, da Lei 8.666/93 c/c art. 15, §7º, II, do mesmo diploma legal.”
Acórdão 740/2004 – Plenário TCU.

Ressaltando  que  tal  determinação  é  aplicável  a  todas  as  compras  e  contratações  governamentais,
independentemente da modalidade licitatória ou da utilização de contratação direta.

Com efeito,  no caso do supracitado Pregão,  além de inexistir  nos autos a exigível comprovação da
necessidade das quantidades demandadas pelo ICIBE, tem-se que as mesmas foram significativamente
majoradas por  despacho  manuscrito  e  singular  do  Pró-Reitor  de  Planejamento  e  Gestão,  datado de
25/11/2010, fl. 197 dos autos, sem que restasse consignada qualquer justificativa para o majoramento
das quantidades originárias, não se sabendo inclusive como se daria a distribuição das quantidades de
equipamentos  no  âmbito  da  Entidade  auditada.  Ao  final,  restou  que  uma  licitação  estimada
originariamente em R$ 300.000,00, resultou num valor homologado de 1.617.214,05, sem que restasse
comprovada a efetiva necessidade dos bens a serem adquiridos.

Finalmente,  assevere-se  que  a  elaboração  do  referido  Termo  de  Referência  do  Pregão  Eletrônico
025/2010, relativo à aquisição de equipamentos de informática, sequer contou com a participação da
Unidade  Técnica  de  TI  da  UFRA,  qual  seja,  a  Superintendência  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação (STIC), o que seria desejável, mormente, em face da grande quantidade e variedade de
equipamentos licitados.

Por todo o exposto resta claro que a unidade auditada não está comprovando por metodologia adequada
a  necessidade  dos  quantitativos  licitados,  ao  contrário  do  que  dispõe  em  sua  manifestação:  “As
estimativas,  embora,  como  notificado,  não  estejam  sendo  devidamente  justificadas,  não  está  (sic)

nascendo de “chutes” ou tentativa e erro.” Carecendo dessa feita, a Entidade auditada, de motivação
adequada e suficiente nas licitações deflagradas.

Assevere-se, ao final, que a situação de motivação inadequada ou insuficiente na contratação de bens e
serviços, sem comprovação da necessidade dos quantitativos licitados tem sido recorrente no âmbito da
UFRA, tendo sido, inclusive, já objeto de ressalva no bojo do Relatório de Auditoria nº 201108965 – 2ª
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Parte.

Recomendações:

Recomendação 1:

Promover  a  adequada  motivação  dos  processos  de  contratação  de  compras  e  serviços,  mediante
justificativa circunstanciada e comprovação da efetiva necessidade dos bens e serviços demandados, por
meio de técnicas quantitativas de mensuração de consumo e demanda, fazendo constar nos autos das
licitações deflagradas.

7. QUALIDADE NA ESCOLA

7.1. Subárea - CAPAC E FORM INIC E CONT DE PROF EDUC BÁSICA

7.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

7.1.1.1. Informação

Informação  básica  da  ação  6333  Apoio  à  Capacitação  e  Formação  Inicial  e  Continuada  de
Professores e Profissionais da Educação Básica.

 

Trata-se  da  Ação  6333  Apoio  à  Capacitação  e  Formação  Inicial  e  Continuada  de  Professores  e
Profissionais  da  Educação  Básica,  cuja  finalidade  é  Ampliar  a  oferta  de  meios  de  capacitação  e
formação inicial e continuada, presencial, de professores e profissionais da educação básica, que atuam
nas escolas e nos sistemas de educação públicos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio.

 

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

 

Ação Governamental Despesa Executadas (R$) % da Despesa Executada

da  Ação  em  relação  à
despesa  Executada  do
Programa

Apoio  à  Capacitação  e  Formação
Inicial e Continuada de Professores e
Profissionais da Educação Básica

1.279.208,69 99,14
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7.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

7.1.2.1. Constatação

Realização indevida de dispensas de licitação.

Empreendendo análise a processos de contratação direta, deflagrados no âmbito da Universidade Federal
Rural da Amazônia, estritamente sob o aspecto da adequação do enquadramento legal, e selecionados
por amostragem com base na materialidade e criticidade, tem-se como indevidas as contratações abaixo
relacionadas, haja vista a inadequação do enquadramento legal, como segue:

Nº da Dispensa Enquadramento
Utilizado

Objeto Valor Favorecido

2787/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2766/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2363/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2545/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2308/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2667/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2518/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

2368/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

2672/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

file:///C:/Users/msidrim/Desktop/AuditoriaAnualContas UFRA.htm

57 de 63 20/09/2012 11:48



2834/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

2369/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

2574/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.769.062-**

2299/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2494/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2215/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2658/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2757/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2495/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2199/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2829/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2585/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.054.622-**

2582/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

1.310,00 ***.807.252-**

2506/2011 Art. 24, II PARFOR  –  Apoio
Administrativo

720,00 ***.861.828-**
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2395/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 14.591,54 33000118/0009-26

2019/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 12.923,68 33000118/0009-26

2291/2010 Art. 24, II Telefonia Fixa 15.960,86 33000118/0009-26

2110/2010 Art. 24, II Telefonia Fixa 14.333,05 33000118/0009-26

2117/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.098,77 33000118/0009-26

2159/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 15.657,86 33000118/0009-26

2266/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.351,01 33530486/0001-29

2060/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.458,91 33000118/0009-26

2344/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 828,39 33530486/0001-29

2796/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.200,68 33530486/0001-29

2394/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.183,73 33530486/0001-29

2020/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.077,47 33530486/0001-29

2812/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.405,08 33530486/0001-29

2668/2011 Art. 24, II Telefonia Fixa 1.067,80 33530486/0001-29

2627/2011 Art. 24, II Telefonia fixa 1.282,71 33530486/0001-29

003/2011 Art. 24, IV Serviço  de  Limpeza  e
Conservação

762.972,54 06855175/0001-67

Nesse diapasão, impende destacar que os processos analisados não se subsumem à hipótese prevista no
bojo do art. 24, II da Lei 8.666/93, qual seja, dispensa com base no valor, cujo limite é de R$ 8.000,00
para compras e serviços que não de engenharia.

Destarte, cabe destacar ainda o montante despendido pela UFRA durante o exercício nesses objetos de
gasto, consoante registrado no SIASG:
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Objeto de Gasto Montante Despendido no Exercício (R$)

PARFOR – Apoio Administrativo 395.547,00

Telefonia 160.494,53

Limpeza e Conservação (Emergencial) 762.972,54

Assevere-se que na situação da Dispensa 003/2011, contratação emergencial de serviço de limpeza e
conservação,  não estão atendidos os requisitos legais previstos no art. 24, IV da Lei 8.666/93, conforme
se depreende da Nota nº 35/2011/PF/UFRA/PGF/AGU, datada de 13 de junho de 2011 expedida pela
Procuradoria Federal Junto a UFRA.

 

 

Causa:

O Pró-Reitor de Planejamento e Gestão vem autorizando a realização de contratações diretas por meio
de dispensa de licitação com enquadramento indevido, mormente em razão do valor das contratações
que em muito excede o limite legal.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada a se manifestar, a unidade auditada consignou por meio dos Ofícios 017/2012 – PROEN/UFRA,
de  20/04/2012  e  014/2012-  PROPLAGE/UFRA,  de  24/04/2012,  as  seguintes  justificativas,
respectivamente:

Ofício 017/2012 - PROEN/UFRA

“Em resposta a solicitação de auditoria número 201203455/010, de 18/04/2012, com vistas a subsidiar
os trabalhos de auditoria que estão sendo realizados na UFRA no que diz respeito a contratação de apoio
administrativo para atendimento do PARFOR, por meio de dispensa de licitação.

 

É importante se dizer que a educação em nível nacional está em fase de grandes mudanças na busca do
atendimento  às  exigências  da  sociedade  contemporânea.  São  profundas  as  mudanças  estruturais  na
organização do ensino formal, principalmente quando relacionados a sistematização dessa educação com
a sociedade e o mercado de trabalho atual.

-----

A Universidade  Federal  Rural  da  Amazônia  –  UFRA teve  sua  inserção  no  PARFOR após  adesão
institucional que ocorreu no dia 27 de outubro de 2009 e foi publicado no DOU nº 8, Seção 3, de 13 de
janeiro de 2010, e encontra-se atualmente vinculado à Pró-Reitoria de Ensino – PROEN.

 

O PARFOR na UFRA iniciou as suas primeiras turmas no primeiro semestre de 2010 com o curso de
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Licenciatura em Computação nos municípios de Bragança e Dom Eliseu. Atualmente o PARFOR/UFRA
conta com 26 (vinte seis) turmas de Licenciatura em Computação, 18 (dezoito) turmas de Licenciatura
em Ciências Naturais, e 24 (vinte e quatro) turmas de Pedagogia, totalizando 68 (sessenta e oito) turmas
e 2.431 (dois mil quatrocentos e trinta e um) alunos distribuídos em 23 municípios/polos, que dentre
estes somente 4 (quatro) locais de ofertas são nos campi da UFRA, ou seja, 19 (dezenove) são realizados
em parceria com as Prefeituras dos Municípios.

-----

Estão previstas para serem implantadas até 2014 um total de 155 (cento e cinquenta e cinco) turmas e a
oferta de aproximadamente 6.120 (seis mil cento e vinte) vagas. O orçamento previsto e descentralizado
pela CAPES é de 12.107.500,00 (doze milhões, cento e sete mil e quinhentos reais) até o fim do Plano
que está revisto para 2018.

 

Os cursos ofertados pelo PARFOR/UFRA são na modalidade mista, ou seja, 80% da carga horária do
curso é presencial e 20% da carga horária total do curso é destinada ao auto-estudo do aluno, que na sua
maioria  é  desenvolvido  mediante  acesso  ao  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  disponível  na
Plataforma MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment).

 

Diante  do  exposto  pode-se  perceber  que  a  participação  da  UFRA  neste  Plano  é  de  fundamental
importância no sentido de contribuir com a melhoria do cenário educacional do Estado do Pará, fato este
que demonstra o compromisso da Instituição com ações que venham a contribuir para o crescimento de
nossa região Amazônica, o que vai ao encontro de sua Missão que é: Contribuir para o desenvolvimento
sustentável  da Amazônia,  através  da  formação de  profissionais  de nível  superior,  desenvolvendo,  e

compartilhando conhecimento técnico, científico e cultural, oferecendo serviços à comunidade por meio

de ensino, pesquisa e extensão. Além da contribuição do cumprimento da LDB 9394/96.

Para  manter  a  sustentabilidade  de  um programa dessa  magnitude  e  de  caráter  temporário  se  torna
inviável à Instituição realizar todas as tarefas com o seu quadro efetivo, não podendo comprometer a sua
rotina, desta feita, viu-se a necessidade de contratação de serviços de terceiro. Na impossibilidade de
não mantermos (sic) o pessoal de apoio, hora necessário, (sic) esta IFES se verá obrigada a encerrar sua
participação neste programa que consideramos de vital importância para a formação de professores que
formarão os jovens da educação básica, os quais futuramente poderão realizar uma graduação nesta ou
nas demais universidades.

Ofício 014/2012 - PROPLAGE/UFRA

 

“Conforme razões de justificativas apresentadas pela Coordenação do Plano Nacional de Formação de
Professores  da Educação  Básica -  PARFOR, cujos  documentos já  estão em poder  dessa Equipe de
Auditoria,  fica  evidenciado  que  o  Programa  se  caracteriza  como  de  excepcional  interesse  público,
conforme legislação pertinente que institucionalizou referido Programa.

 

A participação da UFRA, a exemplo de todas as demais  instituições de ensino superior decorre de
Termo de Adesão, sendo que no curso do desenvolvimento prático do referido PARFOR, há previsão no
Plano de Aplicação de despesa com Pessoa Física, necessárias e vinculadas diretamente ao Programa,
dentre  as  quais  de  pessoal  para  atividades  de  apoio  administrativo,  que  no  ano  de  2011  era  feita
mediante indicação de cada Prefeitura e entidades envolvida com o Programa.
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Com  o  desenrolar  dos  acontecimentos,  foi  então  alertada  a  Coordenação  do  PARFOR,  quanto  à
necessidade de procedimento regular para a prestação daqueles serviços, haja vista que a dispensa de
licitação na forma como vinha sendo feita implicaria em impropriedades, ocasião em que o assunto foi
submetido ao exame da Procuradoria Federal junto a UFRA, que emitiu o Parece nº 06/2011, cópia em
anexo, que ressaltou a necessidade de procedimento adequado para aquela finalidade. Ficando certo se
caso as atividades fossem caracterizadas como de natureza comum a via adequada seria o Pregão. Caso
se tratasse de atividade de natureza especial técnica esta poderia ser feita mediante procedimento de
seleção simplificada. Tendo sido esta ultima hipótese a selecionada.

 

Enquanto o Processo Seletivo Simplificado se fazia instruir foi necessária a mantença daquele pessoal
nas condições que vinham sendo feitas, isto é, pagas mediante recibos, na forma prevista no Art. 111 do
Decreto  Lei  nº  200/1967 e  seu  Regulamento  Decreto  nº  66.715/1970,  que  trata  da  colaboração  de
natureza eventual para trabalho em Programas de Emergência, no caso o PARFOR, que encerra um
caráter de urgência a nível de excepcionalidade, muito embora não incluído nas previsões da Lei nº
8745/93, da qual nos valemos com vistas ao processo seletivo simplificado que foi recém levado a efeito
e já a partir de maio, no mais tardar junho de 2012 a contratação será feita mediante processo seletivo,
em prol da impessoalidade e lisura, evitando favorecimentos.

 

Apesar  de  tudo  isso  o  Comitê  do  PARFOR não  apresentou  nenhuma alternativa  com vistas  a  sua
operacionalização  propriamente  dita  no pertinente  aos serviços  de apoio  administrativo.  Por  isso,  a
solução adotada foi feita para viabilizar a execução do Programa, caso contrário seria prejudicado todos
os seus projetos e ações em detrimento do inquestionável interesse público que abrange.

 

A medida adotada embora  acima dos limites  da dispensa  de licitação foi  a  única possível  naquela
ocasião para evitar prejuízo irreparável aos verdadeiros objetivos do PARFOR, isto é: a qualificação da
docência para a eficiência e qualidade do ensino fundamental, educação básica de nosso País.”

 

Não  foram  aduzidas  justificativas  em  relação  a  Dispensa  0003/2011,  tampouco  em  relação  aos
dispêndios com telefonia.

 

Análise do Controle Interno:

A justificativa apresentada não possui o condão de elidir a ressalva, haja vista efetivação de contratação
direta  mediante  dispensa  de  licitação  enquadrada  indevidamente  no  escopo  do  art.  24,  II  da  Lei
8.666/93.  Não há que se  discutir  a  relevância  estratégica do  PARFOR, tampouco a  importância  da
participação da UFRA na efetivação do Programa no Estado do Pará. Contudo, apesar da previsão de
pagamento de serviços de terceiros  -  pessoa física  no bojo do Plano de Aplicação do Programa, a
operacionalização dos pagamentos pela via da dispensa de licitação em razão do valor, com espeque no
art. 24, II da lei 8.666/93 não possui amparo legal.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Abster-se de realizar contratações diretas por meio de dispensa de licitação, quando as situações fáticas
não se subsumirem às hipóteses legais, mormente em razão do valor das contratações no exercício.
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 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201203455

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA 

AMAZONIA

Exercício: 2011

Processo:  23084.003218/2012-81

Município/UF: Belém/PA

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  realizados  sobre  o  escopo  selecionado,  consubstanciados  no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203455, proponho que o encaminhamento das contas 

dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, constantes das folhas 140 à 152 do 

processo, seja pela regularidade.

Belém/PA, 06 de Julho de 2012.

__________________________________________________

MARCELOBORGES DE SOUSA

Chefe da CGU-R/PA



 

  

 

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

Relatório: 201203455 
Exercício: 2011 
Processo: 23084.003218/2012-81 
Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
Município/UF: Belém/PA 

 
 

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 efetuados pela equipe de auditoria. 

2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da 
Unidade, destacam-se os resultados obtidos na realização do Programa 1073 – Brasil 
Universitário/Ação 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária, visto que o 
número de pessoas beneficiadas previsto para 2011 foi superado em 160,20%; e na realização do 
Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-graduação e da Pesquisa Científica/Ação 8667 - 
Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados, com meta física prevista para 2011 superada em 
102,31%. 

3. Não foram identificadas falhas que impactassem significativamente as atividades da 
Universidade Federal Rural da Amazônia. 

4. Em relação às recomendações formuladas pela Controladoria-Geral da União referentes à 
avaliação da gestão do exercício de 2010, constatou-se que 43% foram atendidas. Em face do 
descumprimento dos prazos pactuados, bem como a reincidência de fatos, parte das recomendações 
não atendidas foi objeto de novas constatações no Relatório de Avaliação da Gestão do exercício de 
2011. As demais continuarão sendo acompanhadas por meio do Plano de Providências Permanente. 

5. Em relação aos controles internos administrativos da Unidade, as principais ações positivas 
verificadas foram a instituição de Manual de Procedimentos para Compras, na área de licitações; o 
desenvolvimento e o funcionamento parcial do Sistema de Gestão de Recursos Humanos; e a 
atualização da legislação de interesse dos servidores no sítio eletrônico da Unidade. Foram 
identificadas fragilidades relativas à ausência de planejamento das contratações de forma centralizada; 
à falta de padronização no processo de cotação de preços para estimativa do valor a ser contratado, 
dificultando a formação de juízo acerca da adequação do preço contratado; à ausência de 
acompanhamento, por meio de sistema estruturado, das etapas da fase interna da licitação; e à ausência 
de instruções operacionais padronizadas nas áreas de recursos humanos e de licitações. 

6. 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 no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de 
Auditoria pela regularidade das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN/TCU n.º 63/2010. 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



7. 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, 13 de julho de 2012. 

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM 

Diretora de Auditoria da Área Social  
Substituta 

 


