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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
          Em   atendimento  à  determinação contida na Ordem de Serviço 
 nº  175086,  apresentamos  os  resultados  dos exames realizados sobre 
 os  atos  e  conseqüentes  fatos  de  gestão,  ocorridos   na  Unidade 
 supra-referida, no período de 01Jan2005 a 31Dez2005. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
       Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
 no  período de 30Jan2006 a 10Fev2006, em estrita observância às normas 
 de  auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição 
 foi imposta aos nossos exames, que contemplaram as seguintes áreas: 
 
 - GESTÃO OPERACIONAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 
 - CONTROLES DA GESTÃO 
 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 3 GESTÃO OPERACIONAL  
 
 3.1 SUBÁREA - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS OPERACIONAIS  
 
 3.1.1 ASSUNTO  - FISCALIZAÇÃO  EXECUÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL  
 
 3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (005)  
 O  Gabinete  do  Ministro  é composto pelas Assessorias de Comunicação 
 Social,   Parlamentar   e   Internacional   e  tem  como  competências 
 institucionais: 
 I  -  assistir  ao  Ministro de Estado em sua representação política e 
 social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e despacho de seu 



 expediente pessoal; 
 II  -  acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Ministério, 
 em tramitação no Congresso Nacional; 
 III  -  providenciar  a publicação oficial e a divulgação das matérias 
 relacionadas à área de atuação do Ministério; 
 V  -  coordenar e desenvolver atividades, no âmbito internacional, que 
 auxiliem  a  atuação institucional do Ministério, em articulação com o 
 Ministério  das  Relações  Exteriores  e outros órgão da administração 
 pública; 
 VI  -  planejar,  coordenar  e  supervisionar  o  desenvolvimento  das 
 atividades de comunicação social  do Ministério; e 
 VII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Ministro 
 de Estado. 
 A  Assessoria  de Comunicação Social atua como órgão de assessoramento 
 estratégico  e prestação de serviços, executando as políticas públicas 
 na   área  de  educação  e  operacionalizando-as   de  acordo  com  as 
 necessidades  de  comunicação  das  secretarias e órgãos do MEC, sob a 
 supervisão direta da Chefia do Gabinete. 
 Ante   isto,   e   visando   avaliar   o  cumprimento  das  atividades 
 institucionais  desenvolvidas  pelo  Gabinete  no  exercício  de 2005, 
 solicitamos    informações    sobre   os   principais   trabalhos   de 
 acompanhamento  dos  projetos  de  interesse  do  MEC em tramitação no 
 Congresso  Nacional, as principais atividades que auxiliaram a atuação 
 do Ministério em âmbito internacional e os mecanismos e/ou indicadores 
 utilizados para avaliação da efetividade de suas atividades. 
 Em  resposta,  a  Assessoria de Comunicação Social - ACS se pronunciou 
 apenas sobre a efetividade das ações,com as seguintes informações: 
 . 
  
“A ACS avalia a efetividade das atividades de comunicação social por 
meio de dois instrumentos principais: 

 Central de Atendimento Fala, Brasil; 
A efetividade das campanhas é constatada pelo crescimento 

significativo da procura de informações através do 0800 do MEC, que 
aumentou de 3.372.318 ligações, em 2003, para 17.889.911 ligações em 
2005 devido à divulgação do número 0800 em grande parte dos materiais 
de Publicidade de Utilidade Pública do Ministério. 

Para melhor entendimento, exemplificamos algumas campanhas 
desenvolvidas na mídia televisiva e de rádio e sua respectiva 
repercussão no Fala, Brasil: 

Os meses em que houve maior volume de acesso às ligações do Fala, 
Brasil e respectivas campanhas na ocasião foram: 

 

Mês Campanhas Nº de 
ligações 

Janeiro 
Reforma Universitária, Esclarecimento e convocação 
dos pais sobre  pesquisa de   melhoria    do 
ensino 

2.764.661 

Agosto FUNDEB - Informar a sociedade sobre novo fundo de 
educação básica  1.494.447 

Setembro Convocação para a prova do ENEM e Preservação da Escola 3.107.156 



Novembro Projeto Presença, Brasil Alfabetizado, Vamos 
Cuidar do Brasil, Enade 1.721.014 

Dezembro Entrega do livro didático do ensino fundamental em bom estado, ProUni 1.721.014 

 

 Os indicadores dos programas executados pelos órgãos e 
secretarias. 

  
 Para melhor entendimento, citamos o Programa Brasil Alfabetizado 
onde, em 2005, houve um crescimento de 54,45% de adesões em relação ao 
exercício anterior, demonstrado a seguir: 
 

 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Tipo de entidade Nº de Projetos  Alfabetizandos 

Municípios 149 307 568 
       
113.078  177.084 246.790 

Estados  17 24 22 
       
555.981  717.166 881.260 

ONG 17 45 50 
       
967.853  777.479 919.296 

IES 5 6 4 
         
31.341  45.500 1.675 

Total 188 382 590 
    
1.668.253 1.717.229 2.049.021

 
Os indicadores são encontrados nos relatórios das respectivas 

áreas onde a efetividade é facilmente verificada por meio dos 

resultados alcançados em termos dos objetivos e metas auferidos de cada 

programa.” 

 
 3.2 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
 3.2.1 ASSUNTO  - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL  
 
 3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Ausência de metas e/ou indicadores que possibilitam aferir o resultado 
 da unidade. 
 Apesar  de  não ter definido metas quantitativas para as ações, consta 
 no   Relatório   de   Gestão  do  Gabinete  do  Ministro  a  descrição 
 sucinta   das  ações  de  comunicação  das  áreas  de  Jornalismo,  da 
 Assessoria Especial, das Relações Públicas, do Fala Brasil (Central de 
 atendimento  ao  Cidadão) e da Publicidade, desenvolvidas em 2005 pela 
 Assessoria de Comunicação Social - ACS. 
 Além  dessas  ações  de  competência  institucional, consta, também, a 
 descrição  dos  resultados  alcançados  com  as  ações de publicidade, 
 relativas à divulgação dos seguintes programas: 
 . 
 - Programa Brasil Alfabetizado; 
 "Em  2005,  o  programa  iniciou-se  no  2º  semestre, e a campanha de 
 divulgação  compreendeu  as  seguintes  peças:  um  jingle (intitulado 
 "Aprenda  a  ler"),  um filme (intitulado "Caminhada"), cartazes, spot 



 (denominado   "Brasil   Alfabetizado"),  banners,  folhetos  adesivos, 
 folders  e  merchandising  em  TV  (novela "América" exibida pela Rede 
 Globo)." 
 . 
 - Programa Nacional do Livro Didático - PNLD; 
 "Em  2005,  foram  beneficiados  30.837.947 alunos de ensino regular e 
 118.378 alunos de ensino especial; também participaram 3.932 escolas e 
 foram   distribuídos   110.643.113  livros.  Ainda  em  2005,  o  PNLD 
 contemplou  também  os  alunos  cegos  de  1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª 
 séries,  inseridos  em  escolas  públicas  eprivadas  filantrópicas  e 
 comunitárias   com   livros   das   cinco   disciplinas   até   2007." 
 . 
 - Exame Nacional do Ensino Médio - Enem; 
 "Para   a  divulgação  da  continuidade  do  projeto,  em  2005  foram 
 produzidas  as  seguintes peças: cartazes (prioritariamente informando 
 sobre  período de  inscrições),anúncios em diversos revistas, produção 
 de revistas, spot's, filmes (intitulados "Opções", "Enem prova 2005" e 
 "Comunicação  Enem  2005"),  inserção  de  merchandising nos programas 
 "Charme  com  Adriane  Galisteu"  e  Domingo Legal, ambos os programas 
 exibidos   pela   emissora  SBT  e  na  MTV  em  diversos  programas." 
 . 
 - Escola de Fábrica; 
 "Em  2005 foi realizado trabalho em diversos estados. A primeira turma 
 iniciou  suas  atividades  no  dia  12  de setembro, com 558 cursos de 
 iniciação profissional oferecidos a 11,5 mil alunos. 
 Neste  ano,  foram  produzidos anúncios de revista, folders, cartazes, 
 adesivos,  banners  e  cartilha  disponibilizando  informações sobre o 
 programa." 
 . 
 - Programa Universidade para Todos - ProUni; 
 "Em  2005  foram  produzidos  folhetos,  merchandising em TV aberta no 
 programa  Show  do  Tom  (exibido  na TV Record) informando período de 
 inscrições,  spot,  anúncio  em  revista,  folder  eletrônico,  folder 
 impresso,  cartazes  e  um  filme "Prouni", utilizando-se da música de 
 Geraldo  Vandré,  "Pra não dizer que não falei das flores", obtendo um 
 excelente   recall  po  parte  de  diversos  segmentos  da  sociedade, 
 incluindo o orkut (site de relacionamentos)." 
 . 
 - Reforma da Educação Superior; 
 "Em  2005  foram  produzidos: folhetos em português, inglês, frnacês e 
 espanhol  (intitulado  "Educação  porum outro mundo") para divulgar as 
 propostas),  anúncios em diversos jonais, filme (intitulado"Calouro"), 
 védeo  com  a sínese das propostas para a reforma universitária, a ser 
 utilizado  na  teleconferência  de  apresentação  da  nova  versão  do 
 anteprojeto  da  Lei da Educação Superior, livreto técnico, cadernos e 
 boletim  informativo  (todos  esclarecendo à sociedade as propostas)." 
 . 
 - Enade - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; 
 "Em  2005,  para  a  divulgação  do  programa  foram  produzidos  spot 
 intitulado  'ENADE',  cartazes,  folders, banners e baner eletrônico." 
 . 
 - Projeto Presença; 
 "Em  2005  foi produzida uma primeira parte da campanha, informando às 
 escolas  e  gestores  sobre  o termo de adesão e cadastramento, para a 
 qual foram criadas as seguintes peças: filme, spot, folder, cartazes e 
 fundo de palco. 



 Para  a  segunda  etapa,  para  a  divulgação  da entrega do cartão do 
 estudante,  foram  criadas  as  seguintes peças: filme, spot, cartaz e 
 folder." 
 . 
 - PNLEM - Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio; 
 "No  final  de 2005, o FNDE começou a distribuir livros de Português e 
 Matemática  para  7,01 milhões de estudantes das três séries do ensino 
 médio,  matriculados em 13.200 escolas públicas de todas as regiões do 
 País. 
 Em  2005  foram  produzidos  filmes  e cartazes sobre livro didático." 
 . 
 - Fundeb; 
 "Em  2005  foram  produzidos  filmes (intitulados "Vagas" e "Salário), 
 folders, banners e cartilhas." 
 . 
 - Prova Brasil; 
 "Paara  a  campanha de divulgação foram produzidos folders, cartazes e 
 sport (intitulado "Questões")." 
 . 
 - Campanhas Institucionais: 
  " - Valorização das Escolas/Quem Ama Cuida" composta pelos filmes: 
 "Quadra" (com a participação do lutaro de boxe Acelino Popó Freitas) e 
 "Banco" (com a participação do apresentador de TV Luciano Huck). 
 . 
 -  "Qualidade  na  Educação", composta por 6 filmes: "Merenda Escolar" 
 (divulgando  o  programa  e incentivando a fiscalização da sociedade), 
 "Bolsa  Família"  (convocando  para  cadastro), "Leitura" (incentivo à 
 leitura)  e  3  filmes  intitulados "Lição de casa 1, 2 e 3" todos com 
 participação da atriz Bruna Marquesine. 
 . 
 -  Dia  do  Professor  -  Em  homenagem  aos  professores  do  Brasil, 
 produzimos   filme,   jingle   e  anúncios  em  jornais  e  revistas." 
 . 
 Ante  o  exposto,  verificamos  que  o  gestor informa apenas as ações 
 realizadas,  não  correlacionando  essas  ações  com metas previamente 
 estabelecidas,  de  forma a se avaliar o impacto e/ou os resultados do 
 cumprimento da missão insitucional da Unidade. 
 Do  mesmo  modo, não identificamos um planejamento que contemple metas 
 físicas a serem atingidas para o exercício de 2005. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 As   informações   sobre   objetivos,  metas  físicas  e  financeiras, 
 indicadores   de  desempenho  e  avaliação  de  resultados  das  ações 
 executadas   no   exercício  são  determinações  exigidas  na  Decisão 
 Normativa  do  TCU  nº  71/2005,  de  7.12.2005. Tendo em vista que as 
 orientações do tribunal são reiteradas ano a ano, 
 o  gestor  não atuou pró-ativamente na definição de seu planejamento e 
 definição de metas. 
 
 CAUSA: 
 Ausência  de  informações primordiais para avaliação interna e externa 
 da efetiva execução das ações desenvolvidas. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "As  principais campanhas publicitárias do MEC em 2005 foram apontadas 
 no  Plano Anual de Comunicação, apresentado à SECOM/SG-PR no início da 



 quele exercício. 
 No  preenchimento  deste  plano  de  comunicação  (feito em formulário 
 eletrônico  da  SECOM),  é  facultada a possibilidade de se indicar as 
 metas qualitativas ou quantitativas das ações de publicidade. 
 Por  isso,  a  ausência de metas físicas justifica-se pela variedade e 
 pela  peculiariedade  das estratégias midiáticas de divulgação de cada 
 campanha  de utilidade pública, analisada caso a caso (a Assessoria de 
 Comunicação  Social  faz  uma  avaliação em relação ao público-alvo de 
 cada  programa,  e  qual  a  melhor  estratégia  para  se  atingir tal 
 público), além do fato de que muitas das peças são demandadas ao longo 
 do  ano  pelas  secretarias  e  órgãos  vinculados,  a  partir de suas 
 necessidades." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o Gestor informou: 
 "Como  órgão  de  assessoramento  vinculado ao Gabinete do Ministro da 
 Educação e dedicado a atender as demandas e necessidades de divulgação 
 institucional   das  diversas  esferas  da  administração  do  MEC,  a 
 Assessoria  de  Comunicação  Social  (ACS)  tem  pautado  sua  ação no 
 desenvolvimento  de  atividades  que  atendam as metas e diretrizes do 
 Ministério.  As  metas  da  comunicação  social são as metas das ações 
 empreendidas pelo MEC. 
 Esta postura tem sido desenvolvida ao longo dos anos, sem ressalvas de 
 qualquer   natureza   pelas   auditorias  já  realizadas,  que  sempre 
 compreenderam   o  papel  acessório  e  de  instrumento-meio  (não  de 
 instrumento-fim) realizado por esta unidade. 
 Ademais,  por  não  ser  uma  unidade  jurisdicionada a ACS não possui 
 orçamento   próprio,   desenvolvendo   apenas   as  metas  traçadas  e 
 determinadas  e realizando as estratégias promocionais e publicitárias 
 demandadas, como já se disse, pelas várias esferas do MEC. 
 Em que pese esta natureza, a ACS procura elencar em seu Plano Anual de 
 Comunicação  (PAC)  os  objetivos principais a serem realizados a cada 
 período,  ciente  que é das suas obrigações rotineiras e das campanhas 
 sazonais  (p.ex.  ENEM,  Censo  Escolar  etc)  presentes no calendário 
 educacional do país. 
 Considerando, entretanto, que a nova posição do órgão de controladoria 
 do governo federal é de que, a partir de agora, o Ministério apresente 
 anualmente  as  metas, as metas físicas e os indicadores de desempenho 
 de  suas  ações,  a  ACS  reconhece  que deverá alinhar sua postura de 
 planejamento, adotando tais recomendações. 
 Por  fim,  é  necessária  a  observação  de  que,  segundo  informa  a 
 Subsecretaria    e   Planejamento   e   Orçamento   deste   Ministério 
 (SPO/SE/MEC),  por  definição emanada pelo Ministério do Planejamento, 
 Orçamento e Gestão e constante no Manual de Elaboração de Programas do 
 PPA,  a  ação  4641  -  Publicidade  de  Utilidade  Pública é uma ação 
 padronizada,  ou  seja, está presente em todos os órgãos e unidades do 
 Governo  Federal,  e  por  isso  não  possui produto nem meta física." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Conforme  a  própria  explanação  do gestor, ratifica-se a ausência de 
 metas para as ações publicitárias. 
 Ressaltamos  que  a  faculdade  de  se  definir metas para as ações de 
 publicidade  no sistema da SECOM, não exime o gestor de defini-la, até 
 porque   não   há   como  se  medir  a  eficácia  e  a  eficiência  de 
 determinada ação administrativa se não se definiu metas previamente. 
 Ademais,  a própria Decisão Normativa do TCU nº 71/2005, de 7.12.2005, 
 em  seu  Anexo  II,  item 2 do "Conteúdo Geral por Natureza Jurídica", 



 define   como  informação  obrigatória   do   relatório  de  gestão  a 
 descrição dos objetivos e metas das  ações administrativas da unidade, 
 como forma de se poder auferir, posteriormente, o desempenho da mesma. 
 . 
 Com  relação  às  manifestações  do  gestor  ao Relatório de Auditoria 
 Preliminar, tecemos os seguinte comentários: 
 . 
 Não  foi questionado o caráter de atividade meio atribuído às ações de 
 publicidade.  O  cerne  da  questão é baseado na falta de definição de 
 metas  físicas e na ausência de indicadores que meçam o desempenho das 
 atividades típicas executadas pela ACS. 
 . 
 Ressaltamos  que  não  é  posicionamento recente desta Controladoria a 
 cobrança  de  definição  de  metas a serem atingidas pela Unidade, bem 
 como de indicadores de desempenho, pois a obrigatoriedade de definição 
 de  metas  não  se  resume  a apenas ações da LOA, mas também às ações 
 administrativas da Unidade, conforme se depreende da leitura da DN/TCU 
 71/2005. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gabinete a definição de metas a serem atingidas, bem 
 como  a  definição de indicadores que meçam a atividade de publicidade 
 realizada pela Unidade. 
 
 3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (048)  
 Ausência de Indicadores de desempenho da gestão. 
 Tendo como referência a constatação 3.2.1.1, verificamos a ausência de 
 indicadores de desempenho e/ou parâmetros utilizados, pelo Gabinete do 
 Ministro,   para  medir  a  eficiência,  efetividade  e  eficácia  das 
 ações/atividades específicas de publicidade. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O gestor não teve atuação pró-ativa na definição dos indicadores. 
 
 CAUSA: 
 Ausência de planejamento estratégico e desconhecimento da norma. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 "Via  de  regra,  não  existe  uma  aferição precisa dos resultados da 
 publicidade do MEC, haja vista que as campanhas trabalham com conteúdo 
 informativo (o que denota o caráter de subjetividade e 
 intangibilidade,  possibilitando  variações  de dimensões e alcance de 
 cada  campanha), e com a perspectiva de mudança de atitudes do cidadão 
 frente aos processos educativos. 
 . 
 Entretanto, apesar deste caráter, a ACS/GM/MEC tem buscado indicadores 
 de eficiência de suas campanhas, através de três mecanismos: o serviço 
 de  tele-atendimento  Fala, Brasil; o serviço de perguntas e respostas 
 "Fale  conosco";  e as estatísticas da adesão dos cidadãos a programas 
 do MEC. 
 . 
 O Fala Brasil, por exemplo, registrou, em janeiro de 2005, 2,7 milhões 
 de  ligações de interessados em informações sobre a primeira versão do 
 Programa  Universidade  para Todos, o PROUNI. Recorde que foi quebrado 
 em  setembro,  com  a  temporadas  de confirmação de inscrições para a 



 sétima  versão  do  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio, o ENEM com 3,6 
 milhões  de  ligações. A média mensal dos quantitativos de ligações ao 
 Fala Brasil manteve-se na casa dos 1,2 milhões. 
 . 
 O Programa Universidade para Todos, amplamente divulgado por canais de 
 comunicação,  vem registrando saltos de adesão. Em 2004 e no início de 
 2005,  340  mil  jovens se inscreveram para participar do programa. No 
 primeiro  semestre  de  2006, cerca de mil jovens se inscreveram. Além 
 disso,  o  número  de  insitutições  privadas  de  ensino superior que 
 participam do PROUNI cresceu de 1.142, em 2005, para 1232, em 2006. 
 . 
 O  ENEM é outro exemplo. Em 1998, quando o exame iniciou, o npumero de 
 inscritos  foi  pouco  mais  de  150  mil  pessoas. Em 2005, na oitava 
 edição,  os  inscritos  já  foram mais de 3 milhões, um crescimento de 
 mais  de  2000%.  Só no período de 2004 para 2005, houve um aumento de 
 mais de 100% no número de inscritos." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Embora  as  ações  de  publicidade  tenham  caráter de subjetividade, 
 falando  às  mentes  e  aos corações dos brasileiros, em seus diversos 
 ambientes  da  significação  e  representação  humana, a Assessoria de 
 Comunicação Social reconhece que, a partir da recomendação do órgão da 
 controle  do  governo,  deverá adotar rotineiramente mecanismos para a 
 medição da repercussão das suas ações. 
 É  importante  frisar  que, como já se disse no Ofício nº 028 ACS/MEC, 
 que  a  "ACS  tem  buscado indicadores da eficiência de suas campanhas 
 através de três mecanismos: o serviço de tele-atendimento Fala-Brasil; 
 o  serviço  de perguntas e respostas Fale Conosco e as estatísticas da 
 adesão dos cidadãos aos programas do MEC". 
 Diante  da  manifestação da controladoria, que considera insuficientes 
 estes  indicadores,  a  ACS se compromete em estabelecer mecanismos de 
 aferição de desempenho das suas campanhas, estabelecendo indicadores e 
 parâmetros.  Para isso, contamos com o apoio da Controladoria Geral da 
 União  para  que  sejam  dadas orientações à Assessoria de Comunicação 
 Social  sobre  o  estabelecimento  destes  indicadores  e parâmetros." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Reconhecemos  que  as  ações  de publicidade têm caráter decisivo para 
 conhecimento e adesão, por parte da população. 
 Contudo,  não  se pode aferir a efetividade, eficiência e eficácia das 
 ações do Gabinete somente em função do número de ligações efetuadas ou 
 adesão  aos  programas  divulgados, até porque as ações de publicidade 
 não se resumem a isso. 
 Ressaltamos,  ainda,  que utilizar essas variáveis como indicadores de 
 desempenho  fragiliza  a aferição de resultados, pois o indicador deve 
 ser  independente,  e  ser atribuído às ações/atividades que se deseja 
 monitorar,  evitando-se  indicadores  que possam ser influenciados por 
 fatores externos à ação do gestor, no caso as ligações e as adesões da 
 população. 
 . 
 Alertamos  que  a  definição de indicadores é requisito essencial para 
 se aferir a gestão e para que se possa tomar decisões gerenciais. Para 
 isso, o indicador deve indicar, precisamente, o que se deve monitorar, 
 ser passível de se efetuar cálculos e medir aquilo que é produzido. 
 Desse modo, não acatamos as justificativas do gestor. 
 . 



 Em   análise   a   manifestação  do  gestor  ao  Relatório  Preliminar 
 ressaltamos   a  importância  de  estabelecimento   de   metas a serem 
 atingidas  pela  Unidade,  bem como de indicadores de desempenho, como 
 forma de atendimento às determinações DN/TCU 71/2005. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  ao  Gabinete a definição de metas a serem atingidas, bem 
 como  a  definição de indicadores que meçam a atividade de publicidade 
 realizada pela Unidade. 
 
 4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 4.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO  
 
 4.1.1 ASSUNTO  - QUANTITATIVO DE PESSOAL  
 
 4.1.1.1 INFORMAÇÃO: (004)  
 A  força  de  Trabalho  no  Gabinete  do  Ministro/MEC,  até a data de 
 26.1.2006, apresenta-se da seguinte maneira: 
 . 
 - 180 servidores, exceto terceirizados e consultores, sendo: 
   
 
UNIDADES DO G.M. 

CARGO 
Natureza 
Especial 

DAS 
G.M
. 

DAS 
 

Outros 
Órgãos

FCT  
Outros 
Órgãos

FUNÇÃO 
GRATIF. 
G.M. 

FUNÇÃO 
GRATIF. 
G.M. 

Outros 
Órgãos 

GRATIF
. 

REPRES
. GAB.

 
 

TOTAL 

Gabinete  do Ministro 01 04 05  - - - 10 
Sec. Part. Do Ministro - 02 01 - - - 01 04 
Apoio –Sec. Part. 
Ministro 

- 01 - - 01 - - 02 

Asses. Esp. Do 
Ministro I 

- 01 01 - - - - 02 

Asses. Esp. Do 
Ministro II 

- - 02 - - - - 02 

Asses. Esp. Cont. Int. 
Ministro 

- - - 01 - - - 01 

Sec. Executiva –
Adjunto 

- - 04 - - - 01 05 

Chefia de Gabinete - 04 01 - - - - 05 
Apoio –Chefia de 
Gabinete 

- 02 01 03 01 - 01 08 

Asses. Ch. De Gabinete 
I 

- - 01 - 01 - - 02 

Asses. Ch. De Gabinete 
II 

- 01 03 - - 01 01 06 

Asses. Com. Social - 18 02 - 10 02 30 62 
Assessoria 
internacional 

- 03 04 01 04 - 02 14 

Assessoria Parlamentar - 12 01 - - - - 13 
Serv. Assuntos 
Técnicos 

- 02 - - - - 05 07 

C. A T./ Afast. Do 
País 

- 01 - - 02 - - 03 

Coord. Ativ. Adm. - 01 - 02 07 1 02 13 
Divisão de 
Documentação 

- 01 - - 06 - 02 09 

Div. de Doc. Numeração - 01 - - 04 - 02 07 
Serviços Rec. Humanos - 01 - - 01 - - 02 



Material e Patrimônio - 01 - - 01 - 01 03 
TOTAL 1 56 26 7 38 4 48 180 

 
Fonte: Gabinete do MEC 

 
 -  Da  Empresa Poliedro Informática consta um total de 28 funcionários 
 sendo:  27  em  exercício  no  Gabinete  do  Ministro  e  01  cedido à 
 Secretaria Especial das Mulheres. 
 . 
 -  Do  Projeto  de Cooperação Internacional - UNESCO, 6  servidores, e 
 constam,  ainda,  7  estagiários,  sendo  6  de  nível superior e 1 de 
 nível médio. 
 
 5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 5.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
 5.1.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA  
 
 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (045)  
 Inexistência  das propostas técnicas habilitadas mas não vencedoras do 
 procedimento  licitatório  referente  à  contratação  de  agências  de 
 publicidade. 
 Constatou-se  a  inexistência  das  propostas  técnicas  das  agências 
 habilitadas  que  não  foram as vencedoras do certame que contratou as 
 empresas Lew, Lara e Casablanca, Concorrência 01/2003. 
 A  falta  das  propostas  nos  autos decorreu de previsão no edital de 
 concorrência,   item   17.15,  que  dispôs  que  as  propostas  seriam 
 devolvidas  ou, caso não retiradas pela concorrente no prazo de trinta 
 dias, destruídas pelo MEC. 
 A  inexistência  das  propostas  das empresas habilitadas em todas  as 
 fases,  mas não vencedoras do certame, inviabilizou a análise objetiva 
 dos  critérios  utilizados  pelo  gestor  para  declarar  a vencedora, 
 constituindo  um  limitador  à  análise  e  emissão de opinião sobre a 
 lisura do julgamento realizado pela comissão de licitação. Ressalte-se 
 que  se  trata  de  ato  de responsabilidade da Chefe de Assessoria de 
 Comunicação em exercício até 26.3.2004. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  Gestor  determinou  a publicação de Edital de Concorrência contendo 
 item  que  impossibilita  a  avaliação,  por  qualquer interessado, do 
 julgamento  objetivo  das propostas técnicas das empresas habilitadas, 
 comprometendo a transparência do certame. 
 
 CAUSA: 
 Interpretação  inadequada da Lei 8.666/93 e inobservância ao princípio 
 da  estrita  legalidade,  que  determina  que  ao  Administrador  só é 
 permitido fazer o que está determinado em lei. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  equipe  de  auditoria solicitou a disponibilização das propostas ao 
 gestor,  por  meio  da Solicitação de Auditoria (SA) nº 175086/004, de 
 07/02/2006,  e  obteve  como  resposta o seguinte: "...conforme o item 
 17.15  do  referido  edital (edital de licitação Concorrência 01/2003) 
 que dispõe que "Com exceção daquelas apresentadas pelas licitantes que 



 vierem a ser contratadas, as peças integrantes dos quesitos Repertório 
 e  Relatos de Soluções de Problemas de Comunicação serão devolvidas às 
 respectivas  licitantes, no prazo de até trinta dias contados a partir 
 da  assinatura  do  contrato.  Decorrido  esse  prazo  sem  que  sejam 
 retiradas,   o   MEC  providenciará  sua  destruição",  devolvemos  as 
 propostas técnicas das empresas que não foram vencedoras". 
 Do  mesmo  modo, foi solicitado ao gestor (SA Nº175086/005) informar a 
 base  legal  do  item  17.15  do  Edital  de Licitação Concorrência nº 
 01/2003,  que  determina  a  devolução  ou  destruição  das  propostas 
 técnicas das empresas não vencedoras. 
 A  resposta  foi  que  o MEC, "ao iniciar o processo de licitação para 
 contratação  de  serviços  de  publicidade utilizou o modelo de edital 
 recomendado e aprovado pela CONJUR/MEC (fls. 66/71) e Secom/PR (fl. 
 177)  em  cumprimento a Instrução Normativa nº 7, de 13 de novembro de 
 1995, item 2". 
 . 
 Em resposta ao Relatório de Auditoria Preliminar, o gestor informou: 
 "Conforme  resposta contida no ofício nº 013/ACS/GM/MEC de 07/02/2006, 
 o  MEC  adotou o modelo de edital recomendado e aprovado pela SECOM/PR 
 (fl. 177 processo de licitação de concorrência n.º 01/2003), órgão que 
 dá  as  diretrizes  para as ações de comunicação de todos os órgãos da 
 administração  federal,  e  por  isso responsabilizou-se em prestar as 
 orientações  técnicas  para  elaboração  de  edital  de contratação de 
 serviços publicitários. 
 O  Parecer  da  CONJUR/MEC (cópia anexa), de fl.s 66-71 no processo de 
 licitação   de   concorrência  n.º  01/2003,  considera  o  Edital  em 
 conformidade com os parâmetros legais. 
 Portanto,  é  desconhecida a existência de fundamento legal que denote 
 irregularidade  nos procedimentos adotados. Isso porque a menção feita 
 na  fl.  05  do  relatório, referente à inexistência de permissão para 
 devolução  das propostas não-vencedoras, não considera a inexistência, 
 também,  de  disposição em contrário. Dessa forma, é possível concluir 
 que  nenhum  dos atos mencionados foi praticado em desrespeito à norma 
 vigente.  Além disso, foi garantida a publicidade das notas conferidas 
 às  concorrentes  no  certame,  conforme cópia do D.O.U em anexo. Além 
 disso,   o   prazo   legal  para  interposição  de  recursos  sobre  a 
 regularidade   da   concorrência   transcorreu  sem  que  nenhuma  das 
 participantes apresentasse qualquer objeção." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 De fato, a Administração manteve-se estritamente vinculada às normas e 
 condições  do  edital,  como dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93. Não há, 
 entretanto,  na  IN  nº  7/95,  nem tampouco na Lei 8.666/93, qualquer 
 dispositivo  que  determine  que as propostas das não vencedoras devam 
 ser a elas restituídas ou destruídas. 
 Além do mais, da leitura do art. 38, inciso IV, combinado com o art. 
 46,  §  1º, ambos da Lei nº 8.666/93, conclui-se que não há permissão, 
 em um procedimento licitatório, para que sejam devolvidas as propostas 
 técnicas  às  licitantes  habilitadas  na  fase do julgamento técnico, 
 ainda que as mesmas não tenham se sagrado vencedoras do certame. 
 A  obrigatoriedade  de  juntada  das  propostas no respectivo processo 
 administrativo não se restringe à das licitantes vencedoras, sobretudo 
 pelo  fato  de  que  seus  conteúdos  foram conhecidos e julgados pela 
 comissão de licitação e, desse modo, todas as propostas - inclusive as 
 das licitantes vencidas - constituem-se como a comprovação dos motivos 
 determinantes  do  julgamento.  A  ausência dessas propostas nos autos 



 impede a comprovação de que os princípios que regem a prática dos atos 
 administrativos foram observados. 
 Sem as propostas técnicas das agências não vencedoras, não há meios de 
 se  avaliar  a  eficácia,  a  efetividade  e a lisura do julgamento do 
 processo  licitatório,  muito  menos  saber se as propostas vencedoras 
 foram as mais vantajosas para a Administração. 
 . 
 Em  análise  às  manifestações  do  gestor  ao Relatório Preliminar de 
 Auditoria, tecemos os seguintes comentários: 
 . 
 O  gestor  não  apresentou  fatos que modificassem o posicionamento da 
 equipe de auditoria. 
 . 
 Ressaltamos  que  a existência, no edital, da previsão de devolução ou 
 de  destruição das propostas que não foram as vencedoras, inviabilizou 
 a   análise   da  regularidade  certame,  principalmente,  quanto  aos 
 critérios  deobjetividade  do  julgamento  das  propostas. Portanto, a 
 equipe de 
 auditoria  não  pôde  emitir  opinião  quanto  à  lisura   e  quanto à 
 legalidade do processo. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Tendo em vista que a equipe não pôde opinar a respeito da regularidade 
 do procedimento licitatório, recomendamos ao gestor que se abstenha de 
 manter esse dispositivo em futuros editais. 
 
 5.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 5.2.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Autorização de execução de serviços sem aprovação da SECOM/PR. 
 Constatamos  que,  mesmo  sem a aprovação prévia da SECOM/PR, ou seja, 
contrariando  a  IN/SECOM nº 6, de 14.4.1995, houve a autorização para 
execução de serviços  (ATs  491/04,  510/04,  516/04,  527/04),  sendo  
que, nos 3 últimos casos citados, já havia, inclusive, a  certificação  
do recebimento dos mesmos. 

 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O   Gestor   autorizou  a  execução  dos  serviços  mesmo  sabendo  da 
 necessidade de aprovação prévia pela SECOM/PR. 
 
 CAUSA: 
 Não espera da aprovação pela SECOM/PR. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou que: 
 "O  orçamento  suplementar referente ao exercício de 2004 foi liberado 
 para  esta  Unidade  Gestora  somente  no  final  do ano (16/12/2004), 
 conforme  Nota  de Crédito nº 2004NC400499. Segura da regularidade das 
 ações,  e  ante  à  necessidade  de  cumprimento  de prazo exíguo para 
 execução   de   orçamento   (crédito   adicional  -  de  16/12/2004  a 
 23/12/2004),  a  fim  de  respeitar  o  disposto  no  Decreto 5.278 de 
 19/11/04,   a   gestão   da   ACS/GM  adotou,  excepcionalmente,  como 
 procedimento,   a  autorização  de  realização  de  serviço  antes  da 



 oficialização  de  sua  aprovação,  por parte da SECOM/SG-PR. Todos os 
 serviços questionados neste item foram realizados em situação regular, 
 conforme posteriormente atestado pelo órgão competente - SECOM/SG-PR." 
 No Relatório Preliminar de Auditoria: 
 "Os serviços relacionados pela auditoria, que tiveram sua execução sem 
 a  devida autorização prévia da SECOM/PR, foram em caráter emergencial 
 e/ou  excepcional.  Dos  972 serviços executados entre 2004 e 2005 por 
 essa  assessoria,  17  foram  apontados  pela  auditoria  em função de 
 procedimento  inadequado. Salientamos que, posteriormente, todas esses 
 serviços  foram  atestados  pela  SECOM/SG-PR  e  concluídos  de forma 
 regular.   Informamos   ainda,  que  esta  Assessoria  de  Comunicação 
 trabalhará  para  corrigir os procedimentos inadequados, e para que as 
 fases   do   processo  de  contratação  e  execução  dos  serviços  de 
 publicidade   sejam   executados  na  ordem  cronológica  dos  fatos." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Os serviços relacionados pela auditoria, que tiveram sua execução sem 
 a  devida autorização prévia da SECOM/PR, foram em caráter emergencial 
 e/ou  excepcional.  Dos  972 serviços executados entre 2004 e 2005 por 
 essa  assessoria,  17  foram  apontados  pela  auditoria  em função de 
 procedimento  inadequado. Salientamos que, posteriormente, todas esses 
 serviços  foram  atestados  pela  SECOM/SG-PR  e  concluídos  de forma 
 regular.   Informamos   ainda,  que  esta  Assessoria  de  Comunicação 
 trabalhará  para  corrigir os procedimentos inadequados, e para que as 
 fases   do   processo  de  contratação  e  execução  dos  serviços  de 
 publicidade   sejam   executados  na  ordem  cronológica  dos  fatos." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Considerando  que verificamos autorizações de serviços em maio, junho, 
 julho,  setembro  e  outubro  de  2005, como exemplos, sem ainda ter a 
 aprovação  prévia  da  SECOM/PR,  a situação da ocorrência excepcional 
 alegada pelo gestor não prospera. 
 . 
 Além  das  ATs  mencionadas inicialmente, verificamos que tal situação 
 ocorreu  em outros processos. Sem haver ainda a aprovação da SECOM/PR, 
 processos  já tinham a autorização para execução dos serviços (183/05, 
 186/05,  189/05,  192/05,  194/05,  206/05,  213/05,  225/05,  231/05, 
 248/05, 250/05, 302/05 e 336/05). 
 . 
 Quanto às manifestações ao Relatório Preliminar, comentamos: 
 . 
 A  excepcionalidade  alegada  pelo  gestor já foi rebatida pela equipe 
 quando  foi  verificada  a  existência  de  outros  processos na mesma 
 situação  (183/05,186/05,  189/05,  192/05,  194/05,  206/05,  213/05, 
 225/05, 231/05, 248/05, 250/05, 302/05 e 336/05). 
 Salientamos  que foram analisados 90 processos de pagamento e, desses, 
 17  apresentaram  o problema de autorização do MEC para a execução dos 
 serviços, anterior à aprovação da SECOM, ou seja 19%. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Que  os  processos  sigam  o  trâmite  legal devido, ou seja, antes da 
 autorização  para  realização  dos  serviços, passem pela aprovação da 
 SECOM/PR, sob pena de responsabilização no caso de falha recorrente. 
 
 5.2.2 ASSUNTO  - PAGAMENTOS CONTRATUAIS  



 
 5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Cobrança  indevida  de serviços de publicidade a título de finalização 
 (montagem). 
 A   agência  de  Publicidade  Lew,  Lara  recebeu  a  importância de R 
 $  47.202,30  referente  à  criação  e  à finalização (montagem) de 26 
 folders  (um   para   cada   Unidade  da  Federação - UF), relativos à 
 Campanha do FUNDEF em 2004. 
 . 
 Na  execução do referido serviço, constatamos que 3 páginas, com texto 
 explicativo  sobre  o FUNDEF, apresentavam o mesmo conteúdo para todas 
 UF  e,  consequentemente,  não  se justificava a repetição de cobrança 
 para   cada  caso.  Nos  referidos  folders,  constatamos,   ainda,  a 
 cobrança,  a  título  de  finalização,  por  páginas em branco que não 
 exigiram processo de montagem (ver ANEXO I). 
 . 
 Tendo  em  vista  as  duas situações, houve um pagamento indevido de R 
 $15.600,60 (AT 118/04). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O Gestor considerou a forma como foi cobrada a finalização correta. 
 
 CAUSA: 
 Falha nos controles internos da Unidade. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou, em relação às páginas repetidas, que: 
 "As  finalizações  são cobradas a página em que o quadro foi inserido, 
 ou  seja,  cada folder recebeu o quadro de distribuição de recursos de 
 uma  forma  diferente,  com uma finalização específica para fechamento 
 daquele arquivo para ir para a gráfica." 
 . 
 Com relação às páginas em branco, respondeu que: 
 "Como  alguns  folders  tiveram fechamento com grampos, as páginas são 
 contadas  de 4 em 4, para receber o grampo no meio. Alguns folders não 
 tiveram  informações  necessárias  para  preencher a penúltima página, 
 deixando a última para a contracapa daquela peça." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Em   relação   a  esta  observação  da  auditoria,  a  Assessoria  de 
 Comunicação  questionou  a  agência  LewLara,  que executou o trabalho 
 questionado.  Por  se tratar de um problema que envolve especificidade 
 técnica  e  por existirem diferenças de interpretação sobre os valores 
 corretos  que  deveriam ter sido cobrados, a Assessoria de Comunicação 
 encaminhou  o  ofício Nº 044 / ACS/GM/MEC (anexo) à SECOM/SG-PR, órgão 
 do  governo  responsável  pela  fiscalização dos preços cobrados pelas 
 agências,  solicitando uma fiscalização nesse trabalho específico e um 
 parecer que possa esclarecer definitivamente o problema constatado e a 
 devolução   aos  cofres  públicos  do  dinheiro  pago  indevidamente." 
 . 
 O gestor solicitou  um prazo até o dia 4 de maio para o esclarecimento 
 do assunto. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Com  relação  às  páginas  repetidas,  a  alegação  de que cada folder 
 recebeu  o  quadro  de distribuição de recursos de uma forma diferente 



 não procede como se pode verificar no ANEXO I. 
 . 
 Como  a  contagem é por página finalizada e as 3 páginas que têm texto 
 idêntico  estão  distribuídas  da  mesma  forma entre semelhantes (nos 
 5  folders  sem  grampo,  as  3  páginas estão no verso da folha única 
 impressa  (AM,  AP, RO, AC e RR, estes dois últimos em anexo) / nos 21 
 folders  com  grampo, as 3 páginas repetidas estão na mesma posição no 
 verso  da 1ª folha e na frente e no verso da 2ª folha impressa (outras 
 21 UFs)),  temos  a repetição  de 72 páginas, sendo 12 (3 páginas em 4 
 folders)  referentes  aos  folders  sem  grampo  e 60 (3 páginas em 20 
 folders) relativas aos folders com grampo. 
 . 
 Com relação às 9 páginas em branco, a alegação de 
 ausência  de  informação  para  ser  colocada  na penúltima página não 
 justifica  a  cobrança  das  mesmas, visto que a cobrança é por página 
 finalizada e estas não exigiram tal trabalho. 
 . 
 Logo, houve um pagamento indevido pela finalização de 81 páginas. Como 
 o   custo   unitário   era   de   R$192,60,   resultou  num  dispêndio 
 de R$15.600,60. 
 . 
 Quanto  à  resposta  do  gestor  ao  Relatório Preliminar de Auditoria 
 ressaltamos  que,  apesar  de  o  gestor alegar que é "um problema que 
 envolve  especificidade  técnica", foi constatado que a agência cobrou 
 por  páginas  em  branco e por páginas repetidas, conforme já relatado 
 anteriormente, e comprovado pelos Anexos. 
 . 
 Em relação ao encaminhamento previsto pelo gestor (Ofício 044/GM/MEC), 
 assinalamos   que  as  manifestações  da  agência  e  da  SECOM  serão 
 analisadas e encaminhadas posteriormente. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A equipe de auditoria se pronunciará após a remessa dos documentos. 
 
 5.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Alto   custo   na   contratação   de   agências  de  publicidade  para 
 elaboração de folders. 
 Constatamos  o  pagamento  de R$ 108.646,74 (ATs 118/04 e 226/05) para 
 criação  e  finalização  de  folders   nos   períodos  de 2004 e 2005, 
 relativos à Campanha do FUNDEF. 
 Na   execução  dos  serviços   de  criação e finalização  dos folders, 
 verificamos  que  não  houve  processo  criativo  (exceção  à  capa) e 
 as informações necessárias presentes nos mesmos (conteúdo e planilhas) 
 foram de elaboração do próprio MEC. 
 Como   pode   ser   observado,   o  conteúdo  (como  os  recursos  são 
 transferidos;  como os recursos são utilizados; quem deve acompanhar e 
 fiscalizar  a  aplicação  dos  recursos;  quem  pode denunciar, a quem 
 denunciar  e como denunciar) repetiu-se de 2004 para 2005, ainda tendo 
 o  acréscimo  de  planilhas  prontas  repassadas  pela  Secretaria  de 
 Educação   Básica  ao  Gabinete  do  Ministro  da  Educação,  conforme 
 comprovado  junto  à  SEB por meio da SA 175082/004/2006, de 14.3.2006 
 (ver ANEXOS I e II). 
 Logo,  não  é razoável que se pague tal quantia por um serviço que foi 
 realizado notadamente, em grande parte, por servidores do próprio MEC. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 



 O   gestor   autorizou   a  execução  do  serviço  pelas  agências  de 
 publicidade,  desconsiderando o custo incompatível com o serviço a ser 
 efetuado. 
 
 CAUSA: 
 Não  questionamento  quanto  ao  valor  a  ser  pago  pelos  serviços, 
 considerando que o texto e as planilhas foram de elaboração do próprio 
 MEC. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor informou que: 
 . 
 "Conforme  disposto  no  item  8.1.3,  Cláusula  Oitava  dos contratos 
 01/2004  e  02/2004 (União x Casablanca Comunicação e Marketing Ltda e 
 União  x Lew, Lara Propaganda e Comunicação Ltda, respectivamente), as 
 contratadas  são  remuneradas  na forma do pagamento de:" 90% (noventa 
 por  cento) dos valores previstos na tabela de preços do Sindicato das 
 Agências  de Propaganda do Distrito Federal, a título de ressarcimento 
 dos custos internos dos trabalhos realizados pela própria contratada". 
 . 
 AT  266/05:  O  pagamento  é  referente  à criação e finalização de 26 
 fôlderes.   A  criação  (que  significa  o  trabalho  que  resulta  na 
 apresentação  de  leiaute), é cobrada, conforme a tabela do Sindicado, 
 mencionada acima (cópia anexa). Nessa relação, o custo de criação é de 
 R$  336,80  por  página.  Como  a  agência  (Casablanca) apresentou um 
 leiaute  para ser utilizado na produção dos 26 fôlderes, cobrou apenas 
 uma criação, com base no número de páginas dos menores materiais (seis 
 páginas).  Portanto, o valor cobrado pela criação foi de R$ 336,80 x 6 
 = R$ 1.818,72. 
 . 
 Com relação ao trabalho de finalização (montagem), que custa, conforme 
 a Tabela do Sindicato, R$ 262,90 por página, foi cobrado o trabalho em 
 252 páginas, que correspondeu ao total de R$ 59.625,72 (262,90 x 252). 
 O  trabalho  de  finalização  se  distingue da criação, pois obriga as 
 contratadas  a  ordenar, diagramar e revisar todo o conteúdo proposto, 
 no  formato  e tamanho solicitados. Por isso, com base no entendimento 
 do  Setor  de  Publicidade  desta  ASC/GM/MEC  e conforme aprovação de 
 custos  atestada  pela  SECOM/PR na Planilha 226/06, no cumprimento de 
 previsão contratual, foram efetuados os pagamentos neste processo. 
 . 
 AT 0118/04: A exemplo do pagamento citado acima, a criação do material 
 descrito  na  nesta  planilha  corresponde ao trabalho que resultou na 
 apresentação  do leiaute utilizado nas 26 produções, foi cobrada cinco 
 vezes,   pois  a  contratada  (Lew,  Lara)  apresentou  cinco  modelos 
 diferentes,  com variação de cores. Portanto, o valor cobrado resultou 
 da  conta:  R$  303,00  x  5  = R$ 1.515,00. Descontados 10%, conforme 
 contrato,  foi  pago  o  total  de  R$  1.363,50  (conforme  Tabela do 
 Sindicato, vigente em 2003). 
 . 
 Os  custos de finalização (montagem) foram cobrados por página. Como o 
 custo  tabelado  (Sindicato  Ag.  Propaganda DF/2003, cópia anexa), de 
 cada  página  finalizada  era  de R$ 214,00, o valor correspondente ao 
 total de 238 páginas resulta da conta: R$ 214,00 x 238 = R$ 50.932,00. 
 Portanto,  o valor pago foi de R$ 45.838,80, descontados 10%, conforme 
 disposição contratual citada. 
 . 



 Por fim, cabe ressaltar que o serviço prestado pelas contratadas (Lew, 
 Lara e Casablanca) não se restringe à apresentação de projeto gráfico, 
 e  inclui  trabalhos  de  editoração,  diagramação,  acompanhamento da 
 produção gráfica e revisão dos conteúdos apresentados por esta ACS/GM. 
 Por isso, é dever da administração garantir o adimplemento de todos os 
 valores  devidos  às  contratadas  no curso da execução contratual, na 
 forma   prevista   na  Cláusula  Oitava  dos  Termos  01  e  02/2004." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Conforme  análise da própria auditoria, o pagamento não é indevido. A 
 análise  presente  no  relatório  equipara o trabalho de elaboração do 
 conteúdo  contido nos materiais questionados, realizado por servidores 
 do  MEC,  ao  processo  de criação, pago à contratada (Lew, Lara). Por 
 isso,   considera   que   a  gestão  da  ACS/GM  deveria  primar  pela 
 economicidade,  buscando  outras  alternativas  para  a execução deste 
 serviço,  afirmando  tratar-se "de um serviço que fora em grande parte 
 elaborado pelo MEC". 
 Porém,  deve  ser  ressalvado  que  os  serviços solicitados e pagos à 
 contratada  não são similares à elaboração de conteúdo, formulada pela 
 gestão  do  MEC.  O  trabalho  de  criação  e finalização (que envolve 
 editoração,  diagramação, acompanhamento da produção gráfica e revisão 
 de todo seu conteúdo, não somente da capa), se distingue da formulação 
 do conteúdo que subsidia a peça. Portanto, não era disponível à ACS/GM 
 a  opção  de demandar o trabalho realizado à estrutura própria do MEC, 
 considerando  a  ausência  de  condições  estruturais  para o trabalho 
 criativo  realizado.  O  serviço prestado pela contratada tem natureza 
 técnica  especializada,  distinta  das atividades realizadas no âmbito 
 interno à administração deste Ministério. 
 Por  fim,  considere-se  que  a  gestão  da ACS/GM observou, no ato do 
 pagamento  do  valor  citado,  o  disposto  no contrato 02/2004 (cópia 
 anexa),  no item 8.1.3 da Cláusula Oitava do termo, e que a realização 
 da  ação  por  intermédio  da  contratação  de  outra  empresa poderia 
 suscitar,  por  parte da contratada, a argüição de prejuízo à execução 
 do objeto do Termo." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Não  discordamos  que  houve  um  trabalho  efetuado pelas agências de 
 publicidade, o qual deveria ser pago. 
 . 
 Todavia,  por  se  tratar  de folders cujo conteúdo fora de elaboração 
 do  MEC,  que  inclusive  repetiu-se  em  2004 e 2005, com o acréscimo 
 de  planilhas  prontas  repassadas  pela Secretaria de Educação Básica 
 ao Gabinete do Ministro de Educação, e, considerando que não se exigiu 
 um  processo  de  criação (exceção à capa) para  execução dos folders, 
 concluímos   que a Administração deveria primar pela economicidade nos 
 gastos  públicos  e ter buscado outras alternativas para a execução do 
 serviço,   pois   os   preços   acertados,   e  pagos  posteriormente, 
 compreendiam  a  integralidade  de um serviço que fora em grande parte 
 elaborada  pelo MEC. Logo, caso não houvesse a aceitação na redução do 
 valor  a  ser pago, a mesma poderia executar por meio de outra empresa 
 ou usar de sua própria força de trabalho. 
 . 
 Em  análise  à  manifestação  da  Unidade  ao  Relatório Preliminar de 
 Auditoria,  consideramos  que  o gestor não apresentou fatos novos aos 
 já elencados. 
 . 



 Apesar  de  o  gestor  informar que o serviço envolve complexidade, as 
 evidências  mostram  o  contrário,  visto que o conteúdo (inclusive as 
 planilhas)  dos  folders foi elaborado pelo próprio MEC e, portanto, o 
 trabalho  da agência de publicidade já se tornara, significativamente, 
 reduzido. 
 . 
 De  maneira  alguma,  questionou-se o trabalho executado pela agência, 
 mas  sim  o  alto  custo pago pelo MEC para a realização de um serviço 
 simples e que se repetiu de 2004 para 2005. 
 . 
 Consideramos  o  serviço  simples,  pois  ao  comparar  as informações 
 prestadas  pelo MEC (texto e planilhas) com a disposição desses mesmos 
 dados  nos  folders,  não  visualizamos  diferenças.  A agência apenas 
 dispôs esses dados nos diferentes folders. 
 . 
 Com  relação  à alegação de que a contratação de outra empresa poderia 
 suscitar  arguição  de  prejuízo  à  execução  do objeto do termo, não 
 verificamos  esse  dispositivo  no  contrato.  Ademais,  se  os preços 
 cobrados  são  abusivos  em relação à realidade do serviço prestado, o 
 administrador  tem  o  poder/dever de buscar a proposta mais vantajosa 
 para   a   Administração  Pública,  visando  cumprir  o  princípio  da 
 Economicidade. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  que,  em  situações similares, o MEC promova negociações 
 com a contratada, com vistas à melhor adequação de custo/benefício. 
 
 5.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (008)  
 Falha  na  fiscalização  do  contrato,  permitindo  direcionamento  na 
 contratação de empresa. 
 Na  cotação  de preços para a execução de serviços de mobilização (ATs 
 256/04   e  139/05),    referente   à  campanha  Brasil  Alfabetizado, 
 constatamos  a  apresentação   de   3  cotações,  sendo  que  2  foram 
 efetuadas  por  empresas  ("RRN  Comunicação  e  Marketing"  e "Versus 
 Comunicação  e  Assessoria") de mesmos sócios (Rebeca  Scatrut  e Alba 
 Rosas Costa  Chacon). Em  2005, inclusive, as propostas das 2 empresas 
 foram redigidas com o texto idêntico. 
 Além  disso,  com  relação à AT 256/04, houve uma terceira proposta da 
 empresa   Loureiro   &  Pires Comunicação e Publicidade, sem data, com 
 endereço inexistente e sem assinatura do responsável pela mesma. 
 Ressaltamos que, em consulta ao sistema CNPJ, não encontramos empresas 
 com o nome fantasia citado. 
 Em  ambas  ATs,  a empresa vencedora foi a RRN Comunicação e Marketing 
 e  o  valor dos serviços prestados montaram em R$ 123.750,00. Destaca- 
 se,  ainda,  que  ocorreram  mais  2  pagamentos em 2004 para serviços 
 desta empresa (ATs 126/04 e 137/04) num valor total de R$58.080,00. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  Gestor  autorizou  a  realização do serviço sem se atentar quanto à 
 ilicitude das propostas. 
 
 CAUSA: 
 Falha  no  controle  interno do Gabinete e direcionamento por parte da 
 agência de publicidade na seleção das empresas cotadoras. 
 



 JUSTIFICATIVA: 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Sobre o caso em questão, considerando a obrigação das contratadas, de 
 apresentação de no mínimo três propostas a ACS/GM encaminhou à agência 
 contratada  no  caso  (Lew,  Lara),o ofício nº 039 / ACS/GM/MEC (copia 
 anexa),  com pedido de esclarecimentos a respeito destas constatações, 
 e  aguarda  suas considerações, para tomar as providências cabíveis no 
 sentido  de  garantir o cumprimento das obrigações contidas no Termo." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O pedido de esclarecimento por parte do MEC não elide o fato apontado. 
 Ressaltamos  que, anteriormente, a Lew, Lara já havia informado que as 
 propostas  com  textos  iguais das duas empresas foram originadas pelo 
 encaminhamento,  pela  agência,  de  solicitação  de serviço com texto 
 padronizado. 
 . 
 Além  do  mais,  ficou evidente a falta de supervisão do contrato pelo 
 MEC, visto a necessidade de explicação pela empresa. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Aprimore  os  controles  internos  da  Unidade  a  fim  de analisar os 
 elementos  e  conteúdos  dos  processos  de  pagamento das empresas de 
 publicidade. 
 . 
 Realize  análise  minuciosa  nos processos já pagos em 2004 e 2005, de 
 forma  a  identificar  a existência de propostas inidôneas e encaminhe 
 os resultados a esta CGU no prazo de 90 dias. 
 . 
 Apure os fatos, tomando as medidas administrativas cabíveis no caso de 
 direcionamento de contratação. 
 
 5.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Encaminhamento à SECOM/PR de proposta de evento já realizado. 
 Em  11.2.2005,  a  Coordenadora  de  Publicidade  do  MEC solicitou, à 
 SECOM/PR,  aprovação  de  serviços  necessários  à  execução de evento 
 ProUni a ser produzido, conforme a Coordenadora, em fevereiro de 2005. 
 Entretanto,  constatamos  que  a  realização  deste evento já tinha se 
 efetivado  16 dias antes do pedido efetuado pela solicitante, ou seja, 
 em 26.1.2005 (AT 033/05). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  gestor  autorizou  a  prestação  de  serviços  que  já  tinham sido 
 realizados anteriormente e, sendo assim, acatou a irregular elaboração 
 do processo. 
 
 CAUSA: 
 Inobservância à normatização, falta de planejamento e controleinterno. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou que: 
 . 
 "Ante à exiguidade do prazo (período entre a solicitação da SESu/MEC à 
 ACS/GM,  em  19/01/2005  e  a realização do evento - em 26/01/2005), e 
 segura  da  regularidade da execução do serviço, a ACS/GM procedeu, em 
 situação  atípica,  sua  autorização  antes  da  oficialização  de sua 



 aprovação da Planilha de Ações de Divulgações, pelo Órgão competente - 
 SECOM/SG-PR.   A   regularidade   da   ação  mencionada  foi  atestada 
 posteriormente  pela  SECOM/SG-PR, em 25/02/2005, conforme Planilha de 
 fl. 07 - processo 23123.000234/2005-89." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "A  aprovação  "a posteriori" não significa reprovação, irregularidade 
 ou  inconformidade  com  os requisitos legais observados na análise da 
 SECOM/SG-PR.  Não  existe  falsidade  nas  informações  encaminhadas a 
 SECOM/SG-PR, existe sim, um erro de preenchimento da planilha 033/2005 
 por  parte  da  Coordenadora  de  Publicidade,  que diz: "...evento do 
 ProUni  a  ser  realizado  em  São  Paulo ...". Quando o correto seria 
 "evento  do  ProUni  realizado  em  São  Paulo", bem como o período de 
 produção  informado (fev.2005), que fora confundido com o mês de envio 
 da Planilha. Porém, não é razoável pressupor falsidade, sem considerar 
 a  possibilidade  de  falha  no  preenchimento (de responsabilidade da 
 Coordenadora  de Publicidade na ocasião, que subscreve a Planilha) sem 
 uso de má-fé. 
 Sobre a substituição da planilha, esta foi refeita devido à mudança da 
 proposta.  O  serviço  passaria  a ser executado por dois fornecedores 
 (MDP  Mecânica  e  Brilho  Produções) e não foi encaminhada á SECOM/PR 
 porque  não  houve  alteração no custo e conteúdo, sendo considerada a 
 aprovação   da  planilha  inicial.  A  razão  desta  modificação  está 
 esclarecida  na  própria estimativa de custos apresentada pela agência 
 (fl.  09,  proc.  23123.000234/2005-89). Além disso, a ação mencionada 
 (produção de evento) não demandava análise e conformidade de conteúdo, 
 por  parte  da  SECOM/SG-PR.   Segundo  a IN 02, de 20 de fevereiro de 
 2006, a SECOM/SG-PR determinou, inclusive, que ações desta espécie não 
 demandariam mais nenhum tipo de análise (art. 7.º, II). 
 Sobre  a  existência de briefing em 18/10/2004 (cópia anexa), esta por 
 si  só não descaracteriza situação de exigüidade de prazo, uma vez que 
 sua  montagem não previa data exata (sequer estimada) de realização do 
 evento, devendo ser consideradas algumas variáveis, tais como a agenda 
 do Exmo. Sr. Presidente da República, que participou do evento. 
 Sobre   as   observações   acerca  das  propostas  cotadas  (falta  de 
 assinatura,  identificação dos responsáveis e empresa com descrição de 
 atividade  no  CNPJ  diversa  da natureza do serviço tomado), a ACS/GM 
 encaminhou  à  agência  (Lew,  Lara,  que  tem obrigação contratual de 
 apresentar  a  tomada de, no mínimo, três propostas),o ofício nº 039 / 
 ACS/GM/MEC  (copia  anexa),  com  pedido de esclarecimentos a respeito 
 destas  constatações,  e  aguarda  suas  considerações,  para tomar as 
 providências  cabíveis  em caso de irregularidade ou descumprimento da 
 obrigação contratual da agência." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Não  acatamos  as  justificativas, visto que o processo foi organizado 
 posteriormente à execução do serviço e ainda apresenta irregularidades 
 demonstradas dentro da montagem. 
 Primeiramente,  o  documento que solicita aprovação presta informações 
 falsas  à  SECOM/PR,  ou  seja, informa que o evento será realizado em 
 fevereiro, quando o mesmo já tinha sido efetivado. 
 Além  disso, são apresentadas propostas sem data e sem a identificação 
 dos responsáveis que as assinam, sendo que uma das propostas se refere 
 à  empresa  (ADH  Cine  Video), cujas atividades legalmente previstas 
não inclui a realização de eventos, conforme constatado em seu CNPJ 



(Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de 
informática). 

 Foi  verificado,  ainda,  documento  com  nova  solicitação à SECOM/PR 
 informando  cancelar  o  que  já  tinha sido enviado irregularmente em 
 11.2.2006.  Esta  solicitação  da Coordenadora de Publicidade, além de 
 acrescentar  ao  processo  uma  outra proposta vencedora para executar 
 parte dos serviços, não demonstra ter sido encaminhada à SECOM/PR. 
 Com  relação  à alegação de que o prazo foi curto, não há pertinência, 
 visto  que  em  18.10.2004,  ou  seja,  três  meses antes, já havia um 
 briefing  que  colocava  a  previsão  de  evento  em  São  Paulo  para 
 lançamento   oficial  do  Programa,  com  cerimônia  de  recepção  aos 
 estudantes   pré-selecionados   e   presenças    do    Presidente   da 
 República,   Ministro   da   Educação,  Instituições  participantes  e 
 sociedade em geral, conforme o ocorrido posteriormente. 
 . 
 Em  análise  às  manifestações  do  gestor  ao Relatório Preliminar de 
 Auditoria,  fica  evidente  a  falta  de  supervisão  dos contratos de 
 publicidade  pelo MEC, dada a recente solicitação de esclarecimentos à 
 empresa quanto a problemas verificados nas cotações em 2005. 
 . 
 Com  relação  à alegação de que houve preenchimento errado da planilha 
 (onde  estaria  escrito  evento  a  ser realizado deveria estar evento 
 realizado),  a  justificativa  apenas confirma que houve elaboração do 
 processo  após  a  execução  do  serviço.  Se na solicitação inicial à 
 SECOM,   efetuada  após  o  evento  realizado,  não  constava  um  dos 
 fornecedores,  a  solicitação apresentada para incluir novo fornecedor 
 demonstra,  obviamente,  que  as  alterações do processo, inclusive de 
 propostas, foram efetuadas após o evento. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Apurar administrativamente a ocorrência de execução de 
 eventos/serviços  antes da aprovação da SECOM-PR, bem como, inclusive, 
 anteriores  ao próprio encaminhamento da solicitação para aprovação do 
 órgão supracitado. 
 . 
 Adequar  o  planejamento  e a execução das solicitações de serviços de 
 forma que ocorram tempestivamente. 
 
 5.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Aprovação  e  pagamento  pela  realização  de  pesquisa  com qualidade 
 insatisfatória 
 Constatamos  a  contratação  da  empresa TSB&B Pesquisas e Consultoria 
 Ltda,  em  30.3.2005,  para  realização  de  pesquisa qualitativa, com 
 objetivo  principal  de  "avaliar  como  estão  sendo  percebidas pela 
 população  brasileira  as principais ações do MEC referentes ao ensino 
 básico",  a  um  custo de R$ 179.577,00, acrescidos de 10% a título de 
 comissão para a Agência Lew, Lara. 
 . 
 Analisando  o  processo,  verificamos  ausência  de  projeto básico da 
 pesquisa  e  erros  primários de conceito e de metodologia na proposta 
 da empresa vencedora, a saber: ensino básico, quando o correto deveria 
 ser  educação  básica, e definição da realização da pesquisa, restrita 
 às  cidades  do  Rio  de  Janeiro, de Recife,  de São Paulo e de Porto 
 Alegre,   quando   pretende   a  percepção  da  população  brasileira, 
 Pela  importância  do  tema,  é de se supor que a própria definição da 



 pesquisa pelo MEC deveria ser objeto do trabalho de especialistas; 
 portanto,  na  hipótese  de  uma  definição estruturada da pesquisa os 
 especialistas  do  MEC não iriam incorrer em erro de conceito primário 
 sobre o tema da mesma. 
 . 
 Em  segundo  lugar, uma pesquisa realizada em quatro capitais, sendo 1 
 do  sul,  2 do sudeste e 1 do nordeste, deveria ser refutada, pois, do 
 ponto   de   vista   científico,  seria  insuficiente  para   fornecer 
 informações  confiáveis  da  opinião  da  população  do  país, sobre a 
 questão. 
 . 
 Além  disso,  ao  analisarmos  o  instrumento  de pesquisa, ou seja, o 
 roteiro elaborado para a formulação das entrevistas, percebemos que se 
 trata  de enumeração bastante simples de pontos de discussão, contendo 
 inclusive erros grosseiros de digitação. 
 Devemos  destacar,  ainda,  que nos foram apresentadas 19 fitas VHS (6 
 de  Recife,   6   do   Rio  de  Janeiro,  5 de Porto Alegre e 2 de São 
 Paulo)relativas às gravações da pesquisa. Observamos: 
 . 
   -   a  inexistência  de gravação para o grupo de estudantes (classes 
 A-/B+) de Porto Alegre; 
   -   a   falta de qualidade nas gravações efetuadas (como exemplos, o 
 som  baixo  em  Recife  e a inexistência de áudio em 2 dois grupos  de 
 discussão   de   São  Paulo, que não permitiam, portanto a recuperação 
 dos depoimentos prestados.) 
 . 
 Solicitamos,   também,   por  meio  da  SA  175086/006, de 8.2.2006, a 
 listagem  comprovando os dados  dos participantes das pesquisas. Porém 
 não   foram  informados  os  nomes,   RGs,   telefones   e   endereços 
 das  pessoas que participaram dos grupos de discussão em Porto Alegre, 
 Rio  de  Janeiro  e  Recife,  o  que  inviabilizou  a  certificação da 
 correlação  das  pessoas  que participaram das pesquisas com os Grupos 
 previamente  definidos,  quais  sejam   categoria  dos participantes - 
 professor de   2º  grau,  professor universitário,  aluno  ou  pai  de 
 aluno  universitário  -   e   classe  econômica  (se  é  aluno/pai  de 
 aluno da classe A-/B+ ou B-/C+). 
 . 
 Em  adição, vale ressaltar que o produto de comprovação fornecido pelo 
 gestor  foi  uma apresentação em Power Point que a empresa teria feito 
 em  Brasília,  em 2005, e, também, que o MEC não demonstrou ter planos 
 concretos para a aplicação desses resultados. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  Gestor  autorizou  o  pagamento integral da pesquisa sem se atentar 
 para os problemas apresentados na mesma. 
 
 CAUSA: 
 Não verificação da qualidade da pesquisa qualitativa efetuada. 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "1.  Dos  locais  e  número  de grupos - A pesquisa qualitativa é, por 
 definição   (claramente   indicada   na   proposta),  um  levantamento 
 exploratório  de  dados  e  opiniões  a  fim de traçar amplo quadro de 
 referências  que pode vir a ser, ou não, expandido. No caso específico 
 desta,  organizaram-se  grupos  em  4  locais - todos com concentração 
 significativa  dos  segmentos  estudados  -  representando  diferentes 



 regiões do país. 
 Outras  possibilidades  foram  consideradas, no que refere-se tanto ao 
 número   de   praças  quanto  à  promoção  de  uma  Fase  Complementar 
 quantitativa.  A  alternativa  escolhida  apresentou  o melhor custo X 
 benefício,  levando-se  em  conta a verba disponível e os objetivos da 
 pesquisa,  quais  sejam: levantar informações sobre os temas propostos 
 contemplando diversas regiões. 
 Com  esse  fim,  foram  selecionadas cidades representativas em vários 
 pontos  do Brasil (São Paulo, como uma das localidades que estabelecem 
 tendências  para  o país, em razão da grande influência econômica; Rio 
 de  Janeiro, em virtude da relevância para o desenvolvimento nacional, 
 mas  de  perfil  diverso  do  de  São Paulo; Porto Alegre, servindo de 
 exemplo do Sul; e Recife, como referência do Nordeste). Tal divisão de 
 áreas  e  o  número de grupos são considerados mais do que suficientes 
 para  atender  à  proposta de uma pesquisa de abordagem qualitativa (a 
 qual   não   tem   nenhum  compromisso  com  a  idéia  estatística  de 
 representatividade,  apenas busca relatar diversidades para enriquecer 
 o produto final). 
 . 
 2.  Do  roteiro  - Quanto ao roteiro utilizado para os grupos (que não 
 podem ser chamados de entrevistas, conforme dita a metodologia), este, 
 ao  tratar  de  pesquisa  qualitativa,  é  usado  apenas como um guia, 
 indicando  as  áreas de exploração a serem abordadas. É constitucional 
 da técnica qualitativa a possibilidade de interferir na programação e, 
 inclusive  de expandi-la de acordo com a reação dos participantes. Por 
 esse  motivo, os moderadores são altamente treinados (e não são apenas 
 entrevistadores,  os  quais  devem  limitar-se a ler o que é fornecido 
 pelo instituto). 
 No  caso  deste  projeto, a utilização e a otimização do roteiro podem 
 ser  vistas  nas  gravações  em  vídeo  e  nos  próprios resultados da 
 pesquisa. 
 . 
 3.  Do perfil e identificação dos participantes - A empresa contratada 
 informa  que  não é possível atender à plenitude do pedido de enviar o 
 nome  e  o  CIC  de  cada  um  dos participantes nas cidades do Rio de 
 Janeiro,  Porto  Alegre e Recife pois alega ter, por mero acaso, nomes 
 de  participantes  de  São Paulo (que foram fornecidos), já que não há 
 compromisso  do  Instituto  em  manter  as fichas de recrutamento após 
 certo  período (e, neste caso, passou-se um ano). Entretanto, as fitas 
 de vídeo entregues comprovam que os grupos efetivamente ocorreram. 
 . 
 4.  Da  qualidade  das  fitas entregues - No que tange à qualidade das 
 gravações,  estas são apenas um registro para análise. Enfatizamos que 
 todos os trabalhos foram acompanhados por representantes do Ministério 
 da Educação e pelo setor de planejamento da agência LewLara. 
 . 
 Na ocasião em que foi realizada a pesquisa qualitativa, março de 2005, 
 as  novas  diretrizes  e  políticas  do Ministério da Educação estavam 
 sendo implementadas. Como exemplo, citamos o Fundo da Educação Básica, 
 o  Programa  Universidade  para  Todos,  a  Reforma  Universitária,  a 
 política  de cotas, a ampliação de programas como o livro didático e a 
 merenda  escolar,  de formação de professores e gestores escolares, de 
 fortalecimento dos conselhos escolares. 
 A  pesquisa,  no  nosso  entendimento,  constatou a opinião de pessoas 
 vinculadas  à  educação  conforme  os  grupos formados (professores da 
 educação básica, professores das universidades, pais de 



 universitários,  estudantes  universitários)  sobre  temas complexos e 
 polêmicos,  ao  mesmo  tempo  em  que  verificou  a percepção sobre as 
 políticas públicas implementadas pelo Ministério. 
 A  avaliação  desse  trabalho foi entregue pela empresa contratada por 
 meio  de  um  relatório  e de um power point, exibido em reunião com o 
 atual  Ministro,  o anterior - no cargo naquele momento - , dirigentes 
 do  Ministério  e  a  assessoria  de  comunicação.  Após a mostra, foi 
 realizado um debate sobre o diagnóstico apresentado pela empresa. 
 Posteriormente, o  relatório  serviu  como  base  para  um  trabalho  
de  planejamento elaborado por esta assessoria para tornar mais 
conhecidos os programas prioritários e esclarecer o conteúdo das 
ações implementadas . 

 É  de  vital  importância  mensurar a percepção de diversos setores da 
 sociedade,  especialmente  aqueles  relacionados com a educação. Dessa 
 forma, o planejamento de comunicação implementado posteriormente levou 
 em  consideração  essas  constatações.  As  políticas  de  comunicação 
 acompanham o desenvolvimento dos programas prioritários do Ministério. 
 Assim, identificamos que a pesquisa foi decisiva para a compreensão do 
 pensamento  dos  grupos pesquisados, bem como para a promoção de ações 
 integradas  de  comunicação  com o objetivo de envolver a sociedade na 
 construção  da  melhoria  da qualidade do ensino no país, tema central 
 das  nossas  campanhas  em  2005,  batizado  de  "ano  da qualidade da 
 educação". 
 Finalmente,  acreditamos  que  a ação desta assessoria tem contribuído 
 significativamente  para  o  sucesso  dos  programas das secretarias e 
 órgãos do Ministério, tais como Brasil Alfabetizado, Exame Nacional do 
 Ensino  Médio,  Programa  Universidade  para  Todos, Fundo da Educação 
 Básica, Livro Didático, Merenda Escolar, dentre outros." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em relação aos argumentos apresentados pelo gestor nos itens 1 e 2 , 
apesar da consistência teórica, estes não encontram respaldo nos 
documentos  apresentados à equipe de auditoria. Dessa forma, mantemos 
a  constatação. 
Analisando a justificativa apresentada no item 3, conclui-se que não 
há como confirmar se os entrevistados de 3 das 4 capitais pertenciam  
aos grupos delimitados (alunos  universitários da  classe A-/B+  ou  
B-/C+, pais de alunos universitários classe A-/B+ ou B-/C+, 
professores universitários ou de 1º e 2º graus), visto que só há dados 
dos participantes de São Paulo. 
Por último, no item 4, a colocação de que as gravações são apenas um 
registro não prospera  por  se  tratar  de  registro  dos  eventos, 
portanto, fonte relevante  de  informação  da pesquisa. Cabe lembrar 
que várias são as citações  de  trechos  de  falas  dos entrevistados 
presentes no power point. A inexistência da gravação do grupo "alunos 
universitários A-/B+" de Porto Alegre (não há citação colocada como de 
autoria deste grupo  na apresentação de power point), como também a 
falta de som nas gravações efetuadas  com 2 grupos em São Paulo 
prejudicam a qualidade da pesquisa. 
Ressalte-se  que a justificativa fala na existência de um Relatório, o 
qual não foi encaminhado à equipe junto  com  a  manifestação, 
impedindo, assim, um posicionamento a respeito. 
 

 RECOMENDAÇÃO: 
 Encaminhar  Relatório  formulado  pela  empresa TSB&B e o planejamento 
 elaborado  pela  Assessoria de Comunicação, com sinalização dos pontos 



 em que a pesquisa contribuiu. 
 . 
 Avaliar  possível  redução  de  custo tendo em vista a não execução de 
 parcela dos serviços. 
 . 
 Aprimorar  os mecanismos de controle e avaliação dos produtos/serviços 
 adquiridos. 
 
 5.2.2.6 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Inexistência  de  solicitações  de  serviços  em  todos  processos  de 
 pagamento referentes à execução das despesas com publicidade. 
 Constatamos a inexistência, em todos processos de pagamento referentes 
 à  execução  das  despesas com publicidade, das solicitações do MEC às 
 agências  de publicidade, como também das solicitações das agências de 
 publicidade às empresas cotadoras. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O Gestor dá prosseguimento ao processo de pagamento sem as 
solicitações que o geraram. 

 
 CAUSA: 
 Falta de formalização das solicitações. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou que: 
 . 
 "As  solicitações  às  agências  são  feitas  por  meio  de reuniões e 
 montagem de "briefing", conforme IN/SECOM 02 de 27/04/93, itens 1 e 5, 
 de  acordo  com  a  necessidade  de cada campanha. Também são emitidas 
 solicitações por meio de correio eletrônico (briefing anexo). 
 As   solicitações  das  empresas  de  publicidade  aos  cotadores  são 
 emitidas,  em sua maioria, através de "e-mail" - salvo exceções em que 
 se  procedeu  por  emissão  de  carta-convite,  conforme  resposta das 
 agências  anexa.  O procedimento acima está em conformidade, portanto, 
 com os dispositivos contratuais e legais." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "Cabe  frisar  que  até  a  presente  auditoria, em todos os trabalhos 
 realizados  pela  CGU,  em  nenhuma  ocasião  foi  mencionado qualquer 
 questionamento   sobre   a  ausência  de  Solicitação  de  Serviço  da 
 Coordenação  de  Publicidade  para as agências de propaganda e anexado 
 aos  processos  de pagamento. Por esta razão, consideramos que a forma 
 utilizada   até  então  -  briefing,  como  correta.  Em  respeito  às 
 observações  contidas nas Solicitações de Auditorias (SA's) de 2006, a 
 ACS/GM vem realizando, desde o início do exercício vigente, todas suas 
 ações mediante assinatura de Solicitação de Serviço. 
 Sobre  a outra observação dos auditores, de que há desconhecimento por 
 parte  desta  unidade  sobre  como  as agências realizam na prática as 
 cotações  com  os fornecedores, informamos que a ACS/GM está submetida 
 ao  disposto  nos  contratos  nºs.  01/2004  e  02/2004 que obrigam às 
 contratadas  (e  não  à  contratante)  à  tomada  de,  no mínimo, três 
 propostas (Cláusula 5ª, item 5.1.7). 
 Além  disso,  a gestão da ACS/GM realiza, sim, controle das tomadas de 
 preços apresentadas pelas agências, inclusive ordenando reapresentação 
 de estimativas e substituindo planilhas enviadas à SECOM/SG-PR, quando 
 os  custos  apresentados são considerados elevados por essa Assessoria 



 e/ou  pela  SECOM/PR,  o  que  infelizmente,  não  fica  registrado no 
 processo de pagamento, não possibilitando, dessa forma,  que o auditor 
 tenha  acesso, uma vez que as propostas descartadas não fazem parte do 
 processo final. 
 Sobre a suposição de falta de interesse das agências na busca do menor 
 preço, não há evidência de que as contratadas agissem, 
 deliberadamente,  em  prejuízo  ao interesse da administração pública, 
 uma  vez  que  sempre  se  submeteram  aos  mecanismos  de regulação e 
 controle  impostos  tanto  por  esta ACS/GM, quanto pela SECOM/SG-PR." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Sobre   os   briefings  encaminhados,  os  mesmos  não  certificam  os 
 responsáveis   pelas   solicitações,  visto  que  não  consta  nenhuma 
 assinatura.  As  justificativas  e  documentações apresentadas mostram 
 ausência  de  formalização  e autorização das solicitações por escrito 
 (independentemente  de  não estarem no processo de pagamento), desde o 
 pedido  inicial  que  originou,  até  as  solicitações das agências de 
 publicidade às empresas cotadoras. 
 . 
 No  caso  das  solicitações  das  agências  às  empresas  cotadoras, a 
 informação  em  resposta  à  SA  175086/006  não partiu do Gabinete do 
 Ministro.  Houve a necessidade do Gabinete questionar às agências como 
 são efetuadas as solicitações às empresas contratadas, o que demonstra 
 desconhecimento de como são realizadas, na prática, as solicitações às 
 empresas  cotadoras,  como  também do teor das mesmas, e, logo, denota 
 falhas nos mecanismos de controle interno 
 da Unidade sobre o processo. 
 . 
 Deve-se  salientar  que  as  agências  de  publicidade,  por receberem 
 percentual sobre os pagamentos, não têm interesse em buscar os menores 
 preços, o que torna importante o controle da Administração sobre elas. 
 . 
 Com  relação  às  manifestações do gestor ao Relatório Preliminar, não 
 discordamos  que  a  cotação  de  preços  é atribuição das agências de 
 publicidade.  Entretanto,  cabe  à Unidade o controle dos contratos e, 
 logo,  da  atuação  das  agências.  Com  relação à informação de que a 
 Assessoria  de  Comunicação realiza controle das tomadas de preços, os 
 fatos  elencados  neste  relatório demonstram que há necessidade de se 
 aprimorar tal supervisão. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Que  sejam  formalizadas,  com assinatura dos respectivos responsáveis 
 das  unidades  gestoras  solicitantes,  as solicitações de serviços às 
 agências  de  publicidade  e que se efetue, também, a formalização dos 
 pedidos  de  orçamentos encaminhados pelas agências de publicidade, em 
 conformidade com a solicitação do Órgão, de forma a se poder controlar 
 as  atuações  das  agências  e  deixar  transparentes  todos processos 
 realizados. 
 
 5.2.2.7 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Produção,  certificada  como  recebida  em  dezembro de 2004, com novo 
 custo pago em abril de 2005. 
 Constatamos a solicitação de pagamento (com consequente desembolso) de 
 R$  98.890,00 em abril de 2005, relativo a novos custos de produção de 
 filme  que já tinha sido certificado como recebido em dezembro de 2004 



 (o custo inicial era de R$ 342.439,60). 
 . 
 Verificamos  a  falta  de  informações relativas às mudanças ocorridas 
 durante  o  processo  de  produção, quem foi(ram) o(s) responsável(is) 
 pelas  alterações  dos roteiros pré-definidos, como também o porquê da 
 necessidade  de  tais  alterações,  de  forma  a  embasar  um possível 
 incremento no dispêndio total (ATs 507/04 e 105/05). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  gestor  autorizou  o  pagamento,  mesmo  sem  haver documentação no 
 processo que motive o pagamento extra de R$98.890,00. 
 
 CAUSA: 
 Inexistência de controles internos e ausência de planejamento. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O Gestor informou que: 
 . 
 "A  entrega  certificada  em 21/12/2004 é referente à fase de produção 
 anterior à filmagem (última etapa), e corresponde a todo o processo de 
 elaboração (criação do roteiro, locação de escola, criação de cenário, 
 viagens,  figurinos,  seleção  de elenco, etc.). A entrega do trabalho 
 referido  sustentava que a contratada teria condições de finalizá-lo a 
 partir  do  dia  seguinte  à  data  mencionada (21/12). O ateste só se 
 revelou  antecipado  à  efetiva  entrega  do  produto  final  devido a 
 discussões   supervenientes  que  alteraram  o  ritmo  da  produção  e 
 diferiram  a  gravação  final  do  filme  relativamente  ao cronograma 
 previsto.  De  fato,  o  ateste,  ao final da gravação do filme, seria 
 medida efetivamente indiscutível e isenta de qualquer questionamento. 
 . 
 Apesar  do  ateste  em  21/12/2004,  foram realizadas novas discussões 
 sobre  o  roteiro  e  execução  do  filme  iniciado.  Portanto,  houve 
 alteração  de  conteúdo  e  adequações  técnicas  que visaram o melhor 
 atendimento  da sua finalidade e do programa a ele vinculado. Todavia, 
 o  pagamento  não  foi  efetuado  na  ocasião  do  ateste,  tendo sido 
 realizado  somente  em  28  de março de 2005, não causando prejuízo ao 
 erário.  Há  que  se  considerar  que  o  ateste não foi imediatamente 
 seguido  da  ordenação de despesa - o que impediu qualquer prejuízo ao 
 erário,  em  conformidade  com todos os princípios constitucionais que 
 regem a Administração Pública. 
 . 
 O  Lapso  temporal  entre  o  ateste  e  a  ordenação  de  despesa não 
 significou  qualquer prejuízo à Administração, da mesma forma como não 
 representou  uma  tentativa  de  escapar  aos  imperativos  da  Lei nº 
 8.666/93 - trata-se, em verdade, de medida tomada de forma a preservar 
 os recursos públicos e buscar auferir sempre o melhor resultado para a 
 Administração  Publica  pelos  recursos  empenhados,  condizente com a 
 legalidade,   a  impessoalidade,  a  moralidade,  a  publicidade  e  a 
 eficiência na gestão da coisa pública. 
 . 
 Portanto,  da discussão citada advieram necessidades de alterações que 
 visavam   ao   melhor   atendimento   da  finalidade  da  ação.  Estas 
 modificações originaram custos adicionais, regularmente aprovados pelo 
 órgão competente (SECOM/SG-PR, ver Planilha de fl. 09, proc. 
 23123.000575/2005-54).  Dessa  forma  é  justificável a solicitação de 
 pagamento efetuada em abril de 2005, na forma questionada. 



 . 
 Importante  informar, ainda, que a soma de todos os valores pagos pela 
 produção  em questão não excede à média de custo de produções da mesma 
 espécie.  O  produto  pago foi recebido, não gerou prejuízo ao erário, 
 não havendo infração à Lei 8666/93." 
 . 
 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor informou: 
 "As  alterações  de  roteiro  citadas  são  originárias de orientações 
 emitidas  pela gestão da ACS/GM (na pessoa da Ordenadora de Despesas e 
 Gestora  dos  contratos que subscreve o presente Ofício, conjuntamente 
 com  a  Coordenadora  de  Publicidade  na  ocasião, Christel Fank). As 
 modificações  tiveram  por objetivo a busca pelo melhor esclarecimento 
 da  mensagem  que  seria  transmitida  pelos dois filmes, garantindo a 
 máxima  colaboração  com  a necessidade de sensibilização da sociedade 
 para a preservação das escolas (tema de que tratam os filmes). 
 Sobre as alterações que causaram o pagamento adicional (R$ 98.890,00), 
 cabe destacar: 
 A  roteiro  do  Filme  "Popó"  previa  a  participação  de figurantes- 
 crianças,  juntamente  com  o  boxeador Acelino Freitas (o "Popó), com 
 imagens  de  um  banco  da  escola  (em contraste: destruído, e depois 
 reconstruído)".  Na  sua segunda versão, as filmagens na escola prevêm 
 "passagem de tempo", que significa que se tomaram imagens da escola em 
 estado  de  destruição,  e  imagens  de  uma escola em estado de nova, 
 reformada.   Aqui  reside  a  primeira  situação  onde  se  aumenta  a 
 complexidade e a qualidade da obra, tornando-a mais elaborada, e neste 
 caso, mais onerosa. 
 Ainda  no  filme  "Popó",  na segunda versão do roteiro, foi prevista, 
 além  da  participação  de  Acelino Freitas, a atuação de um ator (que 
 representa Popó quando criança, na escola), mais alguns figurantes. 
 Além  desta,  foi  acrescentada  a necessidade de figurinos, no estilo 
 usado   nas   décadas   de  70  e  80,  para  reproduzir  imagens  que 
 representassem  o  passado (Popó criança). Aqui, mais uma situação que 
 qualifica  a  obra,  que  torna  possível o alcance mais eficaz de sua 
 finalidade. 
 No  filme  "Luciano",  a  primeira  versão  prevê  a  participação  do 
 apresentador  de  TV,  Luciano  Huck,  com  crianças na escola. Prevê, 
 também,  imagens  de um banheiro da escola (em contraste: destruído, e 
 depois  reconstruído).  Como alteração importante na segunda versão do 
 filme   "Luciano",   citamos   também   a   participação  de  um  ator 
 (representando  Luciano  quando criança), dos figurantes. Mais um caso 
 de incremento da produção que repercute no seu custo final. 
 Para melhor entendimento, sugerimos que os auditores responsáveis pelo 
 relatório epigrafado assistam atentamente aos dois filmes (disponíveis 
 no  portal  www.mec.gov.br),  e  observem  que  as modificações supra- 
 mencionadas  contribuíram,  efetivamente,  para  o melhor resultado da 
 ação de publicidade. 
 Por  fim,  reitere-se  que  os  custos totais demandados pela obra não 
 excedem  as  referências  consideradas  pela SECOM/SG-PR, à época, não 
 existindo,   portanto,  situação  de  gasto  excessivo  ou  indevido." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 As  justificativas  iniciais  não trouxeram informações nem documentos 
 especificando  quais mudanças ocorreram no processo de produção e quem 
 foi(ram)o(s)   responsável(is)  pelas  alterações  dos  roteiros  pré- 
 definidos, que justificassem as modificações e o aumento significativo 
 do  valor  total,  tendo em vista que houve todo um processo prévio de 



 discussões sobre o roteiro antes do início da realização do filme. 
 . 
 Com  relação  às  manifestações  do  gestor  ao  Relatório Preliminar, 
 informamos   que,   apesar   de  terem  sido  informadas  mudanças  de 
 roteiros  e  quem  autorizou  as  alterações,  o gestor não apresentou 
 documentação  comprobatória  dos  fatos  elencados. Sendo assim, não é 
 possível  manifestarmos  sobre o assunto, visto que não tivemos acesso 
 aos  filmes  e roteiros antes das modificações informadas, como também 
 não  foram  demonstradas  as  autorizações  expressas  do  MEC para os 
 roteiros originais e alterações porventura 
 ocorridas. 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Comprovar as modificações efetuadas e respectivas autorizações e, caso 
 não  se  consiga,  apure  administrativamente  a responsabilidade pelo 
 pagamento sem documentação suporte. 
 
 5.2.2.8 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Intermediação  de  agências de publicidade na execução de serviços não 
 caracterizados como propaganda. 
 Constatamos  a  execução de serviços (organização de eventos, montagem 
 de   estandes,   elaboração  de  pesquisas),  sem  o  devido  processo 
 licitatório,  para  os  quais  não há obrigatoriedade de intermediação 
 pelas agências de publicidade, conforme demonstrado em quadro abaixo: 
   
AT Descrição Valor 
0492/04  Organização de evento incluíndo: locação de infra-estrutura, equipamentos, móveis, computadores 

para o Seminário de Residência Médica em Brasília no período de 08 a 09/12/2004. 
51.912,00

0325/04  Cobertura de evento de formatura do Programa Brasil Alfabetizado, no Rio de Janeiro, dia 25/09, em 
betacam. BRASIL ALFABETIZADO - SECAD. 

37.400,00

0236/04  Prestação de serviços de limpeza e segurança para o stand do MEC na 56ª Reunião Anual da SBPC, 
realizada no período de 17 a 23 de julho/2004.  

7.213,50

0499/04  Locação de salão com 308m2 com capacidade para 50 pessoas e equipamentos: projetor multimídia, 
1 computador, sistema de som, microfones de mesa e gravação da reunião, para o FÓRUM DAS 
ESTATAIS PELA EDUCAÇÃO. 

3.958,66

0147/04  Taxa de limpeza e ferramentas da Bienal e taxa de estacionamento das Vans utilizadas no evento. 3.282,10
0265/04  serviços de apoio na devolução do material de divulgação do III Fórum Mundial de Educação, de 28 

a 31 julho/2004, realizado em Porto Alegre/RS 
3.024,00

033/05 Produção do evento ProUni a ser realizado em São Paulo, no centro de convenções imigrantes, 
incluindo estrutura de todo o espaço, como: palco, recepção, camarim, imprensa, fotógrafos e gradis, 
coordenação de montagem, sonorização, iluminação, projeção, captação, seguranças, carriers, apoio 
camarins, monitores, etc, verba de campo, equipe de produção e rádio comunicadores, Fee e 
Encargos Fiscais. UNIVERSIDADE PARA TODOS - ProUni  

264.375,38

033.A/05 Locação de Expo Imigrantes, montagem, carpete, rebaixamento de teto, geradores, brigada de 
incêndio, Iluminação, cadeiras, limpeza e camarins - Universidade para todos -PROUNI 

80.740,00

021/05 LOCAÇÃO DE ESPAÇO P/ EVENTO com capacidade para 500 pessoas, em São Leopoldo/Grande 
Porto Alegre. Recepção com 4 recepcionistas, 1 coordenadoras, 1 mestre de cerimônia, gravação de 
vídeo, 2 telões, sonorização, mobiliário e iluminação, sala Vip de 5,0x6,0m c/ mobiliário, frigobar e 
bancada de apoio, instalação de programação visual-PROUNI 

47.951,20

160/05 Locação de 01 estande com 54m2 para feira global Tech a realizar-se no período de 17 a 22 de 
maio/GLOBAL TECH. FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RS. 

35.453,00



037/05 Locação de espaço para evento, com capacidade para 130 pessoas, em São Paulo, no Shelton Inn 
Hotel, incluindo: secretariado, locação de espaço, mestre de cerimonia, decoração do espaço, 
supervisão e coordenação, material de apoio e locação de equipamentos. ESCOLA DE FÁBRICA 

27.142,50

174/05 Gravação de evento, gravação integral de 3 mesas de debates, limpeza e edição das fitas originais de 
gravação, produção de 01 vídeio 28' com a condensação dos debates. SEMINÁRIO EDUCAÇÃO 
NA IMPRENSA BRASILEIRA. 

23.422,30

136/05 COORDENAÇÃO DA FEIRA Bienal do Livro de Goiânia/2005: 03 microcomputadores ; 01 
Técnico p/ montar e desmontar os micros; 02 carregadores; 01 funcionário p/ limpeza 12 diárias; 01 
fincionário p/ segurança 12 diárias; Instalação de linha tel com ADSL/I BIENAL DO LIVRO DE 
GOIAS. 

14.146,00

076/05 Gravação e geração de evento por link microondas p/ TV cultura, inclui unidade móvel, mesa de 
corte de áudio, VT beta e pessoal técnico p/ Encontro dos Ministros da Educação - Reforma 
Universitária 

12.862,50

031/05 Montagem, manutenção técnica e desmontagem de estande. Taxa de água. Taxa de energia. 
UNIVERSIDADE PARA TODOS - ProUni. 

8.556,90

025/05 LOCAÇÃO DE MATERIAL EXTRA P/ EVENTO realizado em São Leopoldo/RS, inclui 900 
cadeiras, fotos do evento, taxa de limpeza, ajudantes para colocação de cadeiras no local do evento, e 
logomarca em policromia de 8x0,41cm.PROUNI 

5.846,50

218/05 Locação de espaço para estande com 54m2, para a feira Global Tech. Valor m² R$ 200,00/GLOBAL 
TECH-FEIRA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RS 

11.880,00

199/04  Montagem, manutenção e desmontagem de stand e pórtico de entrada , 200 mt² da 56ª Reunião Anual 
da SBPC em 18 a 23/07/04, na Univ. Fed. Mato Grosso . 

103.613,40

0375/04  Locação de 01 Stand com 55m2 - 40m2(por dentro) para 50ª Feira do Livro de Porto alegre que se 
realizará de 29/10 a 15/11 deste ano. com montagem desmontagem, transporte, manutenção durante o 
evento e limpeza inicial. FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE - 29/1 

32.648,00

0274/04  Montagem e manutenção de Stand com área de 45m2. Com aluguel de equipamentos XXI Feira do 
Livro em Brasília. 

25.080,00

P0267/07  Serviço prestado de guarda temporária de componentes de 01 STAND (LABIRINTO), ocupando um 
espaço de 10mx6mx2,50m, no período entre 18/06/2004 e 18/07/2004 e entre 18/07/2004 e 
18/08/2004 - ALFABETIZAÇÃO. 

5.827,50

0411/04  Montagem de Stand para o II Congresso Brasilieiro de Extensão Universitária, inclui o fornecimento 
de 2 computadores, 2 bancadas para computador, 1 testeira com 2 locomarcas de 2,00m e 2 cadeiras 
estofadas. II CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRI 

1.265,00

0410/04  Complemento serviços de manutenção de Stand para a 50ª feira do Livro de Porto Alegre. FEIRA 
DO LIVRO DE PORTO ALEGRE - 29/10 A 15/11/2004. 

638

277/05 MONTAGEM DE 01 STAND 200m2 com locação de mobliliário e ambientação visual - com 
confecção e montagem: 9 painéis identificação da instituição 50x60m, e 4 painéis fotográficos, 
2x1m/57ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC/FORTALEZA CE 

39.050,00

294/05 MONTAGEM DE 01 STAND de 9m2 com locação de 2 balcões, 4 banquetas, 3 prateleiras, 1 
computador e 1 testeira com logomarca. Inclui montagem e desmontagem, transporte, manutenção e 
limpeza inicial/XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE/CONBRACE - 
ACS 

2.090,00

0321/04  Geração e transmissão de 01 teleconferência/ TV Executiva, a partir do auditório do MEC em 
Brasília com duração de 02 horas, no dia 22/09/2004. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA/ SEB. 

61.068,00

0333/04  Referente ao horário excedido de locação e utilização dos 14 auditórios da Embratel das 11h às 13h 
em diversas capitais durante a transmissão da TELECONFERÊNCIA TV EXECUTIVA a partir do 
auditório do MEC em Brasília, ocorrida no dia 22/09/2004. Horário pre 

19.057,50

292/05 3 TRADUÇÕES (inglês/espanhol/francês) de textos, gráficos e mapas de um texto em português 
(folder), totalizando 20 LAUDAS, 1.000 tqs cada uma, para os 3 idiomas citados. Prazo de execução 
em 3 dias corridos/PÓS GRADUAÇÃO DE QUALIDADE CAPES 

5.197,50

362/05 Tradução do Português para o Francês de texto contendo 32 laudas ,c/carater de urgencia. ANO DO 
BRASIL NA FRANÇA/EDUCAÇÃO E COOPERAÇÃO ACADEMICA. 

4.224,00



396/05 Serviço de traducao de 12 laudas de texto do folder de capes, pós-graduação de qualidade, do 
português para inglês, francês e espanhol, incluindo revisao final dos textos traduzidos - PÓS-
GRADUAÇÃO DE QUALIDADE - CAPES 

1.914,00

326/05 Tradução de roteiro de 01 filme de 30" intitulado: Agricultor, sobre o programa de Alimentação 
Escolar, do português para inglês. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/FNDE. 

46,2

0075/04  Montagem do stand do MEC com 180 m2, plotagem, móveis e equipamentos, fretes e viagens, 
serviço de segurança e limpeza para a 18ª Bienal do Livro de São Paulo, que se realizará no período 
de 15 a 25/04/04, no Centro de Convenções Imigrantes/SP, conforme p 

147.991,60

0218/04  Montagem, manutenção, desmontagem e apoio de stand, piso 64 m², stand 58 m², stand especial 8 m², 
equip. de informática, audiovisuais, identificação, limpeza e segurança, período 28 a 31/07/04 em 
Porto Alegre - III Fórum Mundial de Educação. 

78.156,10

0055/04  Montagem do stand, plotagem, montagem e iluminação cênica, locação de equipamentos 
(computadores, tv e vídeo) e serviço de segurança e limpeza para o Fórum Mundial de Educação, que 
se realizará no período de 01 a 04/04/04, no Parque de Exposições do Anhem 

77.895,79

0061/04  Montagem do stand de 112 m2, plotagem, iluminação cênica, locação de equipamentos 
(computadores, TV e vídeo), serviços de segurança e limpeza, para o IX Congresso Brasileiro de 
Municípios, no período de 05 a 08 de abril de 2004, na cidade de Salvador/BA,  

59.411,00

0056/04  Locação de espaço para a montagem de estande com 112 m2 no IX Congresso Brasileiro de 
Municípios , no período de 05 a 08 de abril de 2004, na cidade de Salvador/BA. 

52.500,00

0440/04  Cota de patrocínio ref. a locação de stand 40 m², incluíndo equipamentos - 3º Salão de Inov. 
Tecnològica - BrasilTec 2004. 

31.662,90

0358/04  Locação de espaço para montagem de stand de 40 m2, para a 50ª Feira do Livro de Porto Alegre que 
se realizará de 29 de outubro a 15 de novembro deste ano. FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE 
- 29/10 A 15/11/04. 

26.250,00

0264/04  Serviço de locações de materiais de apoio para o III Fórum Mundial de Educação, de 28 a 31 
julho/2004, no Gigantinho em Porto Alegre/RS. 

7.602,00

0385/04  Complemento ref. a manutenção de stand incluíndo: equipamentos, transporte e promotores, período 
de 29/10 a 15/11/04 - 50ª Feira do Livro de Porto Alegre 

4.048,00

0300/04  Instalação de estrutura para o Fórum das Estatais pela Educação,no dia 14 de setembro em Brasilia. 
com um salão, projetor multimídia, 1 computador, sistema de som, 11 microfones de mesa e gravação 
da reunião. FÓRUM DAS ESTATAIS PELA EDUCAÇÃO. 

2.940,00

150/05 COODENAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE DO MEC para XII 
Bienal Internacional do Livro no RJ, de 12 a 22/05, com fornecimento de equipamentos e mão de 
obra necessária para montagem, desmontagem e manutenção do stand/XII Bienal Internacional do 
Livro RJ 

336.251,03

367/05 Montagem e desmontagem de 1 estande de 80m2.Inclui projeto arquitetonico ,paredes de Ts ,sala de 
reuniões ,depósito ,area de exposições ,paisagismo ,testeiras iluminadas ,torres c/os nomes dos 
participantes ,equipamentos e programação visual. 4ª BRASIL TEC/SALÃO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGIA /SETEC/ACS. 

66.660,00

412/05 Montagem e desmontagem de satande de 800m², inclui, piso, iliminação, balcao de atendimento, 
mibiliário, equipamentos e programação visual - Feira Internacional do Livro/2005, em 
Havana/CUBA. 

66.000,00

363/05 Locação de espaço para montagem de estande de 40m² - 51ª Feira do Livro de Porto Alegre  42.000,00
329/05 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 ESTANTE DE 40 m2. Inclui estrutura do estande, 

locação de mobiliário e equipamentos eletrônicos, mão-de-obra para montagem e desmontagem, 1 
faixineira, 1 recepcionista, 1 segurança, programação visual e manutenção durante o evento/51º 
FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE 

40.480,00

375/05 Montagem e desmontagem de estande em evento EEI 2005,com 49 m2.Inclui estrutura em TS na cor 
branca ,comunicação social ,locação de mobiliario necessario ,e equipamentos eletro-
eletronicos,conforme proposta apresentada. ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO/EEI2005/ACS. 

15.244,90

223/05 Despesas extras para finalização da feira. Inclui seguro do estande, impressão de cartazes, adesivos e 
impostos (PIS, Confins, ISS, Contribiuição Social, IR). Consta um fornecedor por se tratar de 
continuidade do serviço. XII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO NO RJ. 

11.445,65



382/05 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDE em evento da UBES,com 24m2.Composto por 
tablado de madeira,carpete,divisorias em TS,iluminaçao ,comunicaçao visual ,locaçao de mobiliario 
necessario ,e equipamentos eletro-eletronicos,conforme proposta apresentada-36ªCONGRESSO 
NACIONAL DA UBES/SEB  

8.336,90

0294/04  Tradução Português-Inglês do texto - Relatório sobre a Educação no Brasil - 2004 - com 
aproximadamente 202 laudas - 47ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO/GENEBRA/SUÍÇA. 

17.097,60

009/05 TRADUÇÃO DE TEXTO PORTUGUÊS P/ ESPANHOL, intitulado: ?Políticas e Diretrizes para 
uma Educação de Qualidade?, com aproximadamente 22 laudas, e mais revisão de arte-final para 
impressão - FEIRA DO LIVRO DE CUBA 

2.486,00

0164/04  Geração de imagens para cobertura pela TV, ao vivo, da solenidade oficial de abertura do V Encontro 
de Comunidades de Países de Língua Portuguesa - ACS. 

20.086,31

0201/04  Apresentação do vídeo e projeto "A liga da Língua", em Fortaleza, no V Encontro de Comunidades 
de países de Língua Portuguesa - CPLP. Incluí: Produtor Executivo; Diretor Geral; Diretor de Arte; 
Montador; Telão; Projetor; Impressão de Folders 

11.000,00

070/05 Pesquisa qualitativa com o objetivo de avaliar a percepção da população brasileira a respeito das 
principais ações do MEC em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife - Qualidade na 
Educação 

197.534,70

195/05 Realização de 01 PESQUISA QUALITATIVA DE PRÉ-TESTE para avaliar a percepção dos alunos 
da rede pública sobre o nome, o layout e a importância do cartão de acompanhamento de freqüência 
escolar/SISTEMA NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE FREQÜÊNCIA ESCOLAR/SEB 

68.200,00

 total pago 2.332.166,12
 10% (se aplicado indevidamente em todos) 212.015,10
 5% a maior pelo contrato (se aplicado indevidamente em todos) 106.007,55

 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Execução  dos  serviços,  independente  da  obrigatoriedade  ou não da 
 intermediação de agência de publicidade. 
 
 CAUSA: 
 Ausência de controle dos gastos e de busca pela economicidade. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 No  Ofício nº 17 ACS/GM/MEC, o gestor informou que como a execução dos 
 serviços  citados  têm  conformidade  com  o  objeto  dos contratos de 
 publicidade   (faz  referência,  em  negrito,  ao  "desenvolvimento  e 
 execução  de  ações promocionais" e "elaboração de outros elementos de 
 comunicação  visual",  partes  estas presentes no item 2.1 da CLÁUSULA 
 SEGUNDA   -   OBJETO  dos  contratos),  não  há  necessidade  legal  e 
 administrativa  de  novo  processo licitatório. Segundo o gestor, isto 
 vai ao encontro do princípio da eficiência da administração pública. 
 . 
 No Relatorio Preliminar de Auditoria informou: 
 "A prática de realizar eventos e feiras relacionadas à educação, assim 
 como   a  confecção  de  folderes,  jornais  e  revistas,  através  da 
 publicidade  desta Assessoria de Comunicação, nunca foi questionada em 
 nenhuma  das  auditorias  anuais  realizadas  pela CGU/PR, inclusive a 
 realizada em 2005, referente ao exercício de 2004. Esse procedimento é 
 adotado,  no mínimo, há 10 anos. No entendimento desta Assessoria, não 
 há  impedimento  legal  para  esse procedimento, por estar previsto no 
 objeto  do  contrato  entre  o  MEC  e  as  agências de publicidade "o 
 desenvolvimento  e  execução  de  ações promocionais" e "elaboração de 
 outros  elementos de comunicação visual" conforme item 2.1 da CLÁUSULA 



 SEGUNDA  -  OBJETO.  Porém, em respeito às observações da auditoria, a 
 partir  da  ciência deste relatório, a ACS/GM suspendeu todas as ações 
 na forma questionada, por meio do memorando nº 259/2006 / ACS/GM/MEC. 
 Aguardamos  que  os  auditores apontem o procedimento correto, uma vez 
 que  os  recursos estão disponíveis apenas na ação: 4641 - Publicidade 
 de  Utilidade  Pública, não podendo ser utilizados que não através dos 
 contratos licitados com as agências de publicidade. 
 O  Relatório Preliminar de Auditoria epigrafado menciona base legal da 
 vedação  de  contratação de ações de propaganda sem a intermediação de 
 agências  de  publicidade,  mas  não apresenta disposição proibitiva à 
 realização de ações promocionais por meio de contrato com as agências. 
 Como  as ações questionadas enquadram-se no objeto contratual, e todas 
 tiveram sua regularidade atestada pelo órgão competente (SECOM/SG-PR), 
 não é cabível qualquer presunção de ilegalidade ou irregularidade. 
 Além  disso,  só  para  efeito de registro, as agências de publicidade 
 fazem a criação, layout e acompanhamento da montagem dos estandes. 
 Com   relação  ao  emprego  incorreto  do  percentual  de  honorários, 
 referentes  aos  serviços  citados  nas  páginas  11  a 14 do referido 
 relatório,  informamos que a partir da constatação da auditoria, foram 
 analisados    os    processos    apontados.    Verificamos,   conforme 
 demonstrativos  abaixo,  que  em  alguns  casos  ocorreu  o  pagamento 
 indevido  de  alguns  honorários.  A  ACS  está encaminhando ofício às 
 agências  de  publicidade  nºs  41 e 42/2006 - ACS/GM/MEC, que terão o 
 prazo  para  se  manifestarem,  e  proceder  a  devolução  aos  cofres 
 públicos." 
 . 
  

Serviços pagos com honorários de 10%, sendo o correto 5%. 
AT AGÊNCIA DESCRIÇÃO VALOR 5% 

136/
05 

CASABLANCA Evento - Bienal do Livro - Goiânia-2005 14.146,00 
643,00

150/
05 

CASABLANCA Evento – XII Bienal Internacional do Livro - RJ - 
2005 

336.251,03 
15.284,14

223/
05 

CASABLANCA Evento – XII Bienal Internacional do Livro - RJ - 
2005 

11.445,65 
520,26

277/
05 

CASABLANCA Evento – 57ª Reunião Anual da SBPC - CE 39.050,00 
1.775,00

294/
05 

CASABLANCA Evento – XVI Congresso Brasileiro de Ciências do 
Esporte/CBRACE 

2.090,00 
95,00

329/
05 

CASABLANCA Evento – 51º Feira do Livro de Porto Alegre 40.480,00 
1.840,00

375/
05 

CASABLANCA Evento – Encontro Internacional de 
Educação/EEI2005. 

15.244,90 
692,95

382/
05 

CASABLANCA Evento – 36ª Congresso Nacional da UBES/SEB 8.336,90 
378,95

Total 467.044,48 21.229,29
 

 
 

Serviços pagos com honorários de 10%, sendo o correto 5%. 
AT AGÊNCIA DESCRIÇÃO VALOR 5% 

021/05 LEW, LARA Evento – PROUNI 47.951,20 2.179,60
025/05 LEW, LARA Evento – PROUNI 5.846,50 265,75
031/05 LEW, LARA Evento – PROUNI 8.556,90 388,95
033.A/0
5 

LEW, LARA Evento – PROUNI 80.740,00 
3.670,00

033/05 LEW, LARA Evento – PROUNI 264.375,38 12.017,06



0055/04 LEW, LARA Evento – Fórum Mundial de Educação - SP 77.895,79 3.540,72
0061/04 LEW, LARA Evento – IX Congresso Brasileiro de Municípios - 

BA 
59.411,00 

2.700,50
0075/04 LEW, LARA Evento – 18ª Bienal do Livro –SP 147.991,60 6.726,89
160/05 LEW, LARA Evento – Global Tech. Feira de Ciência, Tecnologia 

e Inovação-RS 
35.453,00 

1.611,50
0147/04 LEW, LARA Evento – 18ª Bienal do Livro –SP 3.282,10 149,19
218/05 LEW, LARA Evento – Global Tech. Feira de Ciência, Tecnologia 

e Inovação-RS 
11.880,00 

540,00
199/04 LEW, LARA Evento – 56ª Reunião Anual da SBPC-2004 – MT 103.613,40 4.709,70
0218/04 LEW, LARA Evento – III Fórum Mundial de Educação – RS 78.156,10 3.552,55
0274/04 LEW, LARA Evento – XXI Feira do Livro em Brasília 25.080,00 1.140,00
367/05 LEW, LARA Evento – 4ª Brasil TEC/Salão Internacional de 

Tecnologia/SETEC 
66.660,00 

3.030,00
0375/04 LEW, LARA Evento – Feira do Livro – RS 32.648,00 1.484,00
0385/04 LEW, LARA Evento – 50ª Feira do Livro/2004 – Porto Alegre -

RS 
4.048,00 

184,00
0410/04 LEW, LARA Evento – 50ª Feira do Livro/2004 – Porto Alegre - 

RS 
638,00 

29,00
0411/04 LEW, LARA Evento – II Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária 
1.265,00 

57,50
0440/04 LEW, LARA Evento – 3º Salão de Inovação Tecnológica – 

BrasilTEC-2004 
31.662,90 

1.439,22
0499/04 LEW, LARA Evento – Fórum das Estatais Pela Educação 3.958,66 179,94
412/05 LEW, LARA Evento – Feira Internacional do Livro/2005-

Havana-Cuba 
66.000,00 

3.000,00
Total 1.157.113,53 52.596,07

 
Serviços pagos com honorários de 5% (correto) 

AT AGÊNCIA DESCRIÇÃO VALOR 5% 
037/05 CASABLANCA Evento – Escola de Fábrica 27.142,50 1.292,50
363/05 CASABLANCA Evento – 51ª Feira do Livro de Porto Alegre 42.000,00 2.000,00
0492/04 CASABLANCA Evento – Seminário de Residência Médica em 

Brasília-2004 
51.912,00 

2.472,00
076/05 CASABLANCA Evento – Reforma Universitária 12.862,50 612,50
0056/04 LEW, LARA Evento – IX Congresso Brasileiro de Municípios - 

BA 
52.500,00 

2.500,00
0236/04 LEW, LARA Evento – 56ª Reunião Anual da SBPC-2004 – MT 7.213,50 343,50
0264/04 LEW, LARA Evento – III Fórum Mundial de Educação – RS 7.602,00 362,00
0300/04 LEW, LARA Evento – Fórum das Estatais Pela Educação 2.940,00 140,00
0358/04 LEW, LARA Evento – 50ª Feira do Livro/2004 – Porto Alegre -  

RS 
26.250,00 

1.250,00
P0267/04 LEW, LARA Evento – Brasil Alfabetizado -2004 5.827,50 277,50
0265/04 LEW, LARA Evento – III Fórum Mundial de Educação – RS 3.024,00 144,00
0321/04 LEW, LARA Evento – TV Executiva – Financiamento da 

Educação 
61.068,00 

2.908,00
0333/04 LEW, LARA Evento – TV Executiva – Financiamento da 

Educação 
19.057,50 

907,50
Total 319.399,50 15.209,50

 

 

 

Serviços pagos com honorários de 10% (correto) 

AT AGÊNCIA DESCRIÇÃO VALOR 10% 
009/05 CASABLAN

CA 
Produção - Tradução de Texto – 
Português/Espanhol – Feira Do Livro-CUBA 

2.486,00 
226,00



195/05 CASABLAN
CA 

Produção - Pesquisa Qualitativa – Sist. Nac. de 
Acompanhamento Escolar 

68.200,00 
6.200,00

0164/04 CASABLAN
CA 

Produção - Geração de Imagens – V Enc. Comun. 
de Países de Língua Portuguesas 

20.086,31 
1.826,03

0201/04 CASABLAN
CA 

Produção – Apres. de Vídeo - V Enc. Comun. de 
Países de Líng. Portuguesas 

11.000,00 
1.000,00

292/05 CASABLAN
CA 

Produção - Tradução de Texto – CAPES 5.197,50 
472,50

396/05 CASABLAN
CA 

Produção - Tradução de Texto - CAPES 1.914,00 
174,00

070/05 LEW, LARA Produção - Pesquisa Qualitativa – Qualidade na 
Educação 

197.534,70 
17.957,70

174/05 LEW, LARA Produção - Vídeo – Seminário Educação na 
Imprensa Brasileira 

23.422,30 
2.129,30

326/05 LEW, LARA Produção - Tradução de roteiro de filme – 
Alimentação Escolar/PNAE 

46,20 
4,20

362/05 LEW, LARA Produção - Tradução de Texto – –Ano do Brasil na 
França 

4.224,00 
384,00

0294/04 LEW, LARA Produção - Tradução de Texto – 47ª Conf. Int. Educ. 
Genebra/Suiça 

17.097,60 
1.554,33

0325/04 LEW, LARA Produção - Cobertura de Evento-Betacam – Brasil 
Alfabetizado 

37.400,00 
3.400,00

Total 388.608,61 35.328,06
 

Total Geral 2.332.166,12
 

  
 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  inclusão de previsão da realização de ações promocionais, no objeto 
 do  contrato  efetuado  com as agências de publicidade, não dispensa a 
 observação da legislação aplicável à publicidade. 
 . 
 Conforme  o  Decreto  nº  4.799,  de  4.8.2003,  e a IN/SECOM nº 3, de 
 31.5.93,  somente  nas  atividades publicitárias do tipo propaganda há 
 obrigatoriedade de execução por meio das agências de publicidade. 
 . 
 Nos casos das outras atividades publicitárias (patrocínio e promoção), 
 como   também   nas   ações  de  comunicação  não  categorizadas  como 
 publicitárias  (assessoria  de  imprensa e relações públicas), pode-se 
 contratar sem a utilização de intermediação das agências. 
 . 
 Dessa  forma,  o  uso  contínuo  das  agências  de publicidade pode se 
 revelar  antieconômico  quando  a mesma apenas serve de intermediadora 
 entre  a  Administração  e  terceiros  que efetuam o serviço. Assim, a 
 opção por tal método precisa ser tecnicamente justificada para que não 
 se  transfira  gratuitamente  o  planejamento  e  gerenciamento destes 
 serviços às 
 agências  de  publicidade,  que irão necessariamente repassar a outras 
 empresas, prestadoras específicas de tais serviços, suas execuções. 
 . 
 Além   do  mais,  a  realização  do  devido  procedimento  licitatório 
 acarreta a seleção de proposta mais econômica para a 
 Administração  Pública,  tendo em vista que a competitividade entre as 
 empresas   do  mercado  traz,  consequentemente,  maior  vantagem  nas 
 contratações de serviços e nas aquisições de bens. 



 . 
 No  caso  específico, ficou evidenciado elevado custo ocasionado com a 
 intermediação das agências contratadas pelo MEC, como exemplificado na 
 constatação (R$106.007,55 utilizando-se honorários de 5% com eventos e 
 pesquisas)  e  também  verificado  em produções gráficas, confecção de 
 brindes  e  cds,  que  resultaram  em despesas com intermediação de no 
 mínimo R$846 mil reais no período de 2004 e 2005, conforme demonstrado 
 no ANEXO III deste relatório. 
 . 
 Alguns   casos  são  apresentados  abaixo  e  mostram  um  alto  gasto 
 desnecessário  (intermediação)  para  que  as  agências de publicidade 
 efetuassem,  apenas,  3  cotações  de  serviços a serem produzidos por 
 outras empresas: 
 
  

AT Fornecedor Descrição Categoria Valor 

0316/0
4  

GRÁFICA 
BURTI 

Impressão de 800.000 Boletins Informativos, 16 pág. (incluíndo 
cap), 42x30cm. (aberto), capa e miolo 4x4 cores, papel couchê 
Starmax fosco 80 gr., acabamento refile, dobra central, 2 
grampos, fotolito e prova digital. INFORMATIVO DO MEC Nº 
02 

INFORMATIVO 260.150,00

0257/0
4  

GRÁFICA E 
EDITORA 
SEGMENTO 
LTDA 

Edição Especial da REVISTA EDUCAÇÃO, 90.000 
exemplares ( 30.000 exemplares p/ assinantes da revista; 60.000 
p/ SETEC). Edição c/ 44 pág. (40 pág. Miolo+4 capas), 
Formato: 20,5x27,5 cm/a 4/4 cores/Miolo: papel couché fosco 
80g/Capas: papel couché fosco 80g 

REVISTA 235.725,00

032/05 GRÁFICA 
BRASIL 

Confecção de 130.000 livretos, no formato 15 x 21 cm fechado 
e 30x21cm aberto, sendo capa em papel couchê liso LD 230g e 
miolo a 2x2 cores em apergaminho LD 90g, acabamento com 
dobras automáticas, com 24 páginas mais capa.OLIMPÍADA 
DA MATEMÁTICA 

LIVRETO 347.600,00

0496/0
4  

GRÁFICA 
SANTA 
MARTA 

Impressão de 800.000 Boletins Informativos, 16 pág. (incluíndo 
cap), 42x30cm. (aberto), capa e miolo 4x4 cores, papel couchê 
Starmax fosco 80 gr., acabamento refile, dobra central, 2 
grampos, fotolito e prova digital. INFORMATIVO DO MEC Nº 
04 - ACS. 

BOLETIM 256.122,90

0200/0
4  

GRÁFICA 
WEB 

Impressão de 800.000 Boletins Informativos, 16 pág. (incluíndo 
capa), 42x30cm. (aberto), capa e miolo 4x4 cores, papel couchê 
Starmax fosco 80 gr., acabamento refile, dobra central, 2 
grampos, fotolito e prova digital. INFORMATIVO DO MEC Nº 
01 

BOLETIM 245.520,00

0370/0
4  

GRÁFICA 
WEB 

Impressão de 800.000 Boletins Informativos, 16 pág. (incluíndo 
cap), 42x30cm. (aberto), capa e miolo 4x4 cores, papel couchê 
Starmax fosco 80 gr., acabamento refile, dobra central, 2 
grampos, fotolito e prova digital. INFORMATIVO DO MEC Nº 
03 

BOLETIM 241.120,00

  Gasto total com material gráfico R$ 1.586.237,90
  Pagamento para intermediação das agências de publicidade R$ 144.203,45

 
  

 
 
 
 
 Ressaltamos que para executar tais serviços, a intermediação e o custo 
 cobrado  pela  mesma são gastos onerosos para o MEC, uma vez que esses 



 serviços poderiam ter sido licitados. 
 . 
 Ainda  em  relação  aos  gastos apresentados na tabela da constatação, 
 despesas  estas  relativas a ações promocionais e elaboração de outros 
 elementos  de  comunicação visual, conforme informou a gestora (Ofício 
 nº  17  ACS/GM/MEC,  de  15.2.2006),  houve  o  emprego  incorreto  do 
 percentual  de  honorários.  Verificamos  que nas ATs 070/05, 033/05 e 
 033.A/05  foi  empregada  a  taxa de 10% (R$17.957,70, R$24.034,13 e R 
 $7.340,00 respectivamente), quando o certo seria 5% pelos contratos (R 
 $8.978,85, R$12.017,06 e R$3.670,00). 
 . 
 Com  relação  às  manifestações  do  gestor  ao  Relatório Preliminar, 
 informamos  que  a  simples transferência da execução do contrato pela 
 agência   de  publicidade  para  terceiros,  sem  a  justificativa  da 
 necessidade, conforme os contratos 01 e 02/2004 em sua cláusula 5.1.2, 
 tornam indevidos os pagamentos. 
 . 
 No  item  6.2  do  Acórdão  1874/2005,  o  Tribunal de Contas da União 
 ao analisar a subcontratração de objeto do contrato sem justificativa, 
 ocorrida  na  execução de um contrato de publicidade, quando a agência 
 subcontratou  uma  empresa,  para  a  prestação  integral dos diversos 
 serviços  previstos  para  o  evento,  fez didaticamente uma separação 
 entre o que é e o que não é possível assumir como legal na execução de 
 ações promocionais, a saber: 
 . 
 "Sobre  a  possibilidade  de  subcontratação  versa  o  art. 72 da Lei 
 8.666/93,  que  permite a subcontratação até o limite estabelecido, em 
 cada  caso,  pela  Administração,  sem  prejuízo das responsabilidades 
 legais  e  contratuais.  Os  limites,  no  caso  em  questão,  são  os 
 dispositivos  contratuais citados nos itens anteriores, que permitem a 
 contratação de terceiros quando necessário. 
 Aurélio Buarque de Holanda define o vocábulo necessário como: 1. 
 Aquilo   que   não   se  pode  dispensar,  que  se  impõe,  essencial, 
 indispensável;  2.  Que  não  pode deixar de ser; forçoso, inevitável, 
 fatal; 3. Que deve ser feito, cumprido; que se requer; preciso. 
 Da  leitura  dos  dispositivos  legais  e  contratuais  citados  e  da 
 definição  apresentada,  constata-se que a subcontratação pela agência 
 de  serviços  objeto do contrato é possível, contudo só pode ser feita 
 quando  necessário  e  se  previamente  aprovada pela contratante, nos 
 termos precisos do item 5.1.2 da cláusula quinta do contrato e do art. 
 72 da Lei 8.666/93. 
 A  subcontratação  constitui-se,  portanto,  em exceção que deverá ser 
 devidamente  motivada,  caso contrário, a agência poderia subcontratar 
 tudo,  perceber  honorários,  de  forma  que, quanto maiores os custos 
 envolvidos, maiores seus lucros. 
 Exemplo dessa necessidade, seria o caso da subcontratação de equipe de 
 segurança  ou  de  limpeza  pela  agência  como parte da realização de 
 serviço   necessário   para  o  desenvolvimento  e  execução  da  ação 
 promocional.  Nesse  caso,  o  negócio da agência não é a prestação de 
 serviços   de  segurança  ou  de  limpeza,  pois  não  possui  pessoal 
 qualificado   em   seu   quadro  para  tal,  impondo-se,  portanto,  a 
 contratação  de  terceiros  para a prestação de serviços. Dessa forma, 
 propõe  à ECT a subcontratação de empresa especializada, a qual presta 
 o serviço de acordo com as necessidades e especificações da entidade. 
 A agência, então, recebe percentual incidente sobre o valor do serviço 
 prestado, a título de honorários." 



 . 
 Mais  adiante,  ainda  no  mesmo item, o TCU se posiciona em relação à 
 vedação da subcontratação integral: 
 . 
 "Ocorre  que,  no  evento  em questão, a agência de publicidade operou 
 apenas  como  intermediária,  efetuando  a  subcontratação  total  das 
 atividades  necessárias  ao desenvolvimento da ação promovida pela ECT 
 para  viabilizar  sua  participação  no  evento  HSM, o que configurou 
 transferência  integral  à  empresa  terceirizada,  pela  agência, das 
 atividades  que  cabiam  a  ela  realizar,  identificadas com o objeto 
 contratual  consoante enunciado da cláusula segunda do contrato, sem a 
 devida caracterização da necessidade. 
 Posteriormente,  quando  da  apresentação  da  nota  fiscal, a agência 
 efetuou, cobrança de honorários à ECT sobre o valor total da nota. 
 Como   não   realizou  quaisquer  serviços  sob  sua  responsabilidade 
 contratual,  relativo às atividades mencionadas no parágrafo anterior, 
 à agência não caberia qualquer remuneração." 
 . 
 Os  argumentos  da Relatoria embasaram o voto do Ministro relator, que 
 assim se posicionou: 
 . 
 "23.   Verifica-se   que,   ainda  que  prevista  a  possibilidade  de 
 subcontratação,  nos  termos  do  art. 72 da Lei n° 8.666/93 e do item 
 5.1.2  da  cláusula  quinta  do  Contrato,  trata-se de alternativa de 
 exceção,  pois  a  contratada  deve  estar  apta  a  realizar todos os 
 serviços  objeto  do  contrato. Como regra, deve haver sempre expressa 
 motivação  para  a  subcontratação,  inclusive  para que a contratante 
 possa  avaliar a real necessidade de tal procedimento. Caso contrário, 
 seria  possível chegar ao absurdo extremo de a contratada subcontratar 
 grande   parte   do  objeto  do  contrato,  percebendo  honorários  no 
 percentual fixado (aqui 5%), propiciando que, quanto maiores os custos 
 envolvidos, maiores seus lucros. 
 . 
 24.   Na   verdade,   a   subcontratação   em   tela  representou  ato 
 antieconômico,    cabendo   a   audiência   sugerida   pela   equipe." 
  
No caso em tela, as evidências mostraram que o MEC tem efetuado 
pagamento por ações promocionais que tiveram subcontratação tanto de 
serviços integrais dos eventos, quanto de serviços especiais que 
fogem à especialidade da agência de publicidade. 
 
As justificativas, apresentadas pelo gestor ao Relatório Preliminar, 
trazem a concordância em relação ao pagamento indevido do percentual 
em parte dos itens apresentados na tabela da constatação, o que 
denota que efetivamente a  análise para o devido enquadramento das 
despesas e mesmo a supervisão do contrato estavam deficientes. 
 
Quanto ao argumento de que as auditorias anteriores não apontaram o 
problema, tal fato não prospera como atenuante, pois auditoria 
trabalha com a definição de escopo de trabalho e para este ano a CGU 
trabalhou com escopo mais abrangente; 
 
Em relação a justificativa do gestor de que não há impedimento legal 
de se realizar ações promocionais e outras atividades publicitárias 
sem ser de propaganda, não discordamos. Entretanto, também não há 
obrigatoriedade de se utilizar da intermediação. Logo, a 



Administração pode e deve licitar, subcontratando apenas se houver 
justificação que a motive, a fim de se evitar gastos antieconômicos. 
Ademais, ressaltamos que, no caso de intermediação, a subcontratação 
integral de serviços para os quais as agências, em tese, deveriam 
estar aptas a executar representam majoração de custos para o MEC e 
lucros maiores para as agências, o que compromete a gestão do órgão. 

 
  

 
 
  
 RECOMENDAÇÃO: 
 Apresentar  os  comprovantes  de  devolução  relativos  à aplicação de 
 percentual indevido de honorários (5% e não 10%, como fora aplicado); 
 . 
 Solicitar   que   as   agências  de  publicidade  comprovem  a  devida 
 intermediação nas ações promocionais em 2004 e 2005, como são os casos 
 de  eventos  e  feiras,  visto  que não cabe o pagamento de honorários 
 quando  se efetiva a total subcontratação de serviços estabelecidos no 
 contrato, os quais deveriam ser executados pelas próprias agências. 
 Caso  não haja comprovação, solicite a devida devolução dos honorários 
 pagos indevidamente; 
 . 
 Nos  casos  de  ações  promocionais,  impressões  gráficas  (revistas, 
 jornais,  folders,  etc), confecção de cds e brindes, que o MEC apenas 
 se utilize da intermediação, caso haja justificativa 
 pertinente  que  a  motive,  considerando  que  a  subcontratação pode 
 implicar  em  maiores  gastos  e que a obrigatoriedade da execução por 
 meio  das  agências  se  refere  apenas às atividades publicitárias de 
 propaganda, conforme Decreto nº 4799/2003 e IN/SECOM nº 3/93. 
 
 
 6 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 6.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 6.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 
 6.1.1.1 INFORMAÇÃO: (001)  
 Em  2005,  conforme  informação  apresentada pela Unidade Gestora, não 
 foram recebidas diligências, recomendações e determinações do Tribunal 
 de Contas da União. 
 
 6.1.1.2 INFORMAÇÃO: (036)  
 Consta,  às  fls.  96  do  Processo  de  Tomada  de Contas da Unidade, 
 declaração    do      Coordenador   de  Administração  de   Pessoal  e 
 Sistematização do MEC de que os servidores arrolados como responsáveis 
 do  Gabinete  apresentaram  suas  respectivas  Declarações  de  Renda, 
 referente   ao  exercício  de  2005,  ano  calendário  2004,  conforme 
 estabelecido na IN/TCU nº 47/2004. 
 
  
 
6.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  

 
 6.1.2.1 INFORMAÇÃO: (002)  



 No  Relatório  de Auditoria n.º 160082, relativo à avaliação da gestão 
 do  exercício  de  2004, não houve recomendações da CGU ao Gabinete do 
 Ministro. 
 
 6.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS  
 
 6.2.1 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 6.2.1.1 INFORMAÇÃO: (003)  
 O  Processo  nº  23123.000153/2006-60  de  Tomada  de  Contas Anual do 
 Gabinete  do  Ministro  do  Ministério da Educação - MEC, referente ao 
 exercício  de  2005,  foi organizado de forma simplificada em razão do 
 valor   total  da  despesa,  no  valor  de  R$  16.393.771,  ter  sido 
 inferior  ao  limite estabelecido pela Decisão Normativa/TCU nº 71, de 
 7 de dezembro de 2005 e foi constituído das peças básicas a que     se 
 refere a Instrução Normativa/TCU nº 47, de 24 de janeiro de 2004, e  a 
 Decisão Normativa mencionada acima, quais sejam: 
 . 
 - Roteiro de verificação de peças e conteúdo; 
 - Rol de Responsáveis; 
 - Relatório de Gestão; 
 - Demonstrativos Contáveis; 
 - Declaração da unidade de pessoal. 
 . 
 Da  análise  das  peças,  verificamos que o Roteiro de Verificação não 
 apresenta  a numeração das páginas, indicando as peças no processo; no 
 Rol  de  Responsáveis  não  consta  o  nome da pessoa que substituiu o 
 titular  da  UJ, exonerado em 21 de novembro de 2005, no período de 22 
 de  novembro a 31 de dezembro de 2005, assim como não constam os nomes 
 dos substitutos dos titulares dos outros cargos relacionados. 
 O   Chefe   da  Assessoria  de  Comunicação  Social  informou,  quando 
 questionado  sobre  o porquê da ausência dos substitutos no rol, que a 
 solicitação  de providências para a nomeação do substituto ao cargo de 
 titular da UJ foi encaminhada em 29 de novembro de 2005, a nomeação do 
 servidor indicado somente foi publicada em 11 de janeiro de 2006. 
 Com   relação   aos   outros   substitutos,  informou  que  não  houve 
 formalização de suas indicações em 2005. 
 No  Relatório  de  Gestão  não  constam  as  metas  físicas  das ações 
 planejadas   para  o  exercício  de  2005,  nem  os  indicadores  e/ou 
 parêmetros   de  desempenho  utilizados  para  aferir  a  efetividade, 
 efeciência  e  eficácia da gestão do Gabinete, conforme o itens, deste 
 relatório, 3.2.1.1 e 3.2.1.2, respectivamente. 
 
 III - CONCLUSÃO 
        Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão 
 efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos 
 o seguinte: 
 
 3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Ausência de metas e/ou indicadores que possibilitam aferir o resultado 
 da unidade. 
 
 3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (048)  
 Ausência de Indicadores de desempenho da gestão. 
 
 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (045)  



 Inexistência  das propostas técnicas habilitadas mas não vencedoras do 
 procedimento  licitatório  referente  à  contratação  de  agências  de 
 publicidade. 
 
 5.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Autorização de execução de serviços sem aprovação da SECOM/PR. 
 
 5.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Cobrança  indevida  de serviços de publicidade a título de finalização 
 (montagem). 
 
 5.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Alto   custo   na   contratação   de   agências  de  publicidade  para 
 elaboração de folders. 
 
 5.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (008)  
 Falha  na  fiscalização  do  contrato,  permitindo  direcionamento  na 
 contratação de empresa. 
 
 5.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Encaminhamento à SECOM/PR de proposta de evento já realizado. 
 
 5.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Aprovação  e  pagamento  pela  realização  de  pesquisa  com qualidade 
 insatisfatória 
 
 5.2.2.6 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Inexistência  de  solicitações  de  serviços  em  todos  processos  de 
 pagamento referentes à execução das despesas com publicidade. 
 
 5.2.2.7 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Produção,  certificada  como  recebida  em  dezembro de 2004, com novo 
 custo pago em abril de 2005. 
 
 5.2.2.8 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Intermediação  de  agências de publicidade na execução de serviços não 
 caracterizados como propaganda. 
 
 
                   Brasília ,      de            de 2006. 
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                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados 
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da 
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0002  a  0003,  deste 
processo. 
 
3.   Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo 
mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no relatórios de 
Auditoria de Avaliação da Gestão n.º 175086, houve gestores cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes: 
 
 
3.1  Impropriedades: 
 
 
3.2.1.1 
Ausência de metas e/ou indicadores que possibilitam aferir o resultado 
da unidade. 
 
 
3.2.1.2 

 1



Ausência de Indicadores de desempenho da gestão. 
 
5.1.1.1 
Inexistência  das propostas técnicas habilitadas mas não vencedoras do 
procedimento  licitatório  referente  à  contratação  de  agências  de 
publicidade. 
 
5.2.1.1 
Autorização de execução de serviços sem aprovação da SECOM/PR. 
 
5.2.2.1 
Cobrança  indevida  de serviços de publicidade a título de finalização 
(montagem). 
 
5.2.2.2 
Alto   custo   na   contratação   de   agências  de  publicidade  para 
elaboração de folders. 
 
5.2.2.3 
Falha  na  fiscalização  do  contrato,  permitindo  direcionamento  na 
contratação de empresa. 
 
5.2.2.4 
Encaminhamento à SECOM/PR de proposta de evento já realizado. 
 
5.2.2.5 
Aprovação  e  pagamento  pela  realização  de  pesquisa  com qualidade 
insatisfatória 
 
5.2.2.6 
Inexistência  de  solicitações  de  serviços  em  todos  processos  de 
pagamento referentes à execução das despesas com publicidade. 
 
5.2.2.7 
Produção,  certificada  como  recebida  em  dezembro de 2004, com novo 
custo pago em abril de 2005. 
 
5.2.2.8 
Intermediação  de  agências de publicidade na execução de serviços não 
caracterizados como propaganda. 
 
 
 
                       

Brasília , 09 de Marco de 2006 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
RELATÓRIO Nº : 175086 
EXERCÍCIO :  2005 
PROCESSO Nº: 23123.000153/2006-60 
UNIDADE AUDITADA : GABINETE DO MINISTRO - MEC 
CÓDIGO : 150001 
CIDADE : BRASÍLIA - DF 
 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 
 

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 VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 

47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que 

certificou as contas dos gestores no período de 01/jan/2005 a 31/dez/2005 como REGULARES e 

REGULARES COM RESSALVA.  

2.  As questões objeto de ressalvas/irregularidades  foram levadas ao conhecimento dos 

gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro 

de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, e estão relacionadas em 

tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões 

constam do Relatório de Auditoria. 

3.  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,  28  de  julho  de 2006. 

 
 
 

Diretor de Auditoria da Área Social 
 
 


