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1.  Introdução 

 

 

 

O presente Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em decorrência de  

supostos atos irregulares ocorridos no Ministério da Pesca e Aquicultura, apresentadas à 

Controladoria-Geral da União – CGU por meio do Ofício nº 1.030/2014/Gab. C-Civil/PR, 

que deram origem ao Processo nº 00190.017846/2014-01. 

 

A auditoria teve como objetivo analisar a existência de supostas irregularidades na execução 

e acompanhamento de contratos do Ministério, na produção de informações sobre a pesca e 

aquicultura e na gestão de servidores do MPA.  

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de análise documental 

e de dados, inspeção física e registros fotográficos e realização de entrevistas. 

 

FATOS NOTICIADOS: 

 

1.1 – Irregularidades na Gestão de Contratos do MPA 

  

Relatório de Demandas 

Externas 
 

Número: 00190.017846/2014-01 



 

 

Por meio do Ofício n.º 1.030/2014/Gab. C-Civil/PR, de 17/07/2014, foi informado acerca de 

supostas irregularidades na gestão do Ministério da Pesca e Aquicultura. Os assuntos 

abordados dizem respeito, em síntese, ao que segue: 

 

Fato Noticiado: a) A ex-Coordenadora Geral de Administração (CGA) do MPA, CPF 

***.076.494-**, permanecia atuando na gestão de contratos firmados pelo Ministério após 

sua exoneração, publicada em 20/03/2014, com efeitos a partir de 06/03/2014. Em adição, 

teria sido montado um “escritório” na residência da ex-servidora, com móveis e 

equipamentos do Ministério, para viabilizar o desempenho das tarefas. 

 

Conclusão da Auditoria: Os exames realizados pela auditoria evidenciaram que, mesmo 

após sua exoneração, a servidora permaneceu utilizando telefone funcional do MPA, além 

de permanecer com a posse de notebook do Ministério.  

 

Foram efetuadas análises das faturas do telefone funcional utilizado pela ex-CGA, 

identificando-se no período de março a junho de 2014, o estabelecimento de 247 ligações 

para o telefone funcional do SPOA do Ministério, CPF ***.574.591-**, de 73 ligações à 

então Coordenadora de Administração Predial e Serviços, CPF ***.138.966-**, de 24 

ligações ao ex-pregoeiro, CPF ***.928.451-**, e de 32 ligações à empresa Ágil Empresa de 

Vigilância Ltda, CNPJ nº 72.620.735/0001-29, contratada pelo MPA. 

 

Adicionalmente, em análise realizada sobre o registro de e-mails funcionais de servidores e 

ex-servidores do MPA, foram identificadas mensagens da citada Coordenadora Geral de 

Administração(ex-CGA) ao, à época, SPOA, solicitando materiais de expediente, como 

canetas, lápis e grampeadores, fato que reforça a existência de “escritório” à disposição da 

ex-CGA, inclusive pelo fato de que a mesma estava com a posse de equipamentos do 

MPA(telefone e notebook). 

 

No que tange à atuação da ex-CGA na gestão de contratos do Ministério, após sua 

exoneração, foram identificados e-mails da citada ex-servidora ao SPOA e à pregoeira do 

Ministério solicitando ajustes em Termos de Referência de licitações do MPA, 

encaminhando resposta a pedidos de impugnação de editais e enviando informações sobre 

pagamentos a empresas contratadas pelo Ministério. 

 

No total, foram identificadas 86 mensagens do e-mail pessoal da ex-CGA, tendo em vista 

que o acesso ao seu e-mail funcional foi bloqueado após a sua exoneração, no período de 

20/03/2014 a 01/08/2014, ao então SPOA do Ministério, cujo conteúdo abrange solicitações 

de mudanças em editais de licitação, informações acerca da liberação de recursos do 

Ministério a empresas contratadas, além de ingerências na contratação de servidores 

comissionados e funcionários terceirizados. 

 

Em adição, a ex-CGA encaminhou 10 mensagens à pregoeira do MPA, cujo conteúdo inclui 

solicitação de informações à pregoeira para auxílio à empresa Sermatec Assistência Técnica 

Ltda, CNPJ nº 03.602.000/0001-50, contratada pelo MPA, na participação em processos 

licitatórios de outros órgãos da Administração.  

 

Destaca-se que, segundo informações registradas no e-mail institucional do SPOA, a ex-

CGA possuía acesso ao SIAFI por meio de login/senha do SPOA.  

 



 

 

Fato Noticiado: b) Existência de irregularidades na gestão de contratos em execução no 

Ministério. 

 

Conclusão da Auditoria: Foram identificados pagamentos sem comprovação da prestação 

total de serviços nos seguintes contratos analisados: 

 
Empresa Objeto 

AGENCIA DE EVENTOS NEGOCIOS E 

SERVICOS EIRELI 

Organização de eventos do MPA. 

ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS 

LTDA 

Fornecimento, por demanda, de painéis, divisórias, 

portas e complementos. 

TICKET SERVICOS SA Prestação de serviços para manutenção automotiva 

em geral. 

GIRO LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP Prestação dos serviços comuns de transporte 

terrestre de pessoas. 

SERMATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA-- 

EPP 

Prestação de serviços de transporte terrestre de 

pessoas.  

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Prestação de serviços de transporte rodoviário de 

cargas, sistema porta-porta, por demanda. 

MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  Prestação de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva das instalações do MPA 

 

Em adição, foram verificadas falhas na condução de processos licitatórios e no aditamento 

dos seguintes contratos: 

 
Empresa Objeto 

DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E 

OBRAS LTDA 

Prestação de serviços de limpeza e de conservação. 

BRAZIL AVANTE SERVICOS 

PROFISSIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

LTDA – EPP 

Prestação de serviços de apoio administrativo e 

operacional no TPP de Santos/SP. 

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA Prestação de serviços de transporte rodoviário, 

sistema porta-porta, por demanda. 

SERMATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA-- 

EPP 

Prestação de serviços de transporte terrestre de 

pessoas.  

 

O detalhamento das falhas identificadas nos citados contratos é apresentado em pontos 

específicos deste Relatório. 

 

Fato Noticiado: c) Os fiscais de contratos do MPA eram designados pela ex-CGA, sendo o 

trabalho de fiscalização concentrado em poucos servidores, com o fim de possibilitar a 

gestão irregular dos contratos.  

 

O fato noticiado ressalta que a então CGA exercia, antes da nomeação para Ministério, 

atividade como funcionária terceirizada no MPA, tendo vínculo empregatício com a empresa 

Ágil Empresa de Vigilância Armada Ltda. Após seu ingresso no MPA, ocorrido em 

08/11/2012, foi designada como fiscal dos contratos do MPA com a referida empresa. 

 

Conclusão da Auditoria: Durante o trabalho de auditoria, foi verificado que a ex-CGA era 

responsável, antes da sua exoneração, pelo acompanhamento e fiscalização de 10 contratos, 

inclusive os três contratos que o MPA possui com a empresa Ágil, conforme relação a 

seguir: 

 

Tabela – Contratos cuja fiscal era a ex-CGA 



 

 

Empresa Contrato Valor (R$) 

AGIL - Serviços Especiais LTDA 37/2009 1.191.207,39 

ÁGIL – Serviços Especiais LTDA. 04/2010 1.821.093,68 

ÁGIL – Serviços Especiais LTDA. 31/2010 14.004.192,08 

Espaço & Forma Móveis e Divisórias LTDA 05/2012 432.690,00 

Rota Nacional 06/2013 744.995,00 

MKS Comércio e Serviços LTDA - ME 14/2012 958.518,80 

Santa Helena Urbanização e Obras  S/A 01/2010 250.641,84 

Dinâmica Administração, Serviços e Obras LTDA. 09/2010 735.696,72 

Prestacom – Prestadora de Serviços e Comércio de 

Higiene Ltda 

09/2012 308.334,09 

Ticket Serviços S/A 64/2010 108.014,91 

Planilha elaborada em 29/01/2014 

 

Ressalta-se que foi confirmado, com base no sistema de Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), o vínculo empregatício da servidora CPF: ***.076.494-** com a empresa 

Ágil Serviços Especiais durante o período de 22 de dezembro de 2011 a 21 de novembro de 

2012.  

 

Após a exoneração da ex-servidora, foi verificado que os contratos administrativos do 

Ministério foram concentrados sob a responsabilidade do servidor CPF nº ***.672.081- 

**, ocupante do cargo de Chefe de Divisão da SPOA/SE. 

 

De 21 contratos de prestação de serviços terceirizados vigentes no âmbito do MPA, o 

referido servidor era responsável pela fiscalização de 11 contratos, correspondendo a 

52,38% do total, Além disso, era fiscal substituto em 5 contratos. 

 

Fato Noticiado: c) O marido e o filho da ex-servidora CPF ***.076.494-** foram 

contratados por empresa terceirizada que possui contrato com o Ministério. 

 

Conclusão da Auditoria: Os trabalhos demonstraram que o marido e o filho da ex-CGA 

constavam na folha de contratados pela empresa Santa Helena Urbanização e Obras Ltda. 

que prestava serviços ao MPA de 2012 até fevereiro/2014. 

 

Finalizado o contrato com a citada empresa no início de 2014, foi verificado que a nova 

contratada, empresa Capital Service Serviços Profissionais Ltda. – CNPJ nº 

08.414.767/0001-79, incluiu na folha de pagamento de abril a julho/2014 o marido e o filho 

da ex-CGA. 

 

O resultado dos exames é detalhado em ponto específico do Relatório. 

 

1.2 – Existência de servidora que constava na folha de pagamento do MPA, sem a 

realização da necessária contraprestação laboral. 

 

Fato Noticiado: De acordo com o fato noticiado, a então servidora do MPA CPF: 

***.818.683-** constava na folha de pagamento do Ministério sem a realização da 

correspondente atividade laboral.  

 

Conclusão da Auditoria: não foram evidenciados, nos controles da área de pessoal do 

Ministério, registros de exercício das atividades da ex-servidora CPF ***.818.683-**, 

nomeada em 17/04/2012, para exercício na Consultoria Jurídica do MPA. 

 



 

 

Apesar de a Unidade ter encaminhado as folhas de ponto devidamente assinadas, a 

manifestação é insuficiente para caracterizar a prestação efetiva de serviços pela servidora 

nas dependências do MPA, tendo em vista a ausência de documentos comprovando as 

atividades da servidora nos setores em que foi lotada, tais como a elaboração de 

Memorandos, Notas Técnicas e demais expedientes, fato que indica o não exercício de suas 

atividades. 

 

Outra questão relevante identificada é que no período entre abril/2013 a junho/2014, as 

folhas de ponto não foram assinadas pela chefia imediata da servidora, sendo assinadas pelo 

Secretário Executivo do MPA, contrariando o art. 6º, §1º do Decreto nº 1.590/1995. 

 

Ressalta-se que a citada servidora foi exonerada em 07/08/2014. 

 

1.3 – Formulação de dados falsos sobre a produção pesqueira e aquícola nacional 

 

Fato Noticiado: Segundo o fato noticiado, o trabalho realizado pela SE/MPA para coleta de 

dados sobre a produção pesqueira e aquícola de 2013 apresenta “dados falsos” e os 

resultados, mesmo sem validação técnica, estão sendo encaminhados para entidades 

internacionais, como FAO e ICCAT.  

  

Resultado da auditoria: Durante o trabalho de auditoria anual de contas, referente ao 

exercício de 2013, foi constatada a deficiência do processo aplicado pela SE/MPA para 

coleta e consolidação de dados divulgados da produção pesqueira, ficando demonstrado que 

houve inclusão da informação na PCPR 2013 e Mensagem Presidencial, apesar da ciência 

quanto à fragilidade dessa informação. 

 

Nos trabalhos de aprofundamento realizados, foi analisada pela CGU a Nota Técnica nº 

13/2013 – CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA, de 18/12/2013, documento em que a área 

técnica do Ministério responsável pela produção de informações estatísticas sobre pesca e 

aquicultura se manifesta de forma contrária à divulgação dos resultados do levantamento de 

dados, tendo em vista a ausência de padrão técnico-científico no procedimento realizado 

pela SE/MPA em conjunto com as SFPA. 

 

A conclusão da citada Nota Técnica é transcrita a seguir:  

 

“...a forma e o modelo utilizado para o alcance dos números apresentados não atendem a 

qualquer padrão técnico-científico para determinação de produção relacionada à pesca e 

aquicultura, não devendo, portanto, ser chancelados como dados oficiais deste MPA. 

 

Alertamos que os números aportados poderiam ser facilmente contestados por qualquer 

entidade atuante no setor, expondo o trabalho que vem seriamente desenvolvido ao longo 

dos anos por este Ministério com seus parceiros, inclusive com o IBGE, comprometendo a 

credibilidade do MPA. 

 

Desse modo, recomendamos fortemente que esses dados não sejam divulgados...” 

 

Ressalta-se que a citada Nota Técnica foi encaminhada à Chefia de Gabinete do MPA por 

meio do Memorando nº 228/2013 – SEMOC/MPA. 

  



 

 

Em que pese o conhecimento do Ministério acerca dos questionamentos internos levantados, 

assumiu os riscos ao incluir o resultado do trabalho de coleta de dados na Mensagem 

Presidencial de 2014 e na Prestação de Contas da Presidenta da República, ano-base 2013. 

 

A seguir, é apresentado o detalhamento dos resultados decorrentes dos exames realizados 

pela CGU: 

 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201410808 

Município/UF: Brasília/DF 

Órgão: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 0,00(1) 

Prejuízo: R$ 374.560,56 

(1) Trabalho de auditoria referente à apuração de fatos noticiados encaminhados à CGU por meio do Ofício nº 

1.030/2014/GAB C-Civil/PR, de 17/07/2014, em conjunto com aprofundamento de exames realizados na auditoria anual de 

contas, exercício 2013, da SE/MPA. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela 

existência de monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais 

fatos demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, 

visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente 

Tomada de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Direcionamento na contratação de empresa responsável pela locação de veículos 

ao MPA. 
 

Fato 
 

Inicialmente, impende destacar que foi realizado, pelo MPA, o Pregão Eletrônico nº 

06/2014, cujo objeto era a contratação de empresa responsável pela locação de veículos ao 

MPA. Sagrou-se vencedora do certame a empresa Sermatec Assistência Técnica Ltda, CNPJ 



 

 

03.602.000/0001-50, pelo valor de R$ 6.773.640,00. Todavia, o citado Pregão foi revogado 

após a fase de lances.  

 

Segundo informações inseridas no sistema Comprasnet, o citado Pregão teria sido revogado 

devido à falta de disponibilidade orçamentária do Ministério para execução do contrato, 

estimado em R$ 6.773.640,00. Destaca-se que documentos do processo apontam que o 

Termo de Referência da citada contratação foi elaborado pelo então Chefe de Divisão da 

CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, (CPF ***.672.081 -**).  

 

Foi dada continuidade à referida contratação mediante a celebração do Pregão Eletrônico n.º 

09/2014, em 29/05/2014, cujo objeto foi a contratação de serviços de locação de veículos, 

com motoristas, para transporte de servidores em serviço, materiais, documentos, 

equipamentos, pequenas cargas e outros serviços autorizados pelo MPA, sendo o certame 

adjudicado à Empresa SERMATEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (CNPJ 

03.602.000/0001-50) pelo valor de R$ 2.814.523,08.  

 

Da análise documental de celebração do PE nº 09/2014, observou-se a restrição da 

concorrência devido a exigências editalícias voltadas à abrangência da prestação do serviço 

em todo o território nacional, e à disponibilização de veículos com quilometragem zero. 

 

Observou-se que algumas empresas não apresentaram proposta de preços por não atender 

em âmbito nacional, demonstrando definição de objeto com restrição da concorrência. A 

negativa de propostas pode ser evidenciada por meio de documentos de empresas 

interessadas em participar da licitação, acostados às fls. 29 e 32 do processo de celebração 

do certame.  

 

Corrobora tal restrição o teor do Item 2.6 do Termo de Referência – Da Justificativa - Anexo 

I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 09/2014 – que dispõe “Pela pouca atratividade 

econômica das contratações em caráter eventual em todo Território Nacional (...)”.  

 

Registra-se que durante o período de execução do contrato, não foi identificada a 

necessidade de deslocamento com veículos a partir de outras cidades, fato que reforça o 

caráter restritivo de tal previsão editalícia. Frisa-se que o contrato era referente a serviços 

para a sede do MPA, no Distrito Federal, podendo, excepcionalmente, ser utilizado para 

atendimento em todo o território nacional. 

 

Também apresenta caráter restritivo à Concorrência o Item 7.26 do Termo de Referência – 

Da Especificação dos Serviços, que dispõe “Os veículos deverão ter quilometragem zero.”. 

Cumpre destacar que em inspeção realizada pela equipe de auditoria, em 29/08/2014, foi 

constatado que 2 veículos populares ofertados pela Empresa Sermatec não apresentavam 

quilometragem zero quando do início da execução contratual em 16/06/2014, contrariando, 

desse modo, determinação contida no item em questão e falha na atuação da fiscalização do 

contrato.   

 

Os veículos são marca da Voyage/Volkswagem, cor prata, com placas JKN-3638 e JKN-

3631, cujos hodômetros marcavam, respectivamente, 26.485 Km e 23.421 Km.  

Registra-se que foram identificadas mensagens eletrônicas, de 25/04/2014, da ex- 

Coordenadora-Geral de Administração do MPA (servidora do fato noticiado), cuja gestão foi 

de 27/11/2012 a 20/03/2014, CPF ***.076.494-**, para o então SPOA, CPF ***.574.597-

**, onde a citada ex-servidora, mesmo exonerada, solicita ajustes no Termo de Referência 



 

 

do Pregão Eletrônico n.º 09/2014 que tornaram a contratação mais onerosa, ao retirar 01 

Motocicleta com Baú do item 7.12, e incluir dois veículos em substituição. Desse modo, 

constata-se a ingerência da ex-Servidora, CPF ***.076.494-**, na contratação em análise. 

 

Ressalta-se que, no âmbito do Pregão 06/2014, primeiro certame realizado para a 

contratação do serviço de locação de veículos, foi verificado, por meio de análise aos e-

mails recebidos pela pregoeira do MPA, CPF ***.703.931-**, que, durante a fase de lances 

da licitação, a análise da documentação apresentada pelas empresas participantes do certame 

foi realizada pela empresa Sermatec, vencedora tanto do PE 06/2014, quanto do PE 09/2014.  

 

Os registros analisados evidenciam que a citada empresa realizou análise da documentação 

apresentada pelas licitantes e encaminhou à pregoeira o motivo para eventuais 

desclassificações de empresas que apresentavam preço inferior à proposta da Sermatec. 

 

Ademais, a empresa também encaminhou respostas aos pedidos de recursos de empresas 

licitantes. Em que pese a prerrogativa legal de a licitante apresentar contra-razões a 

eventuais recursos, a competência para decisão é atribuída à Administração, na pessoa do 

Pregoeiro. No caso em análise, a decisão a recursos foi encaminhada pela empresa Sermatec 

ao Pregoeiro, que apenas replicou a decisão aos demais licitantes. 

 

Em adição, em análise aos registros de e-mails funcionais no âmbito do MPA, também foi 

verificado e-mail, de 17/07/2014, da ex-CGA, CPF ***.076.494-**, ao então SPOA, CPF 

***.574.597-**, em que a servidora do fato noticiado solicita ao Subsecretário a assinatura 

de atestado de capacidade técnica da empresa Sermatec para participação em certames 

licitatórios de outros órgãos, fato que sugere que a ex-servidora, após exonerada, prestava 

serviços à citada empresa.  
##/Fato## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 – GM/MPA, de 10/09/2014 , que anexa o Memorando nº 

353/2014 – CGA/SPOA/SE/MPA, de 28/08/2014, a Auditada apresentou a seguinte 

manifestação:  

“Não foram localizados nos arquivos digitais e físicos desta Coordenação Geral de 

Administração, estudos, pesquisas e base de cálculos, que subsidiaram a elaboração do 

Termo de Referência realizado para contratação de serviços de locação de veículos para 

atender as necessidades deste MPA.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que a Unidade Auditada não apresentou, à equipe de auditoria, estudos e 

documentos com vistas a subsidiar a previsão de prestação do serviço com abrangência em 

todo o território nacional, constata-se que esta especificação de “abrangência em todo o 

território nacional” ensejou restrição ao caráter competitivo da licitação, contrariando, desse 

modo, a determinação do Inciso II, Art. 3º da Lei 10.520/2002: 

“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 



 

 

(...) 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;” (grifo nosso) 

Reforça o argumento de restrição ao caráter competitivo o fato do contrato, até o momento, 

ter sido executado apenas com viagens cuja origem foi o Distrito Federal, e tendo em vista 

que as Superintendências Federais da Pesca e Aquicultura nos Estados (SFPA) já contam 

com veículos próprios, adquiridos mediante o Processo n.º 00350.005074/2012-12.  

Ante todo o exposto, tendo em vista a inclusão de cláusulas editalícias com restrição ao 

caráter competitivo, considerando que em certame anterior (PE nº 06/2014) foi evidenciado 

que a empresa Sermatec encaminhou e-mails à pregoeira do MPA com análises da proposta 

de preços de empresas concorrentes, ensejando a desclassificação destas e considerando, 

ainda, que a ex-CGA, mesmo exonerada, solicitou alterações no Termo de Referência do 

edital do PE 09/2014, vencido pela empresa Sermatec e, posteriormente, prestou serviços à 

mesma empresa, evidencia-se o direcionamento do certame licitatório. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa aos seguintes fatos:     a)   

elaboração do Edital contendo objeto de abrangência nacional e especificação em que a real 

necessidade mostrou-se questionável, resultando em restrição à competitividade do certame 

licitatório; e     b)   processamento da licitação com o apoio de terceiros, alheios ao quadro 

do MPA, no julgamento de recursos.  

 

Recomendação 2: Apurar a conduta da empresa SERMATEC ASSISTENCIA TECNICA 

LTDA - EPP (CNPJ 03.602.000/0001-50) pelos atos praticados na análise dos recursos 

oferecidos por empresas concorrentes no certame, e pela execução contratual em desacordo 

com as exigências do Edital quanto à especificação do veículo a ser ofertado para a 

prestação dos serviços. 

 

Recomendação 3: Realizar, de imediato, estudos técnicos e de demanda a fim de definir a 

real necessidade dos serviços de  locação de veículos para orientar nova contratação. 

 

Recomendação 4: Adotar medidas de controle visando evitar a definição do objeto licitado 

com especificações que limitem a competição por serem excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias. 

 

 

2.1.2. Inclusão de cláusulas antieconômicas no edital do Pregão Eletrônico nº 09/2014, 

ensejando prejuízo à Administração. 
 

Fato 
 

Ainda no âmbito da contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 

veículos, com motoristas, para transporte de servidores em serviço, materiais, documentos, 

equipamentos, pequenas cargas e outros serviços autorizados pelo MPA, realizada por meio 

do Pregão Eletrônico nº 09/2014, adjudicado à Empresa SERMATEC ASSISTENCIA 



 

 

TECNICA LTDA - EPP (CNPJ 03.602.000/0001-50), pelo valor de R$ 2.814.523,08, a 

tabela a seguir demonstra o quantitativo de veículos previsto no Item 01 do Termo de 

Referência da licitação: 

Tipo de Veículo Qtd. 

Veículos 

Franquia 

por Veículo 

Franquia Total 

Mensal Garantida 

Categoria I – Secretário Executivo 01 1.700 1.700 

Categoria II – Chefe de Gabinete do Ministro 01 1.700 1.700 

Categoria II – Executivo – Secretários Nacionais 04 1.700 8.500 

Categoria III – Popular 08 1.500 12.000 

 

Na análise documental, foram constatadas as seguintes falhas no edital do certame, que 

ensejaram prejuízo à Administração:  

1)  Fragilidades nos estudos para dimensionamento das franquias contratadas, 

possibilitando o pagamento sem a correspondente utilização dos veículos. 

Em análise ao processo de contratação, verificou-se que os valores definidos para franquia 

mensal por veículo não são compatíveis com o documento de planejamento da contratação, 

ensejando o pagamento de franquia mensal que não possui amparo no histórico de uso de 

veículos do MPA. 

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 9/2014,apresenta a distância percorrida, 

tanto para os carros populares quanto para os carros executivos, pelos automóveis oficiais do 

MPA durante os anos de 2012 a fevereiro de 2014, conforme a planilha a seguir: 

 
2011 2012 2013 2014 

Popular Executivo Popular Executivo Popular Executivo Popular Executivo 

Janeiro 9750 12688 2166 3449 7500 9000 8943 9566 

Fevereiro 7500 9000 5066 3309 7500 9000 7301 11928 

Março 7500 9000 7755 5121 7500 9000 
  

Abril 7500 9000 7661 5312 10934 13231 
  

Maio 7719 10742 6972 8339 12634 14036 
  

Junho 5424 10199 5674 7893 12744 12396 
  

Julho 4754 6573 6366 7636 12354 15233 
  

Agosto 5411 4849 6737 7667 9736 13213 
  

Setembro 6255 4545 6071 6971 11112 10782 
  

Outubro 5834 4485 8191 8606 12801 23520 
  

Novembro 5392 4215 9857 9065 10676 12420   

Dezembro 7880 5174 9232 8829 10175 12528 
  

Total 80919 90470 81748 82197 125666 154359   

 

O Item 7.12 deste Termo de Referência informa que “as franquias de veículos permanentes 

foram estimadas a partir da média de utilização dos últimos 36 meses, a qual, a título de 

margem de segurança, foi acrescida de 10% e arredondada para a centena superior”. Assim, 

o cálculo da franquia a ser contratada deveria ser: 



 

 

Franquia Contratada = Média de Distâncias nos últimos 36 meses ∗ 1,1 

Entretanto, verifica-se que a contratação não ocorreu conforme a fórmula preconizada no 

Termo de Referência, conforme a seguinte tabela: 

 
Popular Executivo 

Valor da franquia conforme o Termo de 

Referência (Média últimos 36 meses mais 

10% de segurança) 

8.779,43 9.986,53 

Valor da Franquia contratada 12.500,00 8.500,00 

 

Assim, a estimativa para franquia contratada não atende à fórmula de cálculo descrita no 

Termo de Referência, o que, no caso dos carros populares, ocasionou o 

superdimensionamento das necessidades do MPA. 

Ressalta-se que os trabalhos de auditoria demonstraram falhas nos controles de utilização 

dos veículos, conforme registrado em pontos específicos do presente Relatório.  

Assim, verificando-se a planilha acima utilizada para o cálculo da franquia, há indícios de 

dados não fidedignos, exemplo é o mês de outubro de 2013, no qual os 6 carros executivos 

percorreram a distância de 23.520,00 KM, o que representa uma média de 3.920,00 Km por 

carro ao mês, ou 178 km a cada dia útil.    

No caso da franquia, a empresa contratada tem o direito a uma remuneração mínima, mesmo 

que o órgão contratante não utilize a franquia integralmente. Caso o contrato estipule uma 

franquia superior às reais necessidades do órgão, como foi o caso do contrato do MPA, 

remunera-se a empresa por serviço que não é prestado, ensejando prejuízo à Administração, 

conforme se demonstra a tabela a seguir, que apresenta a franquia paga pelo mês de julho de 

2014 pelos veículos do contrato entre o MPA e a empresa Sermatec, e a quantidade 

efetivamente utilizada.   

Controle de 

Serviços: 

Julho/2014 

Categoria de 

Veículos 

Franquia (a) Km rodado (b) Diferença de Km 

(c = a - b) 

% de Ociosidade 

(d = c/a) 

II - Executivo 8.500 5.927 2.573 30% 

III - Popular 12.000 8.764 3.236 27% 

Total: 5.809  

 

2) Ausência de estudos preliminares que fundamentem o quantitativo de veículos 

previsto no edital da licitação. 

O processo de planejamento da licitação se apresenta falho ao não definir uma metodologia 

de cálculo que justificasse o quantitativo de 6 veículos executivos e 8 veículos populares 

incluídos no Termo de Referência da licitação, conforme evidencia o seu Item 2 – Da 

Justificativa – constante das fls. 189-v e 190, bem como a franquia contratada pelo 

Ministério.  



 

 

Por outro lado, o Parecer Jurídico nº 112/2014/CONJUR-MPA/CGU/AGU, de 14/05/2014, 

constante das fls. 164 a 173, define como alteração necessária, em seu Item 36, a falta de 

explicação de como a área técnica calculou o número de veículos executivos e populares. 

Com o intuito de atender as orientações emitidas pela Conjur, a Nota Técnica s/nº 

CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 16/05/2014, não indica de modo preciso os parâmetros 

utilizados para definição da quantidade de veículos incluídos no Termo de Referência. 

No citado documento, não foi apresentado eventual histórico de atrasos no atendimento 

pelos veículos do contrato anterior (Item 6), assim como não foi apresentada a metodologia 

de cálculo das diárias a serem demandadas em território nacional (Itens 11 e 12), 

informações necessárias para definir o quantitativo de veículos incluído no Termo de 

Referência.  

Cumpre salientar que o referido documento não foi numerado, nem carimbado, e não possui 

autoria, bem como apresenta forma destoante das regras de redação oficial, evidenciando 

uma inclusão de documento no processo sem cumprimento das formalidades legais. Em 

sequência, destaca-se que o Documento que autoriza a licitação, constante da fl. 175, de 

competência do então Secretário Executivo CPF ***.604.218-**, não apresenta a respectiva 

assinatura da autoridade.  

Desse modo, resta evidenciada falha na elaboração do Termo de Referência por apresentar 

falta de clareza na motivação da aquisição, seja no enquadramento legal, seja no cálculo da 

demanda de veículos, resultando inclusive em desatendimento à demanda da Conjur.  

Impende salientar que as falhas no planejamento da contratação vêm ensejando ociosidade 

de veículos e prejuízo à Administração, conforme evidenciado no item 1 desta constatação. 

 

3) Previsão de quantidade de veículos de luxo sem amparo legal. 

Não foi evidenciado, no edital da licitação e nos documentos de planejamento do certame, 

amparo legal na definição do quantitativo de 6 veículos executivos - sendo destinados 1 para 

o Secretário Executivo, 1 para o Chefe de Gabinete do Ministro, e 4 para os Secretários 

Nacionais, conforme o Termo de Referência do Pregão n.º 09/2014.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 - GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 353/2014 – CGA/SPOA/SE/MPA, de 28/08/2014, com a seguinte 

manifestação: 

“Não foram localizados nos arquivos digitais e físicos desta Coordenação Geral de 

Administração, estudos, pesquisas e base de cálculos, que subsidiaram a elaboração do 

Termo de Referência realizado para contratação de serviços de locação de veículos para 

atender as necessidades deste MPA.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

1) Ausência de estudos de dimensionamento das franquias contratadas, possibilitando 

o pagamento sem a correspondente utilização dos veículos. 

A contratação dos serviços de transporte de servidores e cargas sem estudos técnicos que 

refletissem as necessidades do MPA, possibilita a ocorrência de danos ao Erário, pois, 

independentemente de o MPA utilizar o total de Km da franquia, que demonstrou-se 

superior às necessidades do MPA, deve realizar o  pagamento mínimo anual no valor de R$ 

1.523.514,96, e os km não utilizados (créditos de quilometragens) podem ou não ser 

compensados futuramente, em que pese não ter sido verificada a compensação em meses 

posteriores, devido ao superdimensionamento das franquias. Tais disposições 

antieconômicas constam dos seguintes itens do Termo de Referência, Anexo I do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 09/2014: 

 7.13 - “não sendo atingida a franquia mensal, a quantidade de quilômetros livres 

não utilizada no mês será acumulada e computada como crédito para os meses que 

ultrapassarem a franquia mensal”; 

 17.1.1 – “O pagamento dos serviços serão realizados exclusivamente pela locação 

de veículos, tendo como base valores fixos e mensais da franquia pré-determinada 

por veículo locado (...)” 

 17.1.4 – “a) Créditos de Quilometragens – A diferença apurada entre o total de 

quilômetros franqueados por categoria e os efetivamente rodados, quando este for 

menor que a franquia da categoria, será considerado crédito de quilômetros, 

possíveis de serem deduzidos nas ocasiões em que for verificada a existência de 

quilômetros excedentes.” (grifo nosso) 

O item 17.1.4 confirma disposição contratual antieconômica por tratar os créditos de 

quilometragens do MPA como cláusula CONDICIONAL, possíveis de serem compensados 

se houver quilometragem excedente, estimulando, desse modo, o consumo excessivo de 

quilômetros rodados.  

Ante o exposto, considerando que não foram apresentados estudos, pesquisas e base de 

cálculos que fundamentam a quantidade de veículos e a quilometragem estimada no âmbito 

da contratação, considerados indispensáveis elementos técnicos para subsidiar a elaboração 

do Termo de Referência e que os documentos constantes dos autos do procedimento para 

justificar a quantidade contratada apresentam-se insuficientes, constatam-se irregularidades 

na definição do número de veículos e na utilização da unidade de medida “franquia” na 

remuneração da empresa, resultando em prejuízo ao Ministério na execução do contrato, e 

falhas na definição do objeto de modo impreciso, insuficiente e não claro, contrariando a 

determinação dos Incisos II e III, Art. 3º da Lei 10.520/2002:  

“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 



 

 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas 

no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais 

estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da     licitação, dos bens ou serviços a serem licitados;” (grifo nosso) 

 

2) Ausência de estudos preliminares que fundamentem o quantitativo de veículos 

previsto no edital da licitação. 

Ressalta-se que os documentos elaborados pelo MPA para fundamentar a contratação (Nota 

Técnica s/nº CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 14/04/2014 e a Nota Técnica s/nº 

CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 16/05/2014, utilizaram de dados inconsistentes, tendo em 

vista as irregularidades identificadas na execução do contrato anterior do MPA que possuía 

o mesmo objeto,  celebrado com a Empresa GIRO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 

(CNPJ 05640645/0001-02), tratado em item específico deste Relatório. 

Em adição, as informações inseridas nas referidas Notas Técnicas são, em geral, vagas e 

genéricas para justificar a quantidade de veículos, a exemplo da análise horizontal da força 

de trabalho de 2014 a 2011, sem considerar o percentual de servidores que efetivamente 

utilizam veículos do MPA para fins de deslocamento, além de relacionar, 

contraditoriamente, o aumento da quantidade de veículos populares com a redução do 

número de servidores a partir de 2012.  

As falhas no conteúdo do segundo documento concentram-se na informação de aumento do 

quantitativo de servidores para justificar o incremento de veículos populares, em que pese 

haver redução da força de trabalho, e ao informar “uma demanda muito grande de 

locomoção”, sem apresentar dados específicos no aumento na locomoção.  

Também em inspeção realizada pela equipe de auditoria, em 18, 19 e 20 de Agosto de 2014, 

observou-se indício de ociosidade de veículos populares, demonstrando que o quantitativo 

contratado está acima da real necessidade dos deslocamentos do MPA, conforme evidencia 

registros fotográficos. Salienta-se que o Art. 2º da IN/SLTI/MP nº 03, de 15/05/2008 atua no 

sentido da eficiência da gestão de recursos ao conceituar veículo ocioso: “veículo sem 

aproveitamento pelo órgão em razão de não mais atender suas necessidades, embora em 

condições de uso.” 

Destaca-se que a ociosidade dos veículos utilizados no contrato foi evidenciada mediante 

análise da amostra formada pelos dados contidos nos Controles mensais de uso dos veículos 

de Junho e Julho de 2014, ao demonstrar a utilização quilômetros rodados em valor menor 

que a franquia contratada, conforme os quadros a seguir: 



 

 

Quadro – Amostra de Ociosidade de Veículos – Julho 2014 

Controle de 

Serviços: 

Julho/2014 

Categoria de 

Veículos 

Franquia (a) Km rodado (b) Diferença de Km 

(c = a - b) 

% de Ociosidade 

(d = c/a) 

II - Executivo 8.500 5.927 2.573 30% 

III - Popular 12.000 8.764 3.236 27% 

Total: 5.809  

Fonte: Fl. 223 do Processo 00350.003198/2014-17. 

Quadro – Amostra de Ociosidade de Veículos – Junho 2014 

Controle de 

Serviços: 

16 a 30 de Junho/2014  

Categoria de 

Veículos 

Franquia (a) Km rodado (b) Diferença de Km 

(a - b) 

% de Ociosidade 

(d = c/a) 

II - Executivo 4.250 1.450 2.800 66% 

III - Popular 6.000 1.816 4.184 70% 

Total: 6.984  

Fonte: Fl. 212 do Processo 00350.003198/2014-17.  

A amostra acima não inclui a Categoria I – Executivo, vez que os respectivos “Km rodados” 

indicam dados não fidedignos, conforme detalhado em item específico deste Relatório. 

 

3) Previsão de quantidade de veículos de luxo sem amparo legal. 

 Constata-se que a definição de 01 veículo para uso exclusivo do Chefe de Gabinete do 

Ministro da Pesca e Aquicultura apresenta-se de modo contrário à determinação do § 4º, Art. 

5º do Decreto nº 6.403/2008, que impõe a este agente público o uso compartilhado de 

veículos. No que tange à definição de 04 veículos para os Secretários Nacionais, autoridades 

ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS - nível 6, 

também fica constatada falha ao não abordar análise de economicidade relativa ao possível 

uso compartilhado de veículos de transporte institucional, vez que o § 3º possibilita o uso 

exclusivo ou compartilhado.  

“Art. 5º  Os veículos de transporte institucional são utilizados exclusivamente 

por:  

(...) 

III - ocupantes de cargo do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 

nível 6, ou equivalente; 

IV - chefes de gabinete de Ministro de Estado; 

(...) 

§ 3º  As autoridades referidas nos incisos III e V disporão de veículo de uso 

exclusivo ou compartilhado, a juízo do respectivo Ministro de Estado ou do 

dirigente máximo da respectiva entidade. 



 

 

§ 4º Às autoridades referidas no inciso IV caberá o uso compartilhado de 

veículos de transporte institucional.” (grifo nosso) 

Desse modo, constata-se ilegalidade ao definir uso exclusivo de veículo para o Chefe de 

Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura, bem como irregularidade por não realizar 

análise técnica sobre o uso exclusivo ou compartilhado para os Secretários Nacionais.  

Após a apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

Considerando a modalidade de contratação para os serviços de transporte, é 

possível constatar a ausência de estudos para a definição da opção por franquia 

como sendo a mais viável para o Ministério. Verificou-se, já no primeiro 

pagamento a desvantagem da aplicação da franquia mensal, por lote, uma vez 

que essa franquia é superior à real necessidade do MPA, não sendo possível, 

ainda, a compensação entre os grupos executivo e básico. 

Registre-se que, mesmo com a não utilização dos serviços, torna-se obrigatório 

o pagamento da quilometragem fixada contratualmente, acarretando perdas 

económicas à Administração Pública. Por outro lado, nota-se que o quantitativo 

de veículos disponíveis para atender às demandas do MPA está acima do 

necessário, ensejando ociosidade de determinados veículos. 

Diante da necessidade de realizar adequações nos contratos vigentes, 

principalmente em razão dos achados de auditoria que identificaram falhas 

processuais que poderiam ensejar prejuízos à governança pública, recomendou-

se a elaboração da Nota Técnica nº. 01/2014 - Spoa/SE/MPA, de 16/9/2014, 

com o objetivo de verificar a possibilidade de propor rescisão unilateral do 

respectivo instrumento contratual vigente. Da análise, depreendeu-se que a 

Administração deveria se valer da aplicação dos dispositivos previstos no artigo 

79, S 2° da Lei nº 8.666/93, a qual estabelece, em decorrência da rescisão 

unilateral, que a Administração está obrigada a indenizar integralmente o 

Contratado por perdas e danos, inclusive o montante de gastos e despesas 

praticadas pela outra parte. Portanto, calculou-se o montante a ser pago à 

empresa, a título de indenização, conforme demonstrativo anexo à referida Nota 

Técnica, ressalvando que não há como mensurar tais valores com precisão, pois 

seria necessário o detalhamento, por parte da Contratada dos custos que ainda 

poderiam advir em razão da rescisão. Considerando que o resultado da 

presente auditoria especial apresentou indícios de irregularidade no certame 

licitatório do caso em questão, não resta alternativa à Administração exceto 

propor a rescisão unilateral do Contrato, com fulcro no artigo 78, inciso XII, 

combinado com o artigo 79, S 2°. 

No que tange às constatações apontadas pela equipe de auditoria, a Secretaria 

Executiva está providenciando a abertura de procedimento correcional para 



 

 

verificar a inclusão de cláusulas antieconómicas no Edital do Pregão Eletrônico 

nº 09/2014. 

 Assim, de acordo com a manifestação, a Unidade reconhece as impropriedades e informa 

que está adotando medidas para saneá-las.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa à publicação de edital, e 

posterior celebração do contrato nº 15/2014, com falhas na metodologia de remuneração da 

empresa contratada, na estimativa da distância da franquia e na estimativa do número de 

veículos, ensejando prejuízo à Administração. 

 

Recomendação 2: Adotar medidas no sentido de ajustar a referida contratação aos termos do 

Decreto nº 6.403/2008, bem como adequando os quantitativos contratados à real necessidade 

do Ministério. 

 

Recomendação 3: Elaborar estudos técnicos, pautados em dados fidedignos, para definir a 

real necessidade do quantitativo de veículos e as respectivas franquias adequadas às 

necessidades do MPA, visando à realização de contratação econômica.   

 

 

2.1.3. Requisições de veículos da Empresa Sermatec com falhas de preenchimento.  
 

Fato 
 

Em análise à execução de serviços voltados à locação de veículos, prestados pela Empresa 

Sermatec Assistência Técnica – EPP, CNPJ 03.602000/0001-50 por meio do contrato nº 

15/2014, observou-se o aceite de requisições de veículos com diversas falhas no 

preenchimento, cujos aspectos são evidenciados pelas três situações a seguir:  

a) Emissão de requisições de veículos com falta de detalhamento de uso de carros 

executivos. 

Observou-se a existência de requisições de veículos executivos com falta de detalhamento 

do uso, referentes aos meses de junho e julho/2014, vez que as requisições relacionadas, a 

título de amostra, no quadro a seguir, se apresentam genéricas por não constarem o 

detalhamento do percurso e do período da rota. 

Quadro - Requisições de veículos sem detalhamento de rota e de período.  

Relatório – Total de 

Km a ser pago  

Veículo  Período Folhas do Processo 

2861 Km  JII 5570  1/7/14 a  31/7/14  - 05:00h a 00:00h  224 a 227 

3094 Km JIM 8790 1/7/14 a 31/7/14 - 07:00h a 20:00h 228 a 231 

758 Km JIM 8820  

 

1/7/14 a 31/7/14 - 07:00h a 20:00h 232 a 234 

850 Km JIM 8810  

 

1/7/14 a  31/7/14 - 07:00h a 20:00h 235 a 237 

403 Km JIT 0112  

 

1/7/14 a 31/7/14 - 07:00h a 20:00h 238 a 240 

922 Km JIT 0132  1/7/14 a 31/7/14 - 07:00h a 20:00h 238 a 240 



 

 

 

2220 Km 6 veículos citados 

nas linhas acima 

16/6/14 a 30/6/14 195 a 197 

 

Destaca-se que as requisições relacionadas acima são utilizadas de forma incorreta, tendo 

em vista que cada viagem deve ser amparada por requisição específica. 

No caso em análise, ao incluir o período de um mês em apenas uma requisição, fica 

impossibilitada a aferição da efetiva realização dos deslocamentos, bem como a finalidade 

do uso do veículo. 

b) Emissão de requisições de veículos com as falhas de preenchimento dos formulários.  

Observou-se a existência de diversas requisições de uso de veículos com falta de assinatura e 

carimbo de servidor credenciado para autorizar o deslocamento e com falta de detalhamento 

da rota. 

Ressalta-se que o Termo de Referência da licitação previa que as requisições de uso dos 

veículos deveriam ser assinadas por servidor credenciado, informando, ainda, que para fins 

de pagamento, só seriam consideradas as requisições autorizadas pelos credenciados 

designados pelo MPA, com os campos devidamente preenchidos e rubrica do usuário.   

O contrato celebrado com a empresa faz remissão ao citado item do Termo de Referência.  

Destaca-se que a falta de previsão contratual de tal requisito fragiliza a fiscalização pelo 

Ministério; todavia, por haver previsão no instrumento editalício, deve ser atendida pelo 

Órgão. 

c) Aceite de requisições de veículos sem o número da série do documento. 

Observou-se a existência de requisições de veículos sem o número de série do documento, 

demonstrando a emissão de ordens de serviço sem atender à organização sequencial. O 

Quadro a seguir evidencia amostra dessas requisições: 

Quadro - Requisições de veículos sem obediência da sequência numérica  

N.º Requisição Veículo Horário 

? JKN -  3631 20:44h a 21:40h – 25/6/14 

? JKN -  3631 21:40h a 23:35h – 27/6/14 
Fonte: Fls. 50 e 51 do Processo nº 00350.003198/2014-17 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 - GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 435/2014 – CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 05/09/2014, com a seguinte 

manifestação: 

Em relação ao item “a”:  



 

 

“Não foram localizadas nos arquivos físicos, desta Coordenação Geral de Administração, 

as requisições/vouchers, relativas aos trajetos apresentados no Demonstrativo constante do 

item 10 do Relatório de Auditoria.”  

 

Em relação ao item “b”:  

“Não constam orientações encaminhadas pela Coordenação Geral de Administração, à 

época, aos servidores e motoristas quanto à exigência na forma do preenchimento das 

requisições/vouchers quando da utilização dos veículos disponibilizados para atender as 

demandas do MPA. Vale ressaltar que, nesta data, foi encaminhado via correio eletrônico, 

comunicado contendo orientações quanto ao uso de veículos e manuseio de 

requisições/vouchers, conforme cópia de e-mail anexo.”  

Em relação ao item “c”:  

“Informamos que, à época, era disponibilizado modelo na intranet do MPA, de Requisição 

de Veículo, conforme o padrão fornecido pela empresa e em Cláusula Contratual, porém 

sem número, visando atender em tempo hábil as demandas deste Ministério. Importante 

destacar que, atualmente esse procedimento foi alterado, informamos, ainda, que foi 

solicitado à empresa responsável requisições/vouchers, e posteriormente distribuído 

seguindo a numeração sequencial por Secretária.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que as manifestações da unidade não são suficientes para elidir as falhas, fica 

constatado o aceite de requisições de veículos com falhas relevantes, quais sejam: a) 

requisições de veículos com falta de detalhamento de uso de veículos executivos; b) 

requisições de veículos com as falhas de preenchimento dos formulários; e c) requisições de 

veículos sem o número da série do documento. 

No que tange ao item “a”, impende salientar que o registro dos nomes das autoridades que 

utilizaram os veículos se repete em uma única ficha, indiciando que, efetivamente, a 

requisição abrange mais de uma rota de utilização do carro, fato que inviabiliza a aferição de 

que os deslocamentos efetivamente ocorreram. 

Salienta-se que tais requisições genéricas foram anexadas aos autos para cumprir a exigência 

do Despacho nº 2563/2014, de 25/07/2014, constante na fl. 194, o qual informa não constar 

as requisições de transportes dos carros executivos, conforme previsão da Cláusula Oitava 

do Contrato nº 15/2014, de 13/06/2014.  

Apesar da falta de detalhamento dessas requisições de veículos, ocorreu o pagamento no 

valor de R$ 76.175,75, mediante OB 2014801435. Desse modo, fica constatado o 

pagamento de serviços com insuficiência da documentação de suporte, por ter se baseado em 

requisições genéricas. 



 

 

No que tange ao item “b”, cabe salientar que a falha de preenchimento relativa à falta de 

assinatura por servidor credenciado compromete o regular pagamento da despesa, 

considerando a previsão editalícia de pagamento, pelo MPA, somente de requisições com 

assinatura de servidor credenciado.  

As situações apontadas nas alíneas “b” e “c” evidenciam falhas que contrariam a disposição 

do Art. 4º da Instrução Normativa /SLTI/MP nº 3, de 15/05/2008: 

“Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: 

I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 

II - identificação do motorista; e 

III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens.”  (grifo nosso) 

Ante o exposto, fica constatado o pagamento, pelo MPA, de requisições de veículos sem a 

comprovação da efetiva prestação do serviço e com falhas relevantes nos formulários de 

requisição de uso dos veículos, demonstrando fragilidade na verificação do quantitativo de 

quilômetros rodados, e falhas na fiscalização da execução dos serviços. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar apuração contábil das requisições de uso dos veículos em que 

não há discriminação dos deslocamentos e que não é possível aferir a efetiva prestação dos 

serviços, levantar o respectivo débito e adotar medidas de recuperação desse valor. 

 

Recomendação 2: Adotar medidas de gestão para aceitar somente ordens de serviços 

emitidas com base em regularidade formal definida nas determinações contratuais, que prevê 

a assinatura do servidor credenciado, bem como o ateste do usuário do veículo de que o 

itinerário e o período de deslocamento registrado no documento estão em conformidade com 

a rota realizada.  

 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade de quem deu causa à execução contratual com 

falhas relevantes que impossibilitam aferir a prestação do serviço, ensejando prejuízo à 

Administração. 

 

 

2.1.4. Requisições de veículos da Empresa Sermatec com finalidade diversa da 

prestação de serviços precípuos do MPA. 
 

Fato 
 

Ainda em análise à execução do contrato nº 15/2014, firmado pelo MPA com a empresa 

Sermatec Assistência Técnica – EPP, CNPJ 03.602000/0001-50, cujo objeto é a prestação de 

serviços voltados à locação de veículos, observou-se a emissão de requisições de uso de 

veículos sem a comprovação de realização dos deslocamentos e sem registros de que o uso 



 

 

do veículo teve como objeto a prestação de serviços precípuos do MPA, além de requisições 

com inconsistências na quilometragem incluída na requisição. Tais aspectos são 

evidenciados pelas situações a seguir: 

a) Requisições de uso de veículos sem a comprovação dos deslocamentos e sem o suporte de 

documentos que evidenciem a utilização dos veículos para desempenho de atividades do 

MPA.  

As situações identificadas são subdivididas em três itens: a.1) Ponto inicial das rotas distante 

da sede do MPA; a.2) Deslocamentos em horários diferentes do expediente administrativo 

ordinário; a.3) Utilização de veículos por funcionários de empresas contratadas pelo MPA.  

No que tange ao item “a.1”, observou-se a existência de requisições com ponto inicial das 

rotas distante da sede do MPA. A título de exemplo, o quadro a seguir apresenta requisições 

da citada tipologia: 

Quadro - Deslocamentos com ponto inicial das rotas distante da sede do MPA. 

Folha do 

Processo 

Veículo Horário Rota 

224 JII 5570 06:10h a 07:40h – 2/7/14 Ceilândia/305S/410S/MPA – 46Km 

224 JII 5570 04:40h a 05:30h – 8/7/13 Samambaia/Park Way/MPA – 53Km 

 

No que tange ao item “a.2”, observou-se a existência de requisições com deslocamentos em 

horários diferentes do expediente administrativo ordinário. O Quadro a seguir evidencia 

amostra dessas requisições: 

Quadro - Deslocamentos em horários diferentes do expediente administrativo ordinário. 

Folha do 

Processo 

Veículo Horário/data Rota Km 

34 e 51 JKN -  

3631 

21:40h a 23:35h – 27/6/14 MPA/St. Mª/Vicente Pires 206 

34 e 50 JKN -  

3631 

20:44h a 21:40h – 25/6/14 MPA/714N/SAI/SIG/SAAN/Cruzeiro 

/MPA 

132 

95 e 101 OVS - 

2157 

20:21h a 22:00h – 24/6/14 MPA/Taguatinga/Colonia 

Agricola/MPA 

80 

323 OVS - 

4137 

20:00h a 22:00h – 3/7/14 MPA/Taguatinga/Colonia Agricola 69 

278 e 287 JKN -  

3631 

21:00h a 23:00h – 3/7/14 MPA/Gama 

Leste/Taguatinga/Samambaia/MPA 

151 

365 OVS - 

4147 

21:30h a 22:20h – 16/7/14 MPA/Gama /MPA 85 

 

No que tange ao item “a.3”, observou-se a existência de requisições para deslocamentos de 

funcionários de empresas contratadas pelo MPA, quais sejam: Ágil Empresa de Segurança 

Ltda., CNPJ 72.620.735/0001-29; MKS Comércio e Serviços Ltda. - ME, CNPJ 

03.617.851/0001-76. O Quadro a seguir apresenta amostra dessas requisições: 



 

 

Quadro - Deslocamentos de funcionários de empresas contratadas pelo MPA.  

Empresa: MKS 

Folha do 

Processo 

Veícul

o 

Horário/data Rota Km Usuário 

278 e 283 JKN -  

3631 

15:00h a 15:22h – 

2/7/14 

MPA/219S/MPA 13 R.S. 

(funcionário)/Empresa 

MKS 

278 e 289 JKN -  

3631 

16:25h a 17:48h – 

7/7/14 

MPA/SIA/Cruzeiro /MPA 30 J.D.(funcionário)/Empres

a MKS 

Empresa: Ágil 

Folha do 

Processo 

Veícul

o 

Horário/data Rota Km Usuário 

391 OVS - 

2147 

14:04h a 15:43h – 

14/7/14 

MPA/ÁGIL/MPA/ÁGIL/MP

A 

50 P.F. 

(funcionário)/Empresa 

Ágil 

393 OVS - 

2147 

14:04h a 16:43h – 

15/7/14 

MPA/ÁGIL/MPA/ÁGIL/MP

A 

50 D.(funcionário)/Empresa 

Ágil 

499 OVS - 

2137 

12:54h a 13:49h – 

17/7/14 

MPA/ÁGIL/MPA 25 P.F.(funcionário)/Empre

sa Ágil 

 

b) Registro de deslocamentos em que a quilometragem total é incompatível com a distância 

dos percursos. 

Observou-se a existência de requisições com deslocamentos em que a quilometragem total é 

incompatível com a distância dos percursos. A título de exemplo, o quadro a seguir 

apresenta requisições com essa situação: 

Quadro - Deslocamentos com quilometragem total incompatível com a distância dos percursos. 

Veículo Horário/data Rota Km 

registrada 

na 

requisição 

Distância do Percurso 

(Ida e Volta) * 

JKN -  

3631 

20:44h a 21:40h 

– 25/6/14 

MPA/ Colônia 

Agrícola/MPA 

132 51,2 

JKN -  

3638 

08:15h a 09:27h 

– 29/7/14 

MPA/ESAF/MPA 

 

 

62 28,8 

JKN -  

3638 

08:05h a 08:40h 

– 30/7/14 

MPA/ESAF/MPA 55 28,8 

JKN -  

3638 

08:40h a 19:33h 

– 16/7/14 

MPA/Paracatu-

MG/MPA/Aeroporto/MPA 

 

 

830 498,2 = 

474 (MPA/Paracatu-MG/MPA) 

+  

24,2  (MPA/Aeroporto/MPA) 

JKN -  

3638 

17:23h a 18:00h 

– 30/7/14 

MPA/Aeroporto/MPA 

 

 

50 24,2 

OVS – 

2157 

14:33h a 17:52h 

– 10/7/14 

MPA/Senado Federal/MPA 

 

 

63 6,8 

*A distância foi aferida em programa de serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite 

Fonte: Fls. 50, 101, 247, 252, 261, 276, 460 do Processo nº 00350.003198/2014-17 

 



 

 

c) Emissão de requisições de uso de veículos para dirigente do Ministério cujos períodos de 

deslocamento coincidem com compromissos registrados na Agenda da Autoridade.  

Observou-se a existência de requisições do veículo de Placa JII 5570 para utilização pelo 

então Secretário Executivo do MPA, CPF ***.604.218-**, cujos períodos de deslocamento 

coincidem com compromissos registrados na Agenda da Autoridade, indicando que as rotas 

não ocorreram de fato. O Quadro a seguir apresenta amostra dessas requisições: 

Quadro - Deslocamentos cujos períodos coincidem com compromissos na Agenda da Autoridade 

Mês: Julho/2014 

Veículo: JII 5570 

Folhas: 224 a 226 

Requisição Data Horário Rota Agenda de Autoridade 

S/N 1/7/14 

 

14:40h a 

15:00h 

 

14:05h a 

15:32h 

 

17:00h a 

17:27h 

MPA/Ibama/MPA – 18Km 

 

MPA/Ibama/MPA – 18Km 

 

MPA/Ibama/MPA – 15Km 

14h47 - Reunião  

 

14h30 – Reunião 

 

17h04 – Reunião 

S/N 2/7/14 

 

 

 

2/7/14 

 

 

06:10h a 

07:40h  

 

 

14:59h a 

16:40h 

Ceilândia/305S/410S/MPA 

– 46Km 

 

MPA/711N/SOF 

S/SHS/MPA – 38Km 

07h36 - Reunião 

 

15h52 – Reunião 

 

S/N 3/7/14 

 

06:10h a 

08:00h 

 

 

08:20h a 

09:30h 

 

 

14:20h a 

14:45h 

Ceilândia/305S/410S/MPA 

– 50Km 

 

MPA/SDN/Park 

Way/MPA – 43Km 

 

MPA/SHS/MPA – 4Km 

07h55 – Reunião 

 

 

 

09h14 – Reunião 

 

 

 

14h24 – Reunião 

 

 

 

S/N 4/7/14 06:50h a 

07:20h 

 

12:00h a 

14:30h 

 

MPA/410S/MPA – 12Km 

 

MPA/Vila 

Planalto/MPA/Vila 

Planalto/MPA – 30Km 

07h00 – Reunião 

 

 

14h07 – Reunião 

 

S/N 7/7/14 15:00h a 

15:50h 

MPA/SHS/MPA – 5Km 15h43 – Reunião 

S/N 8/7/14 06:50h a 

07:50h 

 

MPA/711N/Aeroporto/MP

A – 47Km 

07h38 – Reunião 

S/N 9/7/14 07:00h a 

14:00h 

 

 09h00 – Reunião.  
Obs.: No período da rota ocorreram 3 reuniões 

e 3 audiências  

S/N 11/7/14 15:30h a 

17:00h 

MPA/SHS/SOF N/MPA – 

32Km 

15h42 – Reunião.  
Obs.: No período da rota ocorreram 3 reuniões 

S/N 14/7/14 14:40h a MPA/SHS/MPA – 4Km 14h56 – Reunião. 



 

 

15:05h 

Mês: Junho/2014 

Folhas: 28 

 24/06/14  15:00h a 

21:30h  

MPA/513S/MPA/PARK 

WAY/SAMAMBAIA – 

61Km 

16h04 - Reunião   

20h00 - Reunião   

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 – GMA/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 435/2014 – CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 05/09/2014, com a seguinte 

manifestação: 

Em relação ao item “a”:  

“Não constam documentos que subsidiam na necessidade de realização dos trajetos 

executados, à época, relativos aos pontos iniciais, aos horários diferentes do expediente, 

bem como a disponibilização a funcionários de empresa contratadas.”  

Em relação ao item “b”:  

“Não consta parâmetro para realização dos trajetos percorridos pelos os veículos 

prestadores de serviços ao MPA, em que exija a utilização da menor distância de 

quilometragem.”  

Em relação ao item “c”:  

“Os veículos executivos ficam a disposição exclusiva das Autoridades beneficiárias, de 

acordo com as categorias apresentadas no Contrato de prestação de serviço.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que as manifestações da unidade não são suficientes para elidir as falhas, fica 

constatada a emissão de requisições de veículos com irregularidades, quais sejam: a) 

requisições de veículos sem o suporte de documentos ou justificativas que evidenciem a 

efetiva realização dos deslocamentos e a utilização dos veículos para desempenho de 

atividades do MPA; b) deslocamentos em que a quilometragem total é incompatível com a 

distância dos percursos; c) requisições de veículos sem o suporte de documentos ou 

justificativas que evidenciem a utilização dos veículos para desempenho de atividades do 

MPA. 

Ressalta-se que todas as requisições de uso de veículo analisadas pela CGU não atendem à 

disposição do Art. 4º da Instrução Normativa /SLTI/MP nº 3, de 15/05/2008: 

“Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: 

(...) 



 

 

III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens.”  (grifo nosso) 

No caso do item “a.2”, cabe alertar que, em regra, é vedado o uso de veículos para transporte 

individual da residência à repartição e vice-versa, conforme o Inciso IV, Art. 8º do Decreto 

nº 6.403, de 17/03/2008.  

No que tange ao item “b”, registra-se que, caso seja concedido o Adicional de Embarque e 

Desembarque - regulamentado pelo Art. 8º do Decreto nº 5.992, de 19/12/2006 - é vedado o 

uso de veículos para deslocamento ao aeroporto, conforme o § 6º, Art. 5º do Decreto nº 

6.403, de 17/03/2008.  

Ante o exposto, constata-se a emissão de requisições de veículos com irregularidades, 

demonstrando que as finalidades dos deslocamentos são diversas da prestação de serviços 

precípuos do MPA, vez que não possuem justificativa nesse sentido. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa à utilização dos veículos do 

contrato nº 15/2014 em desconformidade com os normativos que regulamentam a matéria, 

ensejando prejuízo à Administração. 

 

Recomendação 2: Realizar apuração contábil de todas as requisições do contrato nº 15/2014 

que não possuem comprovação do efetivo uso do veículo, levantar o respectivo débito e 

adotar medidas de recuperação desse valor. 

 

Recomendação 3: Adotar medidas de gestão para motivar a execução de serviços, expondo a 

justificativa dos deslocamentos, a fim de assegurar a regular verificação do gasto.  

 

 

2.1.5. Falhas na fiscalização da execução contratual de serviços de aluguel de veículos 

ao MPA, e de contrato referente à manutenção e abastecimento dos carros de 

propriedade do Ministério.  
 

Fato 
 

Ainda em análise à execução de serviços voltados à locação de veículos, prestados pela 

Empresa Sermatec Assistência Técnica – EPP, CNPJ 03.602000/0001-50, observaram-se 

fragilidades na fiscalização da execução do Contrato nº 15/2014, vez que não foram 

identificadas, nos autos do processo, análises criteriosas das requisições de uso de veículo 

que possuem inconsistências detalhadas em itens anteriores do presente Relatório ou que não 

atendem à previsão contratual, tais como: rotas em que a quilometragem total é incompatível 

com a distância dos percursos, utilização de veículos por funcionários de empresas 

contratadas pelo MPA, e deslocamentos com ponto inicial das rotas distante da sede do 

MPA. Tais aspectos são evidenciados pelas duas situações a seguir: 

 

 



 

 

a) Relatórios de Ocorrência sem análise crítica da execução contratual. 

Observou-se a ausência de análise crítica dos serviços prestados pela empresa no documento 

voltado para este fim, denominado Relatório de Ocorrência, cuja autoria cabe ao fiscal do 

contrato, vez que não foi identificada a contestação de inconsistências relevantes nas 

requisições, além de documentos em desconformidade com a previsão contratual, 

caracterizando, desse modo, falha na fiscalização do Contrato nº 15/2014. Como evidencia, 

citam-se os Relatórios de Ocorrência nº 01/2014, de 22/07/2014e nº 07/2014, de 06/08/2014. 

Esta fragilidade de fiscalização também foi observada na execução de serviços voltados à 

manutenção automotiva em geral e abastecimento, prestados pela Empresa Ticket Serviços 

S/A. – ME, CNPJ 47.866934/0001-74. 

No citado contrato, exames da CGU também verificaram falhas na comprovação de 

abastecimentos de veículos do MPA (itens detalhados em ponto específico deste Relatório), 

e os Relatórios de Ocorrência não trazem análise criteriosa do fiscal acerca da regularidade 

da prestação do serviço. 

b) Ausência de divulgação de medidas internas de orientação dos servidores quanto ao uso 

dos veículos do MPA. 

Observou-se a ausência de medidas internas de orientação dos servidores quanto ao uso 

adequado dos veículos do MPA, no sentido de que o uso correto dos veículos seja 

devidamente atestado pelo usuário, medidas as quais se conformam com a legislação. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 - GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 435/2014 – CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 05/09/2014, com a seguinte 

manifestação: 

Em relação ao item “a”:  

“Não foram localizados planejamentos e solicitações para capacitação do Fiscal e seu 

respectivo substituto, visando aprimorar ou estruturar uma estratégica para realização 

mais eficaz no acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos.”  

Em relação ao item “b”:  

“Conforme apresentados nos itens anteriores, esta nova gestão, adotou os seguintes 

procedimentos: 

a. A retirada da intranet da disponibilização de requisições/vouchers, avulsos, sem o 

devido padrão exigido, visando uma melhor fiscalização; 

b. Disponibilização de blocos de requisições/vouchers, por meio de Memorando às 

Secretarias, obedecendo a um critério de ordem cronológica por setor, visando um melhor 

acompanhamento e controle de utilização dos veículos por categoria e área; e 



 

 

c. Realização de laudo de vistoria nos hodômetro dos veículos disponibilizados para 

demandas do MPA por meio do Contrato n° 15/2014 de locação, visando melhor 

acompanhamento das distâncias percorridas.”  

Por meio do Memorando nº 435/2014 – CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 05/09/2014, a 

Auditada apresentou a seguinte manifestação: 

“Constam apenas os documentos inseridos no processo, bem como o Relatório de 

Ocorrência assinado pelo Fiscal do Contrato.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que as manifestações da unidade não são suficientes para elidir as falhas, 

ficam constatadas as falhas na fiscalização do Contrato nº 15/2014, quais sejam: a) falta de 

análise crítica da execução contratual nos relatórios de ocorrência; b) falta de divulgação de 

medidas internas de orientação dos servidores quanto ao uso dos veículos do MPA.   

No que tange ao ponto “a”, cabe salientar que os Itens 20.2 e 20.11 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 09/2014, determinam, respectivamente, que o 

fiscal deve anotar em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como os nomes dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; e deve comunicar 

qualquer anormalidade durante a execução do serviço. Desse modo, fica constatada omissão 

do fiscal no que tange ao registro de inconsistências nos registros de deslocamentos, 

contrariando os citados itens.  

No que tange ao item “b”, impende destacar que a falta de divulgação de medidas internas 

de orientação contraria o Art. 38 da Instrução Normativa /SLTI/MP nº 3, de 15/05/2008: 

“Art. 38. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica ou 

fundacional deverão disponibilizar aos seus servidores, pelo menos a cada três meses, 

preferencialmente por meio eletrônico, as orientações relativas à utilização de veículos 

oficiais descritas nesta Instrução Normativa.”  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Tornar efetivo o acompanhamento dos contratos de prestação de serviço 

no MPA, instruindo os fiscais a realizar análise criteriosa da execução contratual e 

registrando as falhas detectadas em documento próprio, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

Recomendação 2: Adotar rotina de orientação dos servidores do MPA quanto ao uso dos 

veículos do MPA e à necessidade de registro dos deslocamentos, com o devido ateste do 

usuário.    

 

 



 

 

2.1.6. Falhas na execução do contrato cujo objeto é a manutenção de veículos do 

MPA. 
 

Fato 
 

Em análise à execução de serviços voltados à manutenção automotiva em geral, 

fornecimento de peças, abastecimento, guincho e socorro mecânico para atenderão MPA e 

suas Superintendências, prestados pela Empresa Ticket Serviços S/A. – ME, CNPJ 

47.866934/0001-74 no âmbito do contrato nº 64/2010, observou-se o pagamento por 

abastecimentos de veículos do MPA com inconsistências no que tange aos dias de prestação 

do serviço e ao suporte documental dos abastecimentos. Tais aspectos são evidenciados 

pelas três situações a seguir: 

a) Abastecimentos em finais de semana, sem documentos que demonstrem a utilização do 

veículo em atividades do MPA. 

Observou-se a existência de registros de abastecimentos em finais de semana, sem 

documentação que demonstre a utilização efetiva dos veículos para as finalidades do MPA, 

conforme evidencia o relatório denominado “Conferência de NF - Utilização – Analítico”, 

constante às fls. 28, 79, e 166. A título de exemplo, os quadros a seguir apresentam 

abastecimentos nessa situação: 

Conferência de NF - Utilização – Analítico (fl. 28, 79) 

Veículo:  JJL-1718 

Cartão: 3085121008462380 

Motorista: J.L.S.S. – SFPA/DF 

Data/horário Mercadoria Qtd. (L) 

(a) 

Hodômetro 

(b) 

Valor (R$) 

19/01/13 - 07:00h - Sábado Gasolina Comum 53,19 6312  150,00 

08/02/13 - 08:25h – Sábado Gasolina Comum 42,77 7204 126,60 

 

Conferência de NF - Utilização – Analítico (fl. 166) 

Veículo:  JIM-0717 

Cartão: 3085121010128060 

Motorista: D.N. – MPA/Sede 

Data/horário Mercadoria Qtd.  

(a) 

Hodômetro 

(b) 

Valor (R$) 

08/12/13 - 12:59h - Domingo  Gasolina Comum 39,61 40846 120,03 

 

b) Autorização para pagamento de despesas sem o suporte de detalhamento de dados. 

Observou-se a existência de autorização para pagamento sem identificação da quantidade 

abastecida, e do agente responsável (motorista). O Quadro a seguir apresenta amostra dessas 

requisições: 

Conferência de NF - Utilização – Analítico (fl. 33) 

Veículo:  JHZ – 4809 

Cartão: 3085121004431348 

Mercadoria: ? 

Motorista: ?  – SFPA/PE 



 

 

Data/horário N.º OS Qtd.  Hodômetro Valor (R$) 

19/12/12 - 09:41h  973505 ? ? 4.587,00  

29/11/12 - 13:09h  973491 ? ? 1.183,00  

 

Ressalta-se que o valor pago nas citadas Ordens de Serviços é incompatível com o custo do 

abastecimento de um veículo. 

c) Falta de inclusão de documentos de comprovação do abastecimento.  

Observou-se a ausência, nos autos do processo, de documentos para a comprovação de que o 

pagamento realizado na Ordem de Serviço relacionada a seguir foi realizado para a 

aquisição de combustível. 

Conferência de NF - Utilização – Analítico (fl. 166 – NF: 647251 

Veículo:  JIM-0717 

Cartão: 3085121010128060 

Motorista: D.N. – MPA/Sede 

Data/horário Mercadoria Qtd.  

(a) 

Hodômetro 

(b) 

Valor (R$) 

08/12/13 - 12:59h  Gasolina Comum 39,61 40846 120,03 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 - GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 435/2014 – CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA, de 05/09/2014, com a seguinte 

manifestação: 

Em relação ao item “a”:  

“Informamos que em relação ao questionamento apresentado em favor do servidor D. N., 

segue anexo, extrato do sistema SCDP “Consulta Posição de Solicitação da Viagem”, em 

que comprova a realização de evento no período mencionado, com a participação do 

referido servidor, justificando-se a necessidade de abastecimento em datas próximas e em 

fim de semana.”  

Em relação ao item “b”:  

“Não constam documentos contendo orientações e exigências relativas à época, sobre a 

necessidade de detalhamento de dados.”  

Em relação ao item “c”:  

“Não há justificativa, considerando a ausência de comprovantes, bem como explicação nos 

autos para o critério de formalização e utilização.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

No que tange ao deslocamento do motorista D.N., a Unidade apresentou documento 

demonstrando a realização de atividades do Ministério no período da Ordem de Serviço. 

Todavia, o Ministério não apresentou informações acerca dos abastecimentos em finais de 

semana realizados pelo motorista CPF ***.562.301-**. 

Considerando a falta de comprovação do uso do veículo, em atividades do MPA, pelo 

motorista CPF ***.562.301-**., destaca-se a vedação, em regra, para uso de carros oficiais 

em finais de semana, conforme previsto no Art. 8º do Decreto nº 6.403, de 17/03/2008: 

“Art. 8
o
  É vedado:  

III - o uso de veículo nos sábados, domingos e feriados, salvo para eventual desempenho de 

encargos inerentes ao exercício da função pública ou o disposto no art. 5
o
, inciso VI;” 

No caso do item “b”, caracteriza-se também descumprimento contratual, vez que o Item 8 da 

Cláusula Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada – do Contrato nº 

64/2010 expressa que a contratada - Empresa Ticket Serviços S/A – deve lançar no sistema 

de gestão dos cartões o valor do abastecimento, litragem e quilometragem do veículo.   

Ademais, considerando o valor pago em cada Ordem de Serviço, incompatível com o custo 

de abastecimento de veículo, deve o MPA realizar diligências com vistas a verificar a 

finalidade da despesa. 

Ante o exposto, constatam-se gastos com abastecimentos de veículos sem a comprovação da 

efetiva prestação do serviço e com valores incompatíveis com o custo ordinário de 

combustível.   

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar apuração contábil de abastecimentos/aquisições sem a devida 

comprovação documental, levantar o respectivo débito e adotar medidas de recuperação 

desse valor. 

 

Recomendação 2: Adotar medidas de gestão para comprovar a execução de serviços de 

abastecimento e manutenção veicular, expondo a justificativa dos gastos, a fim de assegurar 

a sua regular verificação.  

 

 

2.1.7. Pagamento pela instalação de divisórias sem a regular comprovação da 

prestação dos serviços, totalizando cerca de R$ 131.184,9 pagos por serviços 

incompatíveis com as mudanças de layout previstas. 
 

Fato 
 

Foi objeto de análise pela equipe de auditoria os processos de execução, nos exercícios de 

2013 e 2014, do contrato nº 05/2012, firmado pelo MPA com a empresa Espaço & Forma 



 

 

Móveis e Divisórias Ltda (CNPJ 37.977.691/0007-83), cujo objeto é a prestação de serviços 

de instalação, remanejamento, montagem e desmontagem de divisórias. 

 

Durante os exames, foi verificado o pagamento pela instalação de divisórias cuja quantidade 

é incompatível com as mudanças de layout detalhadas nas plantas baixas das Ordens de 

Serviço emitidas pelo MPA. 

 

As desconformidades verificadas em 10 Ordens de Serviços emitidas em 2013 e 2014 

compreendem cerca de 440 m2 de divisórias cuja eventual instalação é incompatível com as 

mudanças de layout previstas, totalizando R$ 131.184,9. 

 

Ante o exposto, foi solicitado à Unidade que apresentasse a memória de cálculo utilizada 

para definir a quantidade de divisórias moduladas que deveriam ser instaladas, bem como 

documentos que evidenciassem a efetiva prestação dos serviços. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou a seguinte manifestação: 

 

“De acordo com fórmulas existentes na Ordem de Serviço elaborada pelo MPA, 

para empresa Espaço e Forma Móveis e Divisórias Ltda., o calculo é elaborado da 

seguinte forma: realiza-se a metragem do layout, com apuração do tamanho do 

espaço a quantidade do metro é multiplicada pelo valor unitário, com base nos 

dados existentes no Contrato. 

 

Vale ressaltar que, não foram localizados arquivos digitais e físicos nesta 

Coordenação Geral de Administração, que demonstrem memória de cálculos para 

subsidiar na apuração do valor apresentado pela empresa.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade não apresentou as memórias de cálculo das Ordens de Serviço solicitadas, 

documento necessário para aferir se os quantitativos inseridos nas OSs estão em 

conformidade com os ajustes de layout previstos. 

 

As análises da equipe de auditoria evidenciam que as quantidades previstas, nas Ordens de 

Serviço, para instalação de divisórias, são superiores às mudanças no layout registradas nas 

plantas baixas das Ordens de Serviço. 

 

A título de exemplo, as plantas a seguir são referentes à Ordem de Serviço nº 13/2013, para 

mudanças no layout do 13º andar do edifício onde funciona o MPA.  A primeira planta se 

refere ao espaço antes da mudança, e a segunda planta ao andar após os ajustes. As partes 

onde há alterações estão destacadas em vermelho na segunda imagem: 

 



 

 

Imagem 1 – Layout do 13º andar do edifício antes das alterações previstas na Ordem de Serviço nº 13/2013 

 
 
Imagem 2 – Layout do 13º andar do edifício após as alterações previstas na Ordem de Serviço nº 13/2013 (alterações 

destacadas em vermelho) 

 
As alterações compreendem a inclusão de divisórias reaproveitadas, segundo legenda da 

Imagem nº 02 (referente ao layout após os ajustes). Dessa forma, segundo as informações 

inseridas nos documentos acostados ao processo, não há inclusão de divisórias novas no 

âmbito da Ordem de Serviço nº 13/2013. 

 

Ainda que fossem instaladas divisórias novas, as informações da planta registram a 

instalação de cerca de 7m de divisórias, valor inferior aos 31m pagos pela Ordem de 

Serviço. 

 

Por fim, ressalta-se que situação análoga foi verificada em outras 09 ordens de serviço dos 

anos de 2013 e 2014, totalizando cerca de R$ 131.184,9 pagos por serviços incompatíveis 

com as mudanças previstas. 

 

Após a apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade encaminhou Ofício nº 

331/2014 – GM/ MPA, de 13/11/2014, com a seguinte manifestação: 



 

 

Verifica-se que à época não havia o controle, monitoramento e o devido 

acompanhamento por parte do fiscal responsável. 

Cabe informar que mesmo depois das mudanças na gestão do Ministério, foram 

localizadas Ordens de Serviço emitidas anteriormente, sem o devido ateste do 

fiscal, sem autorização do Ordenador de Despesas, com divergências nas 

informações relativas ao leiaute e aos orçamentos apresentados pela 

Contratada, ocasionando o consequente não pagamento. Visando a esclarecer 

tais informações, encaminhou-se ofício à Contratada, solicitando apresentação 

da metodologia de cálculo utilizada para apuração do montante exigido pelos 

serviços prestados ao MPA, considerando as divergências verificadas. 

Objetivando melhorar os procedimentos quanto à fiscalização da execução dos 

Contratos, foram estabelecidas regras para aprovação das Ordens de Serviço, 

com a realização de inspeções antes, durante e depois dos serviços, com a 

captação de imagens, conferências de medidas e materiais utilizados de acordo 

om o projeto aprovado. Inclusive toda a documentação que subsidia a efetiva 

comprovação dos serviços deverá ser anexada ao processo, visando a obter 

maior transparência nas atividades realizadas no âmbito do MPA. 

 Assim, de acordo com a manifestação, a Unidade reconhece as impropriedades e informa 

que está adotando medidas para saneá-las.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos, 

no âmbito do contrato nº 05/2012, por serviços de instalação de divisórias sem a regular 

comprovação da prestação dos serviços. 

 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade de quem deu causa ao pagamento sem a 

comprovação da prestação dos serviços. 

 

Recomendação 3: Promover o pagamento pelos serviços quando há comprovação 

documental de que os itens incluídos na Ordem de Serviço foram efetivamente prestados. 

 

 

2.1.8. Pagamento de bens e serviços de manutenção preventiva e corretiva das 

instalações do MPA sem a comprovação da devida prestação do serviço. 
 

Fato 
 

Foi objeto de análise pela equipe de auditoria o processo de pagamento, referente ao 

exercício de 2013, do contrato firmado entre o MPA e a empresa MKS Comércio e Serviços 

Ltda (CNPJ 03.617.851/0001-76), cujo objeto é a prestação de serviço de manutenção 

preventiva e corretiva das instalações do MPA.  

 

Tendo em vista o grande número de solicitações de serviço realizadas em 2013, o escopo das 

análises foi restrito aos meses de agosto a outubro de 2013, no total pago, pelos materiais 

instalados, de R$ 104.060,97 em 284 ordens de serviço (OS). 



 

 

 

Dos exames realizados, foi observada a inclusão, nas solicitações de serviço, de constantes 

substituições de equipamentos sanitários e hidráulicos, bem como a instalação de materiais 

elétricos e da rede do MPA sem a devida demonstração da necessidade de reparos ou 

substituições e sem a comprovação da execução dos serviços. 

 

Nos meses cujas OSs foram analisadas pela CGU, foi identificada a inclusão, e respectivo 

pagamento, pelos seguintes materiais: 

 
N. OS Serviço Item  Quantidade 

utilizada/substituída 

1239, 1288, 1322, 1421, 1422 

e 1425 

Hidráulico Assento sanitário 82 un 

1238, 1247, 1288, 1336, 

1421, 1422, 1424 e 1425 

Hidráulico Ducha higiênica 88 un 

1238, 1247, 1288, 1322, 

1421, 1422, 1424 e 1425 

Hidráulico Caixa acoplada 105 un 

1238, 1247, 1288, 1421 e 

1425 

Hidráulico Mictório 32 un 

1216, 1217 e 1316 Manutenção da 

rede 

Conector fêmea RJ 45 Cat. 

5E e 6  

516 un 

1216 e 1316 Manutenção da 

rede 

Conector macho RJ 45  420 un 

1201, 1202, 1276, 1279, 

1361, 1364, 1449 e 1463 

Elétrico Coopex revestido metálico 

(3/4’’ e 1’’) 

600 mts 

1201, 1202, 1212, 1279, 

1345, 1364, 1378 e 1449 

Elétrico Disjuntor (16, 20, 50 e 125 

Amperes) 

144 un 

1201, 1202, 1212, 1276, 

1345, 1364 e 1378 

Elétrico Cabinho flexível 2,5 mm 965 mts 

1201, 1202, 1212, 1276, 

1279, 1364, 1378 e 1449 

Elétrico Cabo PP (3x2,5mm, 

3x4mm e 3x10 mm) 

588 mts 

 

Dessa forma, foi solicitado à Unidade que apresentasse eventuais documentos e registros 

fotográficos que demostrassem a regular utilização/substituição dos citados itens no edifício 

do MPA.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício 297/2014 – SE/MPA, a Unidade encaminhou o Memorando nº 435/2014 

– CAPSE/CGA/SPOA/SE/MPA com a seguinte manifestação: 

 

“Não foram localizados nos arquivos digitais e físicos desta Coordenação Geral de 

Administração, registros fotográficos que comprovem a real necessidade dos serviços 

prestados pela empresa MKS Comércio e Serviços Ltda., bem como a regular substituição, 

manutenção ou aquisição de equipamentos apresentados nas Ordens de Serviços 

relacionadas no quadro da solicitação de auditoria”. 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade não trouxe esclarecimentos à situação identificada na execução 

do contrato firmado com a empresa MKS Comércio e Serviços Ltda. 

 



 

 

Os exames realizados demonstram que os registros das Ordens de Serviço não apresentam a 

regular documentação de suporte, não sendo possível aferir a real necessidade dos materiais 

e serviços, e tampouco a efetiva prestação do produto pago pelo Ministério. 

 

É necessário que o MPA dispense atenção à disposição legal contida no art. 67 da Lei nº 

8.666/93, no que tange à regular manutenção de representante da administração para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados. 

 

Em adição, deve o Ministério aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização contratual, 

tornando-os transparentes e rastreáveis, de modo a permitir verificar a quantidade e 

qualidade dos serviços prestados e somente pague os serviços prestados na totalidade, 

mediante evidência documental da realização dos serviços contratados, de acordo com  

a qualidade prevista no edital da licitação e após o efetivo controle dos fiscais do contrato. 

 

Após apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade encaminhou Ofício nº 

331/2014 – GM/MPA, de 13/11/2014, com a seguinte manifestação: 

 

... constata-se a necessidade de adequado acompanhamento dos serviços prestados, e 

para tanto, buscando melhorar a fiscalização e acompanhamento, foram elaboradas 

normas e procedimentos para o efetivo controle desses atividades, dentre elas: 

a) Exigência de que a área demandante envie Memorando que justifique e comprove 

a real necessidade dos serviços; 

b) Apresentação, por parte da empresa, de orçamento prévio; 

c) Análise e verificação do orçamento da empresa; 

d) Aprovação de orçamento pelo Fiscal do Contrato; 

e) Elaboração de Ordem de Serviço autorizando a realização do trabalho; 

f) Acompanhamento, pelo fiscal, da prestação dos serviços; 

g) Anotações no Relatório de Ocorrência quando de eventualidades, com análise 

crítica da execução contratual; 

h) Registros de imagens realizadas antes e depois dos serviços, visando a compor o 

processo de pagamento; 

i) Ateste na Ordem de Serviços, pelo responsável do setor demandante, como 

comprovação dos serviços prestados; 

j) Conferência prévia da autorização dos serviços, constatando as inconsistências 

apresentados pela empresa, quando da realização de manutenção preventiva; 

k) Conferência depois da realização de manutenção preventiva; e 

l) Inserção no processo de todos os documentos que comprovem a efetiv realização 

dos serviços. 

Tais mecanismos visam a aperfeiçoar a fiscalização contratual, tornando-os 

transparentes e rastreáveis de modo a permitir verificar a apuração da quantidade e 

qualidade dos serviços prestados. 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas de aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização 

contratual, de modo a ampliar os documentos e registros de comprovação dos serviços.  



 

 

 

Recomendação 2: Verificar, nas Ordens de Serviço referentes ao contrato firmado entre o 

MPA e a empresa MKS Comércio e Serviços Ltda, os bens e serviços cuja execução não 

possui efetiva comprovação, adotando providências para ressarcimento dos valores pagos 

indevidamente. 

 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade de quem deu causa ao pagamento indevido de 

bens e serviços cuja efetiva prestação não possui comprovação documental. 

 

 

2.1.9. Requisições de veículos da empresa Giro com falhas de preenchimento. 
 

Fato 
 

Em análise à execução do contrato nº 14/2011, firmado pelo MPA com a empresa Giro 

Locadora de Veículos Ltda. – ME, CNPJ 05.640645/0001-02, cujo objeto era a prestação de 

serviços voltados à locação de veículos, observou-se o aceite da emissão de requisições de 

veículos com diversas falhas no preenchimento do documento, bem como falhas na 

fiscalização do Contrato. Tais aspectos são evidenciados pelas três situações a seguir: 

a) Falta de elaboração do Relatório de Acompanhamento dos Serviços Prestados. 

Observou-se a ausência de atendimento ao Despacho nº 1097/2013 – CPO/SPOA/SE/MPA, 

de 15/04/2013, constante na fl. 283 - cuja finalidade é orientar o fiscal do contrato no sentido 

da necessidade do devido suporte documental da comprovação da prestação dos serviços, o 

que inclui o registro do Relatório de Acompanhamento dos Serviços Prestados, a fim de 

buscar a regular liquidação da despesa, citando inclusive o Acordão TCU nº 648/2007 – vez 

que não consta, nos autos, documento que sintetiza a real execução dos serviços prestados, 

dificultando a verificação do gasto. 

Ademais, salienta-se que, após a citada orientação, foram anexadas aos autos apenas as guias 

de requisição de uso dos veículos, instrução que ocorreu de modo desorganizado, por 

realizar a colagem de até 20 guias em apenas uma folha e com superposição de documentos. 

Registra-se, dessa forma, que o Relatório de Acompanhamento dos Serviços Prestados não 

foi elaborado, prejudicando a devida comprovação dos gastos. 

b) Emissão de requisições de veículos sem obediência de sequência numérica.  

Observou-se a existência de requisições de veículos sem obediência de sequência numérica, 

ou seja, emissões sem atender à organização sequencial do número de série das ordens de 

serviço. O Quadro a seguir evidencia amostra dessas requisições relativas ao dia 09/04/2013: 

Quadro - Requisições de veículos sem obediência da sequência numérica 
Requisição Veículo Horário 

20088 JII 2439 09:05h a 11:57h – 09/4/13 

17216  JII 2439 12:28h a 12:43h – 09/4/13 

16099  JII 2439 14:33h a 14:51h – 09/4/13 
Fonte: Fl. 350 do Processo nº 00350.000157/2013-98. 

 



 

 

c) Emissão de requisições de veículos com falhas de preenchimento dos formulários. 

Observou-se a existência de requisições de veículos com falta de assinatura do usuário, com 

falta de assinatura e carimbo do credenciado, servidor responsável por autorizar o uso do 

veículo, e com falta de indicação da Unidade requisitante, em desconformidade com a 

previsão contratual e com o regular registro da prestação do serviço. 

 Conforme destacado, a falta de assinatura e carimbo do credenciado caracteriza ausência de 

atendimento de determinação contratual, vez que o Item 7 da Cláusula Terceira – Das 

Obrigações do Contratante – do Contrato nº 14/2011, expressa que a emissão das requisições 

deve ser assinada por servidor credenciado, informando ainda que, para fins de pagamento, 

só serão consideradas as requisições autorizadas pelos credenciados designados pelo MPA, 

com os campos devidamente preenchidos e rubrica do usuário. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 - GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou o 

Despacho n°. 196/2014-COALP/CGA/SPOA/SE/MPA, de 27 de agosto de 2014, que 

apresenta o seguinte teor:  

“1. Em resposta a solicitação de Auditoria em epígrafe, quanto aos esclarecimentos 

relativos à execução dos serviços de locação de veículos, constantes do Processo de 

pagamento nº 00350.000157/2013-98, pela Empresa GIRO LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA – ME, informamos que no período em análise, a gestão, acompanhamento, 

monitoramento, controle e execução, bem como, a guarda do processo ficava a cargo da 

Coordenadora Geral de Administração à época.” 

Após apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade encaminhou Ofício nº 

331/2014 – GM/MPA, 13/11/2014, com a seguinte manifestação: 

 

a) Falta de elaboração do Relatório de Acompanhamento dos Serviços Prestados: 

elaboraram-se modelos de relatórios de serviços prestados, como o “Demonstrativo de 

Quilometragem Rodadas”, que especifica a natureza do veículo, se Popular ou Executivo, 

sendo atualizados e preenchidos diariamente, visando à comprovação dos serviços, além de 

subsidiar a análise documental para efeito de pagamento. 

b) Emissão de requisições de veículos sem obediência de sequência numérica: em 

consonância com o instrumento pactuado, a confecção e fornecimento de requisições são 

exigidos sempre que necessário à empresa, ficando a esta obrigada a confeccioná-las de 

acordo com os dados necessários à identificação. Cabe destacar, que as mencionadas 

requisições não são mais produzidas no MPA, uma vez que o arquivo digital com o modelo 

era disponibilizado na intranet, sendo que ele foi imediatamente retirado. Ainda sobre o 

tema, cumpre frisar que a empresa já foi informada quanto à desconsideração por parte 

deste Ministério de requisições apresentadas fora do padrão ou sem sequência numérica. 



 

 

c) Emissão de requisições de veículos com falhas de preenchimento dos formulários: 

considerando que o preenchimento de formulário é de responsabilidade conjunta, ou seja, 

dos usuários e da empresa contratada, comunicamos que, conforme anteriormente 

destacado, a empresa já foi orientada, em reuniões realizadas com o objetivo de regularizar 

tal situação. A Contratada deverá exigir dos usuários a requisição autorizada e o seu 

correto preenchimento. Destaca-se, ainda, que a empresa está ciente do não recebimento 

pelos serviços prestados, cujas requisições não estejam devidamente preenchidas. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade não apresenta esclarecimentos aos pontos constatados, restando 

evidenciada a emissão de requisições de veículos com as seguintes impropriedades a) falta 

de elaboração do Relatório de Acompanhamento dos Serviços Prestados; b) emissão de 

requisições de veículos sem obediência de sequência numérica; e c) emissão de requisições 

de veículos com falhas de preenchimento dos formulários. 

A Unidade informou, ainda, por meio do Ofício nº 331/2014 – GM/MPA, que foram 

elaboradas normas e procedimentos para aprimorar o controle dos serviços de locação de 

veículos para o contrato mencionado, com posterior divulgação interna. Ressaltou que tais 

orientações visam à promoção de maior segurança e transparência na utilização dos serviços 

e na formalização processual. 

No que tange ao item “c”, cabe salientar que a falha de preenchimento relativa à falta de 

assinatura por servidor credenciado compromete o regular pagamento da despesa, vez que o 

Item 7 da Cláusula Terceira do Contrato nº 14/2011 considera essa medida essencial para o 

desembolso do gasto. Ademais, tal falha contraria disposição do Art. 4º da Instrução 

Normativa /SLTI/MP nº 3, de 15/05/2008: 

“Art. 4º Na utilização de veículo oficial serão registradas, no mínimo, as seguintes 

informações: 

I - identificação do nome, vínculo e lotação do usuário; 

II - identificação do motorista; e 

III - origem, destino, finalidade, horários de saída e de chegada e as respectivas 

quilometragens.”  (grifo nosso) 

Ante o exposto, fica constatado o aceite da emissão de requisições de veículos, pelo fiscal do 

Contrato nº 14/2011, com falhas no preenchimento de formulários de requisição que 

prejudicam a aferição da efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada, 

demonstrando que os pagamentos não possuem respaldo documental, além de deficiências 

na verificação do quantitativo de quilômetros rodados e falhas na fiscalização dos serviços. 

 
 

 

 
 

##/AnaliseControleInterno## 

 

 



 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar apuração contábil das requisições de uso dos veículos em que 

não é possível aferir a efetiva prestação dos serviços, levantar o respectivo débito e adotar 

medidas de recuperação desse valor. 

 

Recomendação 2: Apurar responsabilidade de quem deu causa à execução contratual com 

falhas que impossibilitam aferir a prestação do serviço, ensejando prejuízo à Administração. 

 

Recomendação 3: Adotar medidas de gestão para aceitar somente ordens de serviços 

emitidas com base em regularidade formal definida nas determinações contratuais, que prevê 

a assinatura do servidor credenciado, bem como o ateste do usuário do veículo de que o 

itinerário e o período de deslocamento registrado no documento estão em conformidade com 

a rota realizada. 

 

 

2.1.10. Requisições de uso de veículos com dados não fidedignos. 
 

Fato 
 

Ainda em análise à execução do contrato nº 14/2011, firmado pelo MPA com a Empresa 

Giro Locadora de Veículos Ltda. – ME, CNPJ 05.640645/0001-02, observou-se a emissão 

de requisições de uso de veículos com informações não fidedignas, tendo em vistas as 

inconsistências detalhadas a seguir: 

a) Requisições de uso do mesmo veículo com horários coincidentes.  

Observou-se a existência de requisições relativas ao mesmo veículo, com períodos de uso 

coincidentes, indicando que ao menos uma das rotas não ocorreu de fato. O quadro a seguir 

apresenta, a título de exemplo, requisições de uso dos veículos Placas JII 2449 e JII 2459 

que possuem a citada inconsistência: 

Quadro - Requisições de veículos com horários coincidentes 

Requisição Veículo Horário Rota 

21312 JII 2449 09:10h a 11:40h 
– 03/5/13 

MPA/714N/SAI/SIG/SAAN/Cruzeiro /MPA – 66 km 

21318 JII 2449 10:15h a 12:39h 

– 03/5/13 

MPA/SIA/Lago Sul/Base Áerea/N. 

Bandeirante/SIA/MPA – 87 Km 

21311 JII 2459 06:10h a 08:12h 
– 03/5/13 

MPA/Sudoeste/Lago Sul/Base Áerea /MPA 

21314 JII 2459 07:10h a 09:01h 

– 03/5/13 

MPA/N. Bandeirante/SIA/Guara I/Park Way/MPA 

Fonte: Fl. 454 do Processo nº 00350.000157/2013-98 
 

b) Requisições de veículos sem a devida comprovação de realização das rotas. 

N.º Requisição Veículo Horário/data Km 

21311 JII 2459 06:10h a 08:12h – 03/5/13 81 

21312 JII 2449 09:10h a 11:40h – 03/5/13 66 

21313 JII 2479 13:10h a 16:37h – 03/5/13 85 



 

 

 

 

 

Observou-se a existência de requisições cujos itinerários apresentam longos deslocamentos. 

A título de exemplo, as viagens percorridas em 03/05/2013 apresentam o total de 808 Km 

em 9 deslocamentos, revelando uma média de 89,8 Km por deslocamento. Ressalta-se que 

não foi apresentada a comprovação de efetiva realização da rota, tendo em vista que as guias 

de requisição não estão assinadas pelos usuários e o MPA não apresentou documentos que 

demonstrem a efetiva prestação do serviço. 

O Quadro a seguir evidencia amostra dessas requisições: 

N.º Requisição Veículo Horário/data Km 

21311 JII 2459 06:10h a 08:12h – 03/5/13 81 

21312 JII 2449 09:10h a 11:40h – 03/5/13 66 

21313 JII 2479 13:10h a 16:37h – 03/5/13 85 

21314 JII 2439 07:10h a 09:01h – 03/5/13 97 

21315 JII 2459 10:17h a 13:12h – 03/5/13 101 

21316 JII 2459 16:07h a 18:39h – 03/5/13 111 

21317 JII 2469 18:51h a 20:47h – 03/5/13 124 

21318 JII 2449 10:15h a 12:39h – 03/5/13 87 

21319 JII 2439 14:00h a 16:17h – 03/5/13 56 

Total de Km rodado: 808 

Média por Requisição: 89,8 

 

Salienta-se que todas as citadas requisições foram autorizadas pelo ex-servidor CPF 

***.574.591-**, então Coordenador-Geral de Administração.  

c) Emissão de requisições de veículos para dirigente do Ministério cujos períodos de 

deslocamento coincidem com compromissos registrados na Agenda da Autoridade.  

Observou-se a existência de requisições de uso do veículo de Placa JII 8769, para o então 

Secretário Executivo do MPA, CPF ***.604.218-**, cujos períodos de deslocamento 

coincidem com compromissos registrados na Agenda da Autoridade, indicando que as rotas 

não ocorreram de fato. O Quadro a seguir evidencia amostra dessas requisições, relativas aos 

dias 11 e 12/04/2013 e 03/06/2013: 

Deslocamentos do Secretário Executivo em 11/04/13 (Fl. 330 do Processo nº 00350.000157/2013-98) 

Requisição Horário Rota Agenda de Autoridade 

17868  09:00h a 

12:30h  

Samambai

a/711N/M

09h46 - Audiência Registrada  Local: Secretaria Executiva   

10h34 - Reunião Local: Secretaria Executiva   

21314 JII 2439 07:10h a 09:01h – 03/5/13 97 

21315 JII 2459 10:17h a 13:12h – 03/5/13 101 

21316 JII 2459 16:07h a 18:39h – 03/5/13 111 

21317 JII 2469 18:51h a 20:47h – 03/5/13 124 

21318 JII 2449 10:15h a 12:39h – 03/5/13 87 

21319 JII 2439 14:00h a 16:17h – 03/5/13 56 

Total de Km rodado: 808 

Média por Requisição: 89,8 



 

 

PA – 

43Km 

10h59 - Reunião  Local: Gabinete do Ministro   

17864  15:30h a 

16:40h  

MPA/505S

/MPA - 

08Km 

15h40 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

15h54 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

16h09 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

16h38 - Audiência Registrada  Local: Secretaria Executiva   

Deslocamentos do Secretário Executivo em 12/04/13 (Fl. 330) 

17868  09:00h a 

12:30h  

MPA/313S

/Park 

Way/SHS/

711N/SAI/

MPA – 

70Km 

09h08 - Reunião  Local: Secretaria Executiva    

09h20 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

09h45 - Audiência Local: Secretaria Executiva    

11h04 - Reunião  Local: Secretaria Executivo    

17864  15:30h a 

16:40h  

MPA/505S

/MPA - 

08Km 

15h40 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

15h54 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

16h09 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

16h38 - Audiência Registrada Local: Secretaria Executiva   

Deslocamentos do Secretário Executivo em 03/06/13 (fl. 581) 

21405 07:00h a 

08:30h  

MPA/Park 

Way/MPA 

– 45Km 

08h00 - Reunião  Local: Secretaria Executiva   

 

21406  10:00h a 

10:30h  

MPA/716S

/MPA - 

18Km 

10h00 - Audiência Registrada  Local: Secretaria Executiva    

21408 14:40h a 

15:50h 

MPA/Aero

porto/MPA 

- 30Km 

15h30 - Audiência Solicitada  Local: Secretaria Executiva   

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 268/2014 – GM/MPA, o Ministério encaminhou o Despacho n°. 

196/2014-COALP/CGA/SPOA/SE/MPA, de 27 de agosto de 2014, que apresenta a seguinte 

manifestação: 

 “1. Em resposta a solicitação de Auditoria em epígrafe, quanto aos esclarecimentos 

relativos à execução dos serviços de locação de veículos, constantes do Processo de 

pagamento nº 00350.000157/2013-98, pela Empresa GIRO LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA – ME, informamos que no período em análise, a gestão, acompanhamento, 

monitoramento, controle e execução, bem como, a guarda do processo ficava a cargo da 

Coordenadora Geral de Administração à época.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade não apresenta esclarecimentos para os fatos identificados. Dessa 

forma, fica demonstrada a emissão de requisições de veículos com informações não 

fidedignas, quais sejam: a) Requisições de uso do mesmo veículo com horários coincidentes; 

b) requisições de veículos com excesso de quilometragem sem a devida comprovação de 

realização das rotas; e c) deslocamentos do então Secretário Executivo, CPF ***.604.218-

**, em períodos coincidentes com compromissos registrados na Agenda de Autoridade. 



 

 

No que tange ao item “b”, cabe salientar que o quantitativo de 808 quilômetros rodados em 

apenas um dia não possui respaldo documental que ateste o efetivo deslocamento dos 

veículos. Ademais, cabe ao MPA apresentar informações acerca da razoabilidade dos 

trechos registrados nas requisições de uso, ao considerar que o DF é menor do que qualquer 

unidade da federação do país, e pode ser percorrido, por exemplo de Planaltina/DF ao 

Gama/DF, de Norte a Sul em apenas 74 Km. Desse modo, observa-se que média de cada 

deslocamento (89,8 Km) supera o trajeto destas cidades.  

Em adição, salienta-se que os dados quantitativos de quilômetros rodados no âmbito do 

Contrato nº 14/2011 não podem ser utilizados pelo MPA como parâmetro em novas 

contratações de serviços de aluguel de veículos, tendo em vista as inconsistências 

identificadas na requisição de uso do referido contrato. Por fim, ressalta-se que todos os 

itinerários citados foram pagos pelo MPA à empresa. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções e apresentação do Relatório Preliminar de 

Auditoria, a Unidade encaminhou, por meio do Ofício nº 331/2014 – GM/MPA, de 

13/11/2014, manifestação informando que novos procedimentos de controle, aplicados à 

gestão do contrato de locação de veículos, foram criados com o intuito de sanar as 

irregularidades apontadas pela CGU. A verificação da implementação dos controles citados 

pela Unidade serão devidamente acompanhadas por meio do Plano de Providências 

Permanente. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar a apuração contábil de todas as requisições de uso de veículo do 

contrato nº 14/2011 que não possuem comprovação de prestação do serviço, apurando o 

respectivo débito e adotando medidas para recuperação do valor pago indevidamente. 

 

Recomendação 2: Adotar medidas para o efetivo cumprimento de cláusula contratual que 

exige, do usuário do veículo, o ateste de que a rota discriminada e a quilometragem inserida 

na requisição são fidedignas. 

 

Recomendação 3: Apurar responsabilidade de quem deu causa à execução do contrato nº 

14/2011 sem a devida comprovação material de prestação dos serviços. 

 

Recomendação 4: Se abster de utilizar, na justificativa de contratação de serviços de 

deslocamentos, os dados quantitativos de quilômetros rodados pautados em requisições sem 

comprovação da prestação do serviço. 

 

 

2.1.11. Aditamento de contrato em 299,31%, em desacordo com a análise técnica do 

MPA que indicava o reajustamento de 28,69%. 
 

Fato 
 

A então Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que em 2009 transformou-se em 

Ministério da Pesca e Aquicultura, realizou o Pregão Eletrônico para Registros de Preços nº 

33/2008, para contratação de “empresa especializada para prestação de serviços de 



 

 

transporte rodoviário de cargas, local e interestadual, na modalidade porta-a-porta, 

compreendendo: bagagens, mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 

inclusive veículos automotores e demais matérias que se fizerem necessários”. 

 

No citado Pregão, sagrou-se vencedora a empresa Áquila Transportes de Cargas Ltda. 

(CNPJ: 03.608.196/0001-90), com assinatura do Contrato nº 11/2009, cuja vigência inicial 

foi de 12/03/2009 a 12/03/2010 e valor total de R$ 150.000,00.  

 

Inicialmente, cabe destacar que, em análise ao processo de contratação da citada empresa 

para prestação de serviços de transporte rodoviário de encomendas e cargas, verificou-se que 

a planilha com a definição do “preço unitário do m³ no trecho” apresenta valores que 

demonstram a falta de economicidade da contratação, tendo em vista que, dos 121 itens 

cotados, apenas 6 foram avaliados na escolha da empresa vencedora, desprezando-se os 

outros 115 valores cotados pela empresa, segundo informações inseridas no Termo de 

Referência da contratação.  

 

Assim, a forma de cotação dos preços possibilitou que as licitantes apresentassem preços 

menores para os valores que foram utilizados na escolha da vencedora e outros maiores para 

os trechos que não seriam utilizados na cotação de preços, mas que o seriam no cálculo dos 

pagamentos à contratada. 

 

Este fato ficou demonstrado pela análise da planilha contendo a proposta da empresa, já que 

os valores que foram utilizados para selecionar a proposta mais vantajosa são menores que 

os valores que foram utilizados nos pagamentos dos serviços, mas que não constam no 

cálculo da proposta vencedora. Exemplo disso é que o preço unitário do m3 no trecho de 

601 Km a 3.000 Km foi cotado por R$ 0,09, com exceção dos itens “D12” (R$ 0,0725), 

“D20” (R$ 0,0711) e “D30” (R$ 0,066), que foram utilizados na seleção da proposta 

vencedora e, por isso, foram cotados por valores menores.  

 

A planilha a seguir apresenta os valores constantes do contrato nº 11/2009, firmado entre a 

empresa Áquila Transporte de Cargas Ltda. e a então Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca – SEAP/PR, na qual os valores sombreados são os únicos considerados na formação 

da proposta: 

 

PREÇO UNITÁRIO DO M
3
 NO TRECHO  

ITEM 

 
A B c D 

 

Distância KM 
Até 10M

3 

R$ 

11 a 20M
3 

R$ 

21 a 30M
3  

RS 

31 a 40M
3 

R$ 
N° da linha 

01 01 a 100 0,36 0,36 0,36 R$ 0,30 1 

02 

101 a 200 0,16 0,16 0,16 0,16 2 

201 a 300 0,16 0,16 0,16 0,16 3 

301 a 400 0,16 0,16 0,16 0,16 4 

401 a 500 0,16 0,16 0,16 0,16 5 

501 a 600 0,16 0,16 0,16 RS 0,1340 6 

03 
601 a 700 0,09 0,09 0,09 0,09 7 

701 a 800 0,09 0,09 0,09 0,09 8 



 

 

801 a 900 0,09 0,09 0,09 0,09 9 

901 a 1000 0,09 0,09 0,09 0,09 10 

1001 a 1100 0,09 0,09 0,09 0,09 11 

1101 a 1200 0,09 0,09 0,09 R$ 0,0725 12 

04 

1201 a 1300 0,09 0,09 0,09 0,09 13 

1301 a 1400 0,09 0,09 0,09 0,09 14 

1401 a 1500 0,09 0,09 0,09 0,09 15 

1501 a 1600 0,09 0,09 0,09 0,09 16 

1601 a 1700 0,09 0,09 0,09 0,09 17 

1701 a 1800 0,09 0,09 0,09 0,09 18 

1801 a 1900 0,09 0,09 0,09 0,09 19 

1901 a 2000 0,09 0,09 0,09 R$ 0,0711 20 

05 

2001 a 2100 0,09 0,09 0,09 0,09 21 

2101 a 2200 0,09 0,09 0,09 0,09 22 

2201 a 2300 0,09 0,09 0,09 0,09 23 

2301 a 2400 0,09 0,09 0,09 0,09 24 

2401 a 2500 0,09 0,09 0,09 0,09 25 

2501 a 2600 0,09 0,09 0,09 0,09 26 

2601 a 2700 0,09 0,09 0,09 0,09 27 

2701 a 2800 0,09 0,09 0,09 0,09 28 

2801 a 2900 0,09 0,09 0,09 0,09 29 

2901 a 3000 0,09 0,09 0,09 RS 0,0666 30 

06 Acima de 3001 
  

RS 0,0630 31 

 

A tabela abaixo apresenta a proposta encaminhada pelo licitante vencedor, demonstrando 

que, dos 121 valores cotados, apenas 6 são considerados para a classificação na licitação, em 

que pese serem utilizados nos cálculos dos pagamentos devidos à empresa na execução dos 

serviços: 

 

ITEM DISTÂNCIA FORMAÇÃO DE PREÇO PREÇO (R$) 

1 01 a 100 Preço cotado no campo Dl(R$ 0,30) 100km x 100m² 3.000,00 

2 101 a 600 Preço cotado no campo D6(R$ 0,134) x 600km x 250m² 20.100,00 

3 601 a 1200 Preço cotado no campo D12(R$ 0,0725) x 1200km x 300m² 26.100,00 

4 1201 a 2000 Preço cotado no campo D20(R$ 0,0711) x 2000km x 600m² 85.320,00 

5 2001 a 3000 Preço cotado no campo D30(R$ 0,0666) x 3000km x 600m² 119.880,00 

6 Acima de 3001 Preço cotado no campo D31(R$ 0,063) x 3001km x 400m² 75.625,20 

 

Assim, a metodologia para aferição da empresa vencedora permitiu que o licitante 

apresentasse valores menores para os itens utilizados na classificação das propostas e valores 

maiores para os outros que só serviriam de base para a realização dos pagamentos à 

contratada, durante a vigência do contrato.  

 



 

 

Por exemplo, considerando-se uma carga com volume de 31 a 40 m³, o valor do Km para 

trechos de 1001 a 1100 Km é de R$ 0,09, para trechos de 1101 a 1200 o valor é de R$ 

0,0725 e para 1201 a 1300 o valor aumenta novamente para R$ 0,09. Esse fato demonstra a 

incoerência nos valores contratados, já que a variação no valor do Km ocorre 

aleatoriamente, sem que os valores reflitam o ganho em escala ou outra tendência utilizada 

pelo mercado. 

 

No que tange aos aditamentos contratuais, em 14 de janeiro de 2013 a empresa solicitou ao 

MPA aumento de 42,54% sobre os valores contratados, pois, segundo a empresa, o contrato 

estava há quatro anos sem o reajuste dos valores. Em 15 de julho de 2013, por meio do 

Despacho nº 523/2013-COLIC/Spoa/SE/MPA, a Coordenadora de Licitações e Contratos 

solicitou à Coordenadora Geral de Administração – Substituta (CPF: ***.076.494-**) que o 

contrato fosse reajustado em 28,69%, com base no Índice Nacional de Custos do Transporte 

– INCT/FIPE no período entre março de 2011 a maio de 2013. 

 

Em que pese a empresa solicitar reajuste de 42,54% e a área técnica do Ministério apresentar 

o valor de 28,69%, em 22 de julho de 2013 o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 

Administração – Substituto (CPF: ***.574.597-**) assinou, em 22 de julho de 2013,  o 

Termo de Apostilamento nº 01/2013, reajustando os valores em percentual médio de 

299,31%, conforme planilha a seguir: 

ITEM DISTÂNCIA FORMAÇÃO DE PREÇO 

Valores 

Iniciais do 

Contrato nº 

11/2009 

Proposta de ajuste 

apresentado pela 

equipe técnica do 

MPA 

Valores de 

reajustamento 

solicitados pela 

Empresa 

Áquila 

Transportes 

Preço após o 

reajustamento 

do contrato. 

1 01 a 100 Campo “Dl” x 100km x 100m² 3.000,00 3.860,70 4.300,00 5.500,00 

2 101 a 600 Campo “D6” x 600km x 250m² 20.100,00 25.866,69 28.650,00 57.000,00 

3 601 a 1200 Campo “D12” x 1200km x 300m² 26.100,00 33.588,09 37.188,00 115.200,00 

4 1201 a 2000 Campo “D20” x 2000km x 600m² 85.320,00 108.091,91 121.560,00 384.000,00 

5 2001 a 3000 Campo “D30” x 3000km x 600m² 119.880,00 154.273,57 170.820,00 384.000,00 

6 
Acima de 

3001 
Campo “D31” x 3001km x 400m² 75.625,20 97.322,07 107.795,92 372.124,00 

Total 330.025,20 423.003,03 470.313,92 1.317.824,00 

Aumento percentual em relação ao valor contratado 28,17% 42,50% 299,31% 

 

Ante o exposto, a Unidade foi solicitada a apresentar os motivos para que o reajuste 

realizado fosse superior ao valor que a empresa solicitou e à proposta da área técnica do 

MPA.    

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou a seguinte manifestação: 

 

   “Segue em anexo, o quinto termo aditivo ao Contrato nº 11/2009, assinado 

em 13 de março de 2013, que tem por objeto prorrogar o prazo de vigência 

do Contrato, em conformidade com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 

alterando a cláusula nona, com vigência de 342 (trezentos e quarenta e dois) 

dias. Foi com base no Quarto Termo Aditivo, no valor de 148.125,00, é que 

javascript:Dossie.dossie('254.490.014-87')


 

 

foram reajustados os preços em 28,69% (vinte e oito ponto sessenta e nova 

por cento), passando o valor global máximo estimado de preço para R$ 

190.622,06(cento e noventa mil seiscentos e vinte e dois reais e seis 

centavos). Em relação aos preços unitários inseridos na planilha, já 

reajustada, provavelmente ocorreu algum erro no programa de inserção de 

dados, que o realiza automaticamente, porém, o somatório da formação de 

preços e das taxas, ao final da planilha, quando comparadas com a planilha 

anterior, foram devidamente reajustadas de acordo com o percentual 

aprovado.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Segundo a manifestação da Unidade, “em relação aos preços unitários inseridos na 

planilha, já reajustada, provavelmente ocorreu algum erro no programa de inserção de 

dados, que o realiza automaticamente, porém, o somatório da formação de preços e das 

taxas, ao final da planilha, quando comparadas com a planilha anterior, foram devidamente 

reajustadas de acordo com o percentual aprovado”, assim, a Unidade confirma a 

irregularidade e atribui a divergência dos valores a possível erro no programa de inserção de 

dados.  

 

Todavia, os valores da planilha com os custos unitários do contrato apresentaram 

inconsistências de cálculo em todos os campos. O preço dos itens unitários na planilha 

analítica sofreram acréscimo que variou entre 69% e 308%, mas o referido aumento não foi 

refletido na tabela que apresenta o preço total do contrato, utilizado para fins de registro no 

contrato, mas que não é utilizado no efetivo pagamento à empresa pela prestação dos 

serviços.  

 

Os preços totais foram aumentados em 28,69%, em que pese os valores que são 

efetivamente utilizados no cálculo dos pagamentos realizados pelo MPA terem sido 

reajustados de 69% a 380%. Assim, os exames indicam que os valores utilizados na tabela a 

seguir, retirada do Termo de Apostilamento do Contrato, foram calculados de forma a 

sugerir que o contrato recebeu reajustamento de valor da ordem de 28,69%, quando na 

realidade esse aumento foi de 299,31%. 

 

ITEM DISTÂNCIA FORMAÇÃO DE PREÇO 
PREÇO 

(R$) 

Preço que consta no 

Termo de 

Apostilamento 

(apresentando 

inconsistência de 

cálculo em todos os 

itens) 

Preço real após 

reajustamento, 

considerando os 

valores inseridos 

na planilha 

analítica do 

contrato 

1 01 a 100 
Preço cotado no campo Dl(R$ 0,55) 

100km x 100m² 
3.000,00 

3.860,70 5.500,00 

2 101 a 600 
Preço cotado no campo D6(R$ 0,38) x 

600km x 250m² 
20.100,00 

25.866,69 57.000,00 

3 601 a 1200 
Preço cotado no campo D12(R$ 0,32) 

x 1200km x 300m² 
26.100,00 

33.588,09 115.200,00 

4 1201 a 2000 
Preço cotado no campo D20(R$ 0,32) 

x 2000km x 600m² 
85.320,00 

108.091,91 384.000,00 

5 2001 a 3000 
Preço cotado no campo D30(R$ 0,32) 

x 3000km x 600m² 
119.880,00 

154.273,57 384.000,00 



 

 

6 
Acima de 

3001 

Preço cotado no campo D31(R$ 0,31) 

x 3001km x 400m² 
75.625,20 

97.322,07 372.124,00 

Total 330.025,20 423.003,03 1.317.824,00 

Aumento percentual em relação ao valor contratado 28,17% 299,31% 

 

Caso a planilha com o “somatório da formação de preços” estivesse correta, demonstrando 

os valores que são efetivamente pagos pelo MPA, ela demonstraria o aumento de 299,31%. 

 

Entretanto, a planilha com os valores unitários, e que apresentou aumento de 69% a 380% é 

a fonte de cálculo para os valores devidos à contratada, não importando os valores do 

somatório de formação de preços, já que estes são referência apenas para definir o vencedor 

da licitação e que apresentaram erros de cálculo em todos os itens.  

 

Assim, verificam-se pagamentos indevidos à empresa no período contratual de 22 de julho 

de 2013 até o término da vigência, em 18 de fevereiro de 2014, pois a planilha com os 

valores unitários, que são utilizados no cálculo dos pagamentos, foi reajustada 69% a 380%, 

enquanto a área técnica do MPA e o próprio Termo de Apostilamento informam que o ajuste 

devido deveria ser de 28,69%. 

 

Por meio de manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade apresentou 

a seguinte manifestação: 

 

Conforme informações contidas na Manifestação da Unidade Examinada, de 

fato é confirmado o equívoco nos preços registrados no momento da 

elaboração do Demonstrativo de Termo de Apostilamento do Contrato, 

impactando no momento do cálculo para pagamento. 

 

Assim, considerando o prazo de 12/02/2015 como previsto para findar o 

Contrato realizado entre o MPA e a empresa Áquila Transporte, a atual 

gestão, mesmo ciente de que os serviços são de natureza continuada, sendo 

possível sua dilação por mais 48 meses, entende a necessidade da não 

prorrogação da vigência, tendo em vista os fatos apontados.  

 

Desta forma, ressaltamos que se encontram, neste Ministério, procedimentos 

para a realização de nova licitação, visando à contratação de serviços de 

transporte rodoviário, sistema porta a porta, abrangendo a coleta, remessa e 

entrega, entre outros serviços inerentes ao transporte rodoviário de materiais 

e equipamentos em geral, incluindo os de informática, mobiliário em geral, 

eletroeletrônicos, materiais de consumo e outros bens.  

 

A Secretaria Executiva está providenciando a abertura de procedimento 

correcional para apurar a responsabilidade de quem deu causa às falhas 

identificadas na Constatação, especificamente quanto ao aditamento 

contratual realizado em desacordo com a análise técnica.   

 

Assim, de acordo com a manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, a SE/MPA 

informou que irá realizar procedimento correcional para apurar a responsabilidade de quem 

deu causa às falhas identificadas na Constatação, especificamente quanto ao aditamento 

contratual realizado em desacordo com a análise técnica.     
##/AnaliseControleInterno## 

 



 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa ao ajustamento de contrato 

com custo superior ao valor proposto pela área de contratos do MPA. 

 

 

2.1.12. Pagamentos realizados sem o suporte documental da efetiva prestação do 

serviço nos quantitativos e condições estabelecidos em Ordens de Serviço. 
 

Fato 
 

Em análise ao processo de execução do contrato nº 11/2009, firmado pelo MPA com a 

empresa Áquila Transportes, não foram apresentadas as planilhas de cálculo referentes aos 

pagamentos das ordens de serviço nº 18/2013 e 28/2013, emitidas no âmbito do referido 

contrato, que devem conter a distância do transporte, o volume dos itens transportados, o 

peso, o valor das taxas cobradas pela empresa e outros documentos que servissem para o 

cálculo do valor devido à contratada. 

 

A ordem de serviço nº 18/2013 refere-se ao transporte de mobiliário da Superintendência 

Federal da Pesca e Aquicultura do Rio de Janeiro para o Centro Integrado de Pesca 

Artesanal em Niterói – CIPAR/RJ, cujo valor pago foi de R$ 33.730,31. 

 

Já a Ordem de serviço nº 28/2013 refere-se ao transporte de um transformador, com potência 

de 750 kVA, no valor de frete de R$ 15.209,92, com origem no Rio de Janeiro/RJ e destino 

Belém/PA. 

 

Desse modo, solicitou-se à Unidade que apresentasse as planilhas de cálculo que foram 

utilizadas no cálculo do valor a ser pago pelo transporte nas referidas ordens de serviço. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 GM/MPA a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 

 

Quanto ao transporte de mobiliário da SFPA/RJ ao CIPAR/RJ, “a memória de cálculo com 

a distância, peso e as taxas correspondentes é parte integrante do processo de contratação 

do transporte, referente à Ordem de Serviço nº 18/2013, no valor de R$ 33.730,28, 

transporte do mobiliário da SFPA/RJ, conforme anexamos.” 

 

Mudança da SFPA/RJ para Niterói/RJ 

Distância 

(km) 

Volume 

(m³) 

Valor do 

Percurso 
(R$) 

Coleta 

(R$) 

Excedente 

(R$) 

Entrega 

(R$) 

Excedente 

(R$) 

Valor 

declarado 
(R$) 

Seguro 

(R$) 

Frete Total 

(R$) 

Frete com 

Desconto 
(R$) 

20 290 3.190,00 17,61 19.136,70 17,61 19.136,70 363.011,27 1.197,94 42.696,56 33.730,28 

 

Quanto ao transporte de transformador de 750 kVA, com origem no Rio de Janeiro/RJ e 

destino Belém/PA, a Unidade anexou a seguinte planilha: 

 

 

 



 

 

Transporte Transformador – Rio de Janeiro/RJ a Belém/PA 

Distância 
(km) 

Volume 
(m³) 

Valor do 

Percurso 
(R$) 

Coleta 
(R$) 

Excedente 
(R$) 

Entrega 
(R$) 

Excedente 
(R$) 

Valor 

declarado 
(R$) 

Seguro 
(R$) 

Frete Total 
(R$) 

Frete com 

Desconto 
(R$) 

3089 20 19.151,80 17,61 1.316,70 17,61 1.316,70 20.000,00 66,00 19.253,06 15.209,92 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com base nas planilhas e documentos encaminhados pela Unidade, verifica-se que os 

respectivos pagamentos foram feitos com base em planilha disponibilizada pela empresa, 

sem documentos que comprovassem os dados encaminhados pela contratada. 

 

Por meio da ordem de serviço nº 18/2013, o MPA solicita o transporte dos móveis da 

SFPA/RJ para o Centro Integrado de Pesca Artesanal em Niterói – CIPAR/RJ; entretanto, a 

planilha disponibilizada pela empresa apresenta apenas o volume da carga a ser transportada 

e distância percorrida, sem documentos que  discriminem os itens transportados, de modo a 

aferir se o valor pago pelo Ministério se coaduna com a dimensão e peso dos bens 

transportados.  

 

O volume de transporte da mudança foi fixado pela empresa em 290 m³, sem documentação 

ou informações que discriminem esse quantitativo ou informações que subsidiem tal dado, 

como a quantidade de viagens que foram necessárias para realizar a mudança. 

 

O mesmo fato ocorreu no transporte, no valor de R$ 15.209,92, de um transformador de 750 

KVA, de Rio de Janeiro/RJ para Belém/PA, cujo volume do equipamento foi fixado, pela 

empresa contratada, em 20 m³. Entretanto, não constam as dimensões do transformador para 

que fosse possível realizar o cálculo de volume, sendo baseado somente em dados 

fornecidos pela empresa de transporte.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Nos pagamentos de prestação de transporte de cargas para o Ministério, 

utilizar ferramentas que comprovem a fidedignidade dos dados apresentados pelas empresas 

contratadas, garantido que o Ministério não efetue pagamentos incompatíveis aos serviços 

prestados pela empresa contratada. 

 

 

2.1.13. Pagamentos realizados com inobservância da fórmula de cálculo estabelecida 

em contrato.  
 

Fato 
 

Ainda em análise ao contrato do MPA com a empresa Áquila Transporte de Cargas, foram 

evidenciados pagamentos em desacordo com o contrato, tendo em vista que foram 

realizados com base em orçamentos da empresa que não possuem amparo na fórmula de 

cálculo estabelecida no contrato.  

 

Foi realizado o transporte, em 01/01/2013, de “unidade odontológica móvel (UOM)” do 

município de Rio Pardo de Minas/MG para a prefeitura de Rio do Fogo/RN, no valor de 

frete de R$ 20.000,00 e de outra “unidade odontológica móvel” para a Prefeitura de Luís 

Correa/PI, também com origem em Rio Pardo de Minas/MG, no valor de R$ 23.584,50.  



 

 

 

Ambos os pagamentos foram realizados sem adotar como parâmetro os valores 

estabelecidos contratualmente. 

 

Desse modo, a Unidade foi solicitada a manifestar-se a respeito das impropriedades 

identificadas na execução contratual. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 GM/MPA a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 

 

 "Trata-se do transporte de 02 (duas) Unidades Odontológicas Móveis - 

UOM, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde (Programa Brasil 

Sorridente), compostas cada uma de 01 (um) Furgão IVECO e uma Carreta 

Reboque, transporte realizado em caráter especial de urgência, requerida no 

Memorando nº 19/2013 - SPOA/SE/MPA. Foram coletadas da cidade de Rio 

Pardo de Minas/MG e transportadas para os municípios de Rio do Fogo/RN 

e Luis Correa/PI (em Caminhão Carreta Prancha Pneumática, de 30 

toneladas), por se tratar de equipamentos sensiveis destinadas aos 

Pescadores Artesanais. Assim, verifica-se que foi um transporte em caráter 

especial, e os preços foram negociados para que o MPA tivesse desconto. 

 

Para o transporte das Unidades Odontológicas Móveis, por se tratar de 

transporte em regime de urgência e por meio de veículo especial, 

considerando que cada uma das unidades compõe-se de 01 furgão e 01 

carreta, o serviço foi realizado de forma diferenciada, o custo foi negociado 

pelo então Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração - 

SPOA, de ordem do Senhor Secretário Executivo do MPA, não havendo como 

descrever os custos em planilha de cálculos, devendo, contudo, ser 

considerado as taxas: de coleta, de entrega, de redespacho, emergencial, e 

excedentes das mesmas."  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Segundo o Ministério, os valores de transporte das duas Unidades Odontológicas Móveis, 

tendo em vista o "caráter excepcional" do serviço e a urgência, foram diretamente 

negociados pelo então Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, fato 

que, segundo a Unidade, impossibilitou a descrição dos custos incorridos com base nos 

valores contratuais. 

 

Dessa forma, a Unidade confirmou que os valores para o transporte das duas UOM foram 

definidos sem considerar os valores avençados contratualmente. Tendo em vista a ausência 

informações acerca do volume a ser transportado, distância e peso, não é possível realizar o 

cálculo do valor que deveria ter sido efetivamente pago à empresa. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Se abster de realizar pagamentos sem o devido amparo contratual, 

obedecendo os valores avençados e garantindo que os valores pagos são condizentes com os 

preços de mercado. 



 

 

 

 

2.1.14. Divergência entre a quantidade de carga transportada e os valores pagos pelo 

MPA no contrato nº 05/2014, referente aos serviços de transporte rodoviário. 
 

Fato 
 

Findo o contrato nº 11/2009 com a empresa Áquila Transportes de Cargas Ltda, o MPA 

efetuou a adesão à Ata de Registro de Preços nº 21/2013 do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, cuja vencedora foi a mesma empresa, Áquila Transportes de Cargas Ltda.  

Dessa forma, o MPA firmou o contrato nº 05/2014 com a referida empresa, para o mesmo 

objeto do contrato anterior, a prestação de serviços de transporte rodoviário, sistema porta-a-

porta, por demanda, abrangendo a coleta, remessa e entrega entre outros serviços inerentes 

ao transporte rodoviário de materiais e equipamentos em geral, incluindo os de informática, 

mobiliário em geral, eletrodomésticos, material de consumo e outros bens. 

Consta do Processo de Pagamento referente ao exercício de 2014 que foram emitidas pelo 

fiscal do contrato 7 (sete) Ordens de Serviço com a mesma data de emissão (07/07/2014), 

em que pese a prestação do serviço em datas anteriores. 

Além disso, foram verificadas divergências entre a quantidade de carga transportada que foi 

paga pelo Ministério e as informações inseridas no documento “Conhecimento de 

Transporte de Cargas”, que tem a finalidade de documentar, para fins fiscais, a prestação de 

serviço de transporte de cargas. Em adição, foi evidenciado o pagamento à empresa sem a 

respectiva comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

Ordem 

de 

Serviço 

Item Especificação 

Qtde 

Paga 

(Kg) 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total - 

Pago pelo 

MPA - 

(A) 

Qtde 

Comprova

da dos 

Serviços 

Prestados  

(Kg) 

Valor 

Faturad

o pela 

Empresa

- (B) 

Diferença 

(A-B) 

1 60 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, acima 

de 2001 Km - 

Kg adicional 

acima de 100 

Kg 

7.500 1,99 14.925,00 3.800 7.562,00 7.363,00 

2 60 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, acima 

de 2001 Km - 

Kg adicional 

acima de 100 

7.800 1,99 15.522,00 2.000 3.980,00 11.542,00 



 

 

Kg 

5 59 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, de 

1501 até 2000 

Km - Kg 

adicional acima 

de 100 Kg 

14.400 1,88 27.072,00 

Sem 

Comprovaç

ão 

- - 

6 

 

Não consta do 

Processo 

  

0,00 

 

0,00 0,00 

7 55 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, de 601 

até 800 Km - 

Kg adicional 

acima de 100 

Kg 

5.400 1,11 5.994,00 

Sem 

Comprovaç

ão 

- - 

     
 

 
 

18.905,00 

  

Dessa forma, foi solicitada à Unidade, por meio de Solicitação de Auditoria, a apresentação 

de justificativas para os fatos mencionados. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 268/2014 – GM/MPA, de 25 de agosto de 2014, a Unidade apresentou 

a seguinte manifestação: 

“As divergências apresentadas entre as quantidades transportadas (Kg), segundo a 

empresa Áquila Transporte Ltda, referem-se ao mobiliário pessoal (anexo II) dos servidores 

enviados por caminhão baú e os veículos (anexo I) por meio de “caminhão cegonha”, 

prestados por empresa subcontratada, garantindo que os veículos cheguem juntos e em 

segurança no local de entrega desejado, conforme comprovantes que ora anexamos; 

Os comprovantes dos serviços relativos as OS nº 05 e 07, encontram-se anexadas às fls. 204 

e 205, respectivamente. Vale ressaltar que, o comprovante relativo à OS nº 05, refere-se ao 

valor total declarado dos bens e o da OS nº 07 apenas ao veículo transportado. 

Quanto a Ordem de Serviço nº 06, informamos que o serviço, ainda, não foi prestado, 

conforme extrato de Memória/Resumo apresentado pela empresa Áquila (fl. 210) e, 

portanto, não foi faturado no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 

978 emitida em 11/07/2014 (fl. 61).” 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Em relação à emissão de ordens de serviço posteriores à prestação dos serviços, a Unidade 

deve estruturar os processos de forma a apresentar a sequência lógica dos eventos realizados, 

possibilitando maior controle da prestação do serviço pela empresa contratada. 

Nesse sentido, a execução do objeto do contrato pela empresa deve ficar condicionada à 

emissão prévia da respectiva ordem de serviço, condicionando a execução contratual aos 

termos constantes da OS. 

Quanto à divergência constatada entre a quantidade orçada pela empresa, em Kg, e a 

informada na Guia de Conhecimento de Transporte Eletrônico, no campo “Peso Real”, a 

Unidade informou que o peso inserido na citada Guia refere-se apenas ao mobiliário pessoal 

do servidor, sem incluir os veículos que são transportados por empresa subcontratada, por 

meio de “caminhão cegonha”. Na Ordem de Serviço nº 1 foi transportado um veículo 

Citroen C3, ano 2013, enquanto na Ordem de Serviço nº 2 foi transportado um veículo 

Opala, ano 1979. 

No entanto, analisando as Ordens de Serviço nº 1 e nº 2, detalhadas no quadro abaixo, é 

possível concluir que os valores cobrados pela empresa Áquila são incompatíveis com o 

peso real dos referidos veículos. 

Ordem 

de 

Serviço 

Especificação 

Qtde 

Paga-

Kg 

(A) 

Valor 

Unitário 

 

Valor 

Total - 

Pago pelo 

MPA  

Qtde 

Comprova

da dos 

Serviços 

Prestados  -

Kg 

(B) 

Valor 

Faturad

o pela 

Empresa 

Diferença 

– Kg  

(A-B) 

1 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, acima 

de 2001 Km - 

Kg adicional 

acima de 100 

Kg 

7.500 1,99 14.925,00 3.800 7.562,00 3.700 

2 

Serviços de 

transporte 

rodoviário 

interrestadual 

de encomendas 

e cargas, acima 

de 2001 Km - 

Kg adicional 

acima de 100 

Kg 

7.800 1,99 15.522,00 2.000 3.980,00 5.800 

 

Conforme demonstrado, na Ordem de Serviço nº 1 a diferença nas quantidades informadas é 

de 3.700 Kg. Em análise à ficha técnica do carro Citroen C3 transportado por meio de 



 

 

empresa subcontratada pela Áquila, disponível na página da internet da empresa fabricante 

do automóvel, verificamos que o peso real do veículo é de 1081 KG, restando, portanto, uma 

diferença de 2.619 Kg, que multiplicado pelo valor unitário de R$ 1,99 totaliza o pagamento 

a maior de R$ 5.211,81. 

Verificando-se a Ordem de Serviço nº 2, a diferença entre os valores informados é de 5.800 

Kg. Em análise à ficha técnica do veículo transportado, Opala, ano 1979, constatou-se que o 

veículo tem aproximadamente 1.200 Kg. Dessa forma, restaram 4.600 Kg sem 

comprovação, totalizando o valor de R$ 9.154,00, tendo em vista o valor unitário de R$ 

1,99. 

Conclui-se que a justificativa apresentada pela Unidade não é suficiente para comprovar a 

divergência constatada entre os valores fornecidos pela empresa Áquila e os informados na 

guia de Conhecimento de Transporte Eletrônico. 

Cabe à Unidade implementar medidas efetivas de controle das informações prestadas, 

certificando-se de que os valores apresentados estão condizentes com a realidade, sobretudo, 

as informações relacionadas ao peso transportado por se tratar de condicionante principal 

para estabelecimento dos valores cobrados, impactando de forma direta na execução do 

contrato. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir mecanismos de controle mais eficientes para certificar-se de que 

os valores informados pela empresa contratada são de fato condizentes com a realidade. 

 

Recomendação 2: Adotar providências para ressarcimento do valor total de R$ 14.365,81 

pagos indevidamente à empresa Áquila, pelo transporte de veículos com valor declarado 

superior ao peso real dos automóveis, bem como apurar a responsabilidade de quem deu 

causa à divergência apontada. 

 

 

2.1.15. Prorrogação de contrato antieconômico para a Administração. 
 

Fato 
 

O Ministério da Pesca e Aquicultura firmou o contrato nº 09/2010 com a empresa Dinâmica 

Administração, Serviços e Obras Ltda (CNPJ 00.332.833/0008-26), cujo objeto é a 

prestação de serviços de conservação e limpeza com fornecimento de materiais. 

 

Em novembro de 2013 o MPA deu início ao processo de verificação da vantajosidade na 

prorrogação do citado contrato, nos termos do inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

Dessa forma, foi realizada pesquisa com empresas e junto a órgãos da administração pública 

onde, por meio do Despacho nº 010/2014 – Colic/CGA/Spoa/SE/MPA, de 06/01/2014, a 

Coordenação de Licitação e Contratos alertou que os valores praticados pelos órgãos 

consultados eram inferiores aos praticados pelo MPA e, desse modo, se posicionou pela 

necessidade da realização de novo procedimento licitatório. 

 



 

 

Em que pese o posicionamento da área de licitação e contratos do Ministério, o então SPOA 

solicitou à empresa contratada, por meio do Ofício nº 126/2014 – Spoa/SE/MPA, de 

24/01/2014, manifestação quanto ao interesse na prorrogação do contrato.  

 

Adicionalmente, a Consultoria Jurídica do MPA emitiu o Parecer Jurídico nº 

029/2014/CONJUR-MPA/CGU/AGU, de 05/02/2014, em que se posiciona pela 

impossibilidade da prorrogação do contrato nº 09/2010, tendo em vista que os valores 

contratuais praticados pelo Ministério são superiores aos preços máximos definidos no 

Anexo I, da Portaria SLTI/MPOG nº 05/2013, que define os limites para contratação de 

serviços de limpeza e conservação. 

 

Em função do posicionamento da Conjur, o MPA solicitou à empresa a realização de 

proposta de adequação dos preços, onde houve a redução do valor mensal do contrato de R$ 

68.317,07 para R$ 66.705,84, perfazendo o valor anual de R$ 800.470,08. 

 

Registra-se que, apesar da redução, o valor contratual permaneceu superior aos valores 

máximos definidos pela IN SLTI/MPOG nº 05/2013. Todavia, o contrato foi aditado pelo 

Ministério. 

 

Ante o exposto, foi solicitado à Unidade que informasse as providências adotadas pelo 

Ministério para demonstrar a economicidade na prorrogação do contrato com a empresa 

Dinâmica, realizada em fevereiro de 2014, considerando as informações contidas no 

Despacho n. 010/2014 – Colic/CGA/Spoa/SE/MPA e no Parecer Jurídico nº 

029/2014/CONJUR-MPA/CGU/AGU.     
##/Fato## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou a seguinte manifestação, por meio do Ofício nº 268/2014 – 

GM/MPA: 

 

         “Com relação à solicitação das providências adotadas pelo Ministério para 

demonstrar a economicidade na prorrogação do contrato com a empresa Dinâmica, 

considerando as informações do despacho nº 010/2014 -  

Colic/CGA/Spoa/SE/MPA. De fato, neste despacho restou constatado que os valores 

praticados pela contratada eram superiores aos valores contratados por outros 

órgãos da Administração, havendo neste ponto a sugestão de elaboração de nova 

contratação. 

 

           Entretanto, consta nos autos a Nota Técnica nº 27/2014 –           

Colic/CGA/Spoa/SE/MPA, de 05/02/2014. No mencionado documento, se justificou a 

economicidade da prorrogação, diante da análise da pesquisa de mercado com as 

distinções pertinentes ao objeto da contratação, posto que, no caso do Contrato nº 

09/2010, havia ainda a contratação de materiais, o que altera os valores 

comparados. 

 

          Descontados os preços destinados aos materiais e equipamentos, constatou-se 

que os valores contratuais encontravam-se apenas marginalmente acima do limite 

estabelecido pela portaria regulamentadora. Por fim, verificou-se que a contratada 

apresentou proposta com a devida adequação dos preços, mediante planilhas 

apresentadas às fls. 1050 – 1057. 



 

 

 

          Diante de tais providências, foi celebrado o Quarto Termo Aditivo ao 

Contrato nº 09/2010, posto que o entendimento exarado na documentação retro   

mencionada demonstra o atendimento aos princípios da economicidade e da 

proposta     mais vantajosa, já considerando os valores readequados e os custos de 

um novo procedimento licitatório.”  

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que tange à existência de disponibilização de materiais no âmbito do contrato nº 

09/2010, o art. 22 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 dispõe que, em licitações cujo objeto é a 

prestação de serviços de limpeza, “a apresentação de propostas implica a obrigatoriedade 

do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.” 

  

Considerando a previsão normativa de que as empresas devem fornecer os materiais 

necessários à prestação dos serviços contratados, verifica-se que o contrato firmado pelo 

MPA apresentava valor superior aos preços praticados pela administração pública, quando 

da prorrogação realizada em fevereiro de 2014, conforme registra o Despacho n. 010/2014 – 

Colic/CGA/Spoa/SE/MPA.  

Quanto ao fato de que o Contrato nº 09/2010 possuía preços superiores ao máximo definido 

pela legislação vigente, a manifestação da Unidade não traz fatos novos que elidam a 

constatação. 

 

Ressalta-se que, após a assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato, a empresa 

apresentou pedido de repactuação que elevou o valor do contrato de R$ 800.470,08 para R$ 

912.914,52, incremento de 14%, superior, por exemplo, ao Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo, que foi de 5,58% no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. 

 

Ante o citado aumento contratual, a tabela a seguir apresenta a comparação entre o preço 

mensal unitário pago pelo MPA e o valor máximo definido pela Portaria que atualmente 

define os limites para contratação de serviços de limpeza e conservação: 

 
Tipo de Área Valor MÁXIMO, em R$/m2 

(Portaria SLTI/MPOG nº 

25/2014)  

Valor do Contrato do 

MPA (em R$/m2) 

Área Interna 5,74 6,71 

Área Externa 2,87 3,36 

 

Dessa forma, verifica-se que o contrato em execução pelo MPA é antieconômico, por ter 

custos superiores a outros contratos firmados pela administração pública, conforme 

registrado pela área de licitações e contratos do MPA, e por não atender ao normativo que 

define os valores máximos que podem ser praticados.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Adequar o contrato de conservação e limpeza do MPA aos limites 

previstos em normativo que regulamenta o assunto. Em caso de impossibilidade de 

adequação do contrato, adotar providências visando a realização de novo certame licitatório 



 

 

para contratação do referido serviço, adequando o valor do edital aos preços praticados em 

outros órgãos da Administração e ao normativo que rege a matéria. 

 

 

2.1.16. Contratação de empresa cujo atestado de capacidade técnica apresentado é 

incompatível com a natureza dos serviços contratados. 
 

Fato 
 

O Ministério da Pesca e Aquicultura realizou, em 11/06/2013, o Pregão Eletrônico nº 

08/2013, cujo objeto foi a contratação de empresa para a prestação de apoio administrativo e 

operacional no Terminal Pesqueiro Público de Santos/SP. Os serviços compreendem tanto 

tarefas administrativas do empreendimento, quanto atividades relacionadas com a operação 

das fábricas de gelo e prestação dos serviços do terminal.  

 

A empresa Brazil Avante Serviços Profissionais Administrativos Ltda (CNPJ 

23.636.244/0001-60) foi vencedora do certame com o lance de R$ 998.600,00. 

 

A licitante vencedora apresentou, como atestado de capacidade técnica, documento da 

Superintendência Regional da Conab do Piauí atestando que a empresa presta serviço de 

carga e descarga, bem como limpeza de galpões e armazéns, serviços que, a priori, não 

guardam relação com a operacionalização de terminal pesqueiro. 

 

Desse modo, foram solicitados esclarecimentos para a aceitação, no PE nº 08/2013, de 

atestado de capacidade técnica, da empresa vencedora, referente à prestação de serviço de 

carga e descarga e limpeza de armazéns, tendo em vista que o objeto da licitação refere-se à 

prestação de serviço administrativo e operacional (funcionamento de fábrica de gelo) de 

terminal pesqueiro público. 

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício 297/2014 – SE/MPA, a Unidade encaminhou o Memorando nº 397/2014 

– Colic/CGA/Spoa/SE/MPA com a seguinte manifestação: 

 

“...não há subsídios para sanar tal questionamento, posto que de fato houve a aceitação de 

atestado de capacidade técnica cujo objeto era diverso do licitado, e não há nos autos 

justificativas para tal aceitação. Assim, somente o pregoeiro à época poderia justificar o 

seu ato, e não o fez.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 
 

Instada a se manifestar, a Unidade não apresentou esclarecimentos no que tange à aceitação 

de atestado de capacidade técnica cujo objeto foi diverso do item licitado. 

 

Cabe destacar que o § 3º, inciso I, art. 30 da Lei nº 8.666/93 traz a previsão de que serão 

admitidas as certidões e atestados de capacidade técnica de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

 

No caso em análise, o serviço de carga e descarga, além da limpeza de galpões, não guardam 

relação com a operacionalização de terminal pesqueiro, que abrange o manuseio de 



 

 

ferramental específico e a operação de máquinas próprias, como as fábricas de gelo. Dessa 

forma, o documento apresentado pela empresa licitantes não deveria ser aceito pelo 

Ministério como atestado de capacidade técnica. 

 

Registra-se que, em análise aos e-mails recebidos e enviados pelo então SPOA do MPA, 

foram identificadas mensagens de pessoa ligada à empresa contratada (CPF ***.012.798-**) 

solicitando ingerências do então SPOA para liberação de pagamentos por serviços 

contratados, bem como e-mail do SPOA à mesma pessoa informando acerca de ordens 

bancárias emitidas pelo MPA em favor da empresa. 

    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: No âmbito de processos licitatórios do MPA, aceitar somente atestado de 

capacidade técnica que guarde relação com a natureza dos serviços contratados. 

 

 

2.1.17. Desclassificação de empresa licitante cujo motivo não possui amparo normativo 

e previsão no edital da licitação. 
 

Fato 
 

Em fevereiro de 2014, o MPA realizou o Pregão Eletrônico nº 03/2014, cujo objeto foi a 

contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo na 

Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura do Pará.  

 

A empresa Paraiso Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 02.589.131/0001-81) apresentou o 

melhor lance para os sete itens do Pregão, no valor total de R$ 711.840,00. Todavia, a citada 

empresa foi desclassificada por apresentar erros no preenchimento da planilha de custos e 

formação de preços. 

 

Após reabertura do certame, a licitação foi adjudicada à empresa Projebel Serviços e 

Comércio Ltda (CNPJ 02.295.753/0001-05), pelo valor total de R$ 718.760,90. 

 

Tendo em vista que a IN SLTI/MPOG nº 02/2008 prevê que erros na elaboração da planilha 

de custos não são motivo suficiente para desclassificação da proposta, e considerando, ainda, 

que o item 7.7.5 do Edital do citado PE prevê que “erros no preenchimento da planilha não 

constituem motivo para desclassificação da proposta”, foram solicitados esclarecimentos à 

Unidade quanto à desclassificação da empresa que apresentou melhor proposta de preço no 

âmbito do Pregão Eletrônico (PE) n. 03/2014 em razão de erros na planilha de custos e 

formação de preços. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício 297/2014 – SE/MPA, a Unidade encaminhou o Memorando nº 397/2014 

– Colic/CGA/Spoa/SE/MPA com a seguinte manifestação: 

 

Ao término da fase de lances do Pregão Eletrônico n° 03/2014, foram analisadas as 

propostas das licitantes de acordo com a ordem de classificação, em estrito cumprimento 

das disposições legais. Inicialmente, sagrou-se vencedora a licitante PARAÍSO COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA., que teve sua proposta aceita e foi considerada habilitada. após 

análise de sua documentação. Entretanto, a licitante ALTERNATIVA MAR E TERRA 



 

 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. interpôs recurso contra essa decisão, sob o 

fundamento de erros na planilha apresentada pela licitante vencedora. 

 

Destaca-se que a recorrente foi instruída a promover a retificação de suas planilhas em três 

oportunidades (fl. 846v), e, mesmo assim, apresentou. por e-mail (fls.826 a 828) e no 

sistema Comprasnet, planilhas em desacordo com as disposições previstas no Instrumento 

Convocatório, o que contraria o dispostos no Anexo 1lI da Instrução Normativa n°2, de 30 

de abril de 2008 alterado pela Portaria formativa 7 de 9 de março de 20 II do Ministério do 

Planejamento. Orçamento e Gestão). Diante das tentativas de retificação das planilhas e da 

impossibilidade de continuidade do certame com os respectivos erros, tendo em vista o 

recurso apresentado no curso do Pregão Eletrônico nº 03/2014, a pregoeira recebeu e 

conheceu do recurso, anexando sua decisão ao sistema Comprasnet, na data prevista.  
 
Disto resultou a desclassificação da proposta da Licitante PARAÍSO COMERCío E 

SERVIÇOS LTDA. inicialmente, vencedora. O acatamento do recurso interposto pela 

licitanteALTERNATIVA MAR E TERRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA., se fez 

necessário sob pena de ferir o princípio da isonomia. 

 

Ressalta-se que a licitante PARAÍSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., ora recorrente, 

teve três oportunidades de retificar suas planilhas c não o fez, na forma adequada, o que 

por fim resultou na desclassificação de sua proposta, nos termos do previsto no item 7.2 do 

Edital, in verbis:  

 

7.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja 

incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequivel. (fl. 

448V) 

 

Certo é que pelo disposto no item 7.7.5 do Edital, é vedada a desclassificação sumária da 

proposta em decorrência de erros no preenchimento da planilha, conforme transcrito: 

 

7.7.5 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. (fl. 449). 

 

Todavia, verifica-se que existem dois comandos na transcrição supramencionada. O 

primeiro comando relaciona-se ao erro no preenchimento da planilha, o qual não enseja a 

desclassificação sumária da proposta. Em segundo plano, não menos importante, o item 

7.7.5 dispõe sobre o poder/dever da licitante cm promover a retificação dos erros 

apresentados em suas planilhas, com a finalidade de adequar o documento aos demais itens 

do Edital. 

 

Ocorre que a leitura estrita do referido dispositivo, e sem levar em consideração os demais 

dispositivos constantes do Edital, leva a uma situação de duração indefinida, sendo 

necessário que tal ciclo seja interrompido em algum momento. Certamente essa interrupção 

não pode, ou deve ser feita pela aceitação de uma planilha com erros, dada a relevância de 

tal documento no ato de prorrogação do contrato. 

 

No caso em comento não houve desclassificação sumária da proposta, a licitante teve três 

oportunidades de retificar os dados constantes da planilha, conforme se constata no 

relatório procedimento (fls. 846v). A Administração não pode oportunizar 



 

 

indeterminadamente a retificação das propostas cujas planilhas apresentem erros, sob pena 

de se prolongar permanentemente a fase de aceitação, ferindo o princípio da eficiência e da 

isonomia. Principalmente tratando-se de erros na planilha relacionados a obrigações legais 

da possível contratada, como foi o caso. 

 

Mesmo após as diversas oportunidades de retificação, a planilha final apresentada pela 

licitante, ora recorrente, encontrava-se com erro. A persistência do erro foi detectada pela 

pregoeira após o recurso apresentado pela licitante ALTERNATIV A MAR E TERRA 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Não restou à pregoeira outra medida, se não, o 

acolhimento do recurso, que por conseguinte resultou na desclassificação da licitante 

PARAÍSO COMERCÍO E SERVIÇOS LTDA. 

 

Além disso, conforme noticiado nas edições do correio Brasiliense de 29 e 30 de abril de 

2014, não faltam exemplos de empresas prestadoras de serviços terceirizados que não têm 

condições de adimplir com suas obrigações contratuais, gerando consideráveis prejuízos à 

Administração. 

 

Admitir a proposta de uma empresa que sequer é capaz de produzir uma planilha de custos 

correta, mesmo tendo recebido oportunidades para tal, se afigura temerário, se 

extrapolarmos essa situação para seus outros elementos organizacionais, em especial 

aqueles relacionados à execução de sua atividade-fim.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Unidade trata-se de excerto do Despacho nº 297/2014-

Colic/CGA/Spoa/SE/MPA, de 05/05/2014, incluído nos autos do processo da licitação, não 

trazendo, dessa forma, fatos novos aos exames já realizados. 

 

No citado documento, a Unidade informou que, no âmbito do PE nº 03/2014, foram 

concedidas três oportunidades à licitante para correção das informações inseridas na planilha 

de custos e formação de preços, e que os ajustes não foram feitos corretamente. Dessa 

forma, a empresa foi desclassificada com base no item 7.2 do Edital: 

 

“7.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja 

incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente 

inexequível” 

 

Todavia, o motivo da desclassificação não encontra amparo no citado item do edital, tendo 

em vista que a proposta da licitante não era incompatível com o preço estimado pela 

Administração, tampouco se evidenciou sua inexequibilidade. 

 

Em adição, a desclassificação da empresa foi contrária à previsão do §2º, Art. 29-A da IN 

SLTI/MPOG nº 02/2008, que apresenta a seguinte disposição sobre o assunto: 

 

“§2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente 

para a desclassificação da proposta, quando a Planilha puder ser 

ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde 

que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos 

da contratação” (Grifo Nosso) 

 



 

 

Ressalta-se que a Consultoria Jurídica junto ao MPA apesentou a seguinte manifestação, por 

meio da Nota nº 148/2014/CONJUR-MPA/CGU/ACGU: 

 

“A desclassificação das propostas das licitantes em razão de erros na 

planilha de custos e formação de preços por si só não encontrou 

amparo nas disposições do Edital, nem tampouco nas disposições da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008.” 

 

Dessa forma, a Conjur-MPA orientou o Ministério no sentido de que não promovesse “a 

desclassificação da melhor proposta única e exclusivamente por erros no preenchimento da 

planilha de custos e formação de preços”. 

 

Apesar da manifestação da Conjur, o posicionamento do MPA foi mantido e a empresa com 

a proposta mais vantajosa foi desclassificada do certame.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Abster-se de desclassificar proposta de preços por motivo que não possui 

respaldo legal ou previsão no edital da licitação. 

 

 

2.1.18. Falhas na publicidade de certame conduzido pelo MPA, ensejando a 

participação de somente uma empresa licitante. 
 

Fato 
 

O Ministério da Pesca e Aquicultura realizou, em 27/05/2014, o Pregão Eletrônico (PE) nº 

10/2014, cujo objeto foi a contratação de serviços de vigilância armada diurna e noturna 

para o Terminal Pesqueiro Público de Manaus/AM. 

 

A licitação teve somente um participante, a empresa Amazon Security Ltda (CNPJ 

04.718.633/0001-90), vencedora do certame pelo valor total de R$ 620.104,32, preço 

registrado no Comprasnet como estimado para a contratação. 

 

Ressalta-se que a cotação de mercado realizada pelo Ministério durante a fase interna do 

processo licitatório estimou a contratação em R$ 614.483,46, preço inferior ao valor 

adjudicado à vencedora do Pregão. 

 

Considerando a participação de apenas uma empresa na licitação, fato que demonstra a 

ausência do caráter competitivo inerente às contratações da Administração Pública, e tendo 

em vista que o valor do contrato é superior ao preço orçado pelo MPA, foi solicitado à 

Unidade que informasse os meios de divulgação utilizados para assegurar a publicidade do 

certame.  
##/Fato## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 268/2014 – GM/MPA, o Ministério encaminhou o Memorando nº 

366/2014 – COLICA/CGA/SPOA/SE/MPA com a seguinte manifestação: 

 

“Inicialmente, cumpre esclarecer que o pregão eletrônico possui 

procedimento próprio, disciplinado por legislação própria, qual seja, o Decreto nº 



 

 

5.450/2005, sendo a Lei nº 8.666/93 subsidiária, ou seja, usada no que for omisso o 

Decreto. 

 

Vale destacar que a publicação foi realizada nos termos do inciso I do art. 17 

do Decreto nº 5.450/2005, para compras cujo valor estimado seja de até R$ 

650.000,00, no caso dos autos, o valor estimado estava abaixo do estabelecido no 

referido dispositivo legal, conforme enquadramento. 

 

Destarte, as publicações do aviso de pregão no D.O.U., com a divulgação do 

Edital no site do órgão e no comprasnet, atendem aos requisitos contidos no Decreto 

nº 5.450/2005, não sendo necessária a publicação nos termos da Lei 8.666/93, vez 

que não há omissões na legislação específica que justifique a adoção do 

procedimento legal residual da lei geral.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A publicidade no âmbito dos processos licitatórios conduzidos pela Administração Pública 

tem o condão tanto de dar transparência aos atos da gestão, quanto de ampliar a participação 

de interessados, de modo a tornar mais vantajosa a contratação. 

 

No caso em análise, a publicação do aviso do Pregão Eletrônico no DOU e na internet (site 

do MPA e Comprasnet), em que pese estar de acordo com o Decreto nº 5.450/2005, não foi 

suficiente para garantir o caráter competitivo da licitação. 

 

Previamente à decisão de homologar o certame, cabia ao Ministério avaliar a pertinência em 

realizar nova licitação, adotando as cautelas necessárias para ampliar o caráter competitivo, 

em particular considerando que o preço ofertado foi superior à cotação prévia realizada. 

 

Destaca-se, também, que o valor do contrato, R$ 620.104,32, é pouco inferior ao valor 

previsto no Decreto nº 5.450/2005 para a publicação do aviso de Pregão em jornal de grande 

circulação local (R$ 650.000,00). 

 

O princípio da publicidade perpassa avaliação criteriosa da Administração de que as 

medidas de divulgação adotadas são suficientes para assegurar a ampla concorrência nas 

licitações realizadas, o que não foi verificado no caso do PE nº 10/2014.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Quando da baixa participação de empresas em certame licitatório, avaliar 

a pertinência em adotar novas medidas que contribuam com a efetiva publicidade da 

licitação.  

 

 

2.1.19. Concentração da fiscalização de contratos vigentes no âmbito do MPA em 

reduzido número de servidores. 
 

Fato 
 

Em levantamento realizado nos contratos vigentes no âmbito do MPA, foi constatado que a 

ex-Coordenadora-Geral de Administração do MPA, CPF ***.076.494-**, era responsável 



 

 

pelo acompanhamento e fiscalização dos seguintes contratos,  tendo como referência o mês 

de janeiro de 2014.  

 

Empresa Contrato Valor/ano (R$) 

Ágil Empresa de Segurança Ltda 37/2009 1.191.207,39 

Ágil Empresa de Segurança Ltda 04/2010 1.821.093,68 

Ágil Empresa de Segurança Ltda 31/2010 14.004.192,08 

Espaço & Forma Móveis e Divisórias LTDA 05/2012 432.690,00 

Rota Nacional 06/2013 744.995,00 

MKS Comércio e Serviços LTDA - ME 14/2012 958.518,80 

Santa Helena Urbanização e Obras  S/A 01/2010 250.641,84 

Dinâmica Administração, Serviços e Obras 

LTDA. 

09/2010 735.696,72 

Prestacom – Prestadora de Serviços e 

Comércio de Higiene Ltda 

09/2012 308.334,09 

Ticket Serviços S/A 64/2010 108.014,91 

Planilha elaborada em 29/01/2014 

 

Em consulta realizada em sistemas coorporativos, constatou-se que a ex-CGA antes de se 

tornar servidora do MPA, era funcionária da empresa Ágil Empresa de Segurança Ltda, 

CNPJ nº 72.620.735/0001-29, que possui contratos com o MPA. Ressalta-se que, quando 

funcionária da empresa Ágil, a referida ex-servidora exercia suas atividades no MPA. 

 

No entanto, mesmo com o conhecimento desse fato, a servidora foi designada fiscal dos 3 

contratos que o MPA possuía com a Ágil, no valor total de R$ 17.016.493,15 por ano. 

 

A referida ex-servidora foi exonerada do MPA em 20/03/2014, com efeitos a partir de 

06/03/2014, tendo em vista a punição de destituição em cargo em comissão aplicada à 

servidora no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar conduzido no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Após a exoneração da ex-servidora, foi verificado que os contratos administrativos do 

Ministério foram concentrados sob a responsabilidade do servidor CPF nº ***.672.081- 

**, ocupante do cargo de Chefe de Divisão na SPOA/SE.  

 

Conforme demonstrado na tabela a seguir, com posição de 13/02/2014, de 21 contratos de 

prestação de serviços terceirizados vigentes no âmbito do MPA, o referido servidor era 

responsável pela fiscalização de 11 contratos, correspondendo a 52,38% do total. Além 

disso, era fiscal substituto em outros 5 contratos. 

EMPRESA CNPJ OBJETO 
FISCAL CONTRATO 

TITULAR SUBSTITUTO Nº  VALOR  

Ágil Empresa de 

Segurança Ltda 
72.620.735/0001-29 

Serviços de 

Copeiragem 

com 

fornecimento de 

materiais de 

consumo. 

***.672.081-** ***.138.966-**  04/2010   1.821.093,68  



 

 

Ágil Empresa 

de Segurança 

Ltda 

72.620.735/0001-29 

Serviços 
Continuados de 

Apoio 

Administrativo e 
Atividades 

Auxiliares  

***.138.966-** ***.672.081-**  31/2010   14.004.192,08  

Ágil Empresa 

de Segurança 

Ltda 

72.619.976/0001-58 

Serviço de 

vigilância 

armada e 

desarmada para 

o MPA. 

***.672.081-** ***.138.966-**  37/2009   1.191.207,39  

 ALN SUCH 

Serviços - ME  
13.403.448/0001-06 

Serviços 

desinsetização, 

dedetização, 

desratização, 

descupinização 

e o combate as 

larvas no MPA 

***.672.081-** ***.288.389-** 17/2013  7.900,00  

ÁQUILA 

Transporte de 

Carga Ltda 

03.608196/0001-90 

Prestação de 

serviços de 

transporte 

rodoviário, 

sistema porta-a-

porta. 

***.672.081-** ***.288.389-**     

CAPITAL 

SERVICE - 

Serviços 

Profissionais 

LTDA-ME 

08.414.767/0001-79 

Prestação de 

Serviços de 

prevenção e 

combate a 

incêndio 

***.672.081-** ***.138.966-** 08/2014  1.398.599,00  

Construtora 

TAMINE LTDA 
01.584.184/0001-47 

Aluguel sede 

MPA 
***.288.389-** ***.672.081-**  13/2009   8.705.463,59  

Espaço & Forma 

Móveis e 

Divisórias LTDA 

37.977.691/0007-83 

Execução de 

instalação, 

remanejamento, 

montagem e 

desmontagem 

de divisórias, 

com 

fornecimento e 

substituição de 

peças 

***.672.081-** ***.288.389-**  05/2012   432.690,00  

MKS Comércio e 

Serviços LTDA - 

ME 

03.617.851/0001-76 

Prestação de 

Manutenção 

Predial. 

***.672.081-** ***.138.966-**  14/2012   958.518,80  

PRESTACOM - 

Prestadora de 

Serviços e 
Comércio de 

Higiene Ltda 

07.147.003/0001-00 

Prestação de 

Serviços comuns 

de 
Recepcionistas e 

Telefonistas 

***.138.966-** ***.672.081-** 09/2012  308.334,09  

RINOMIG 

Produtos e Serviços 
LTDA – EPP. 

04.649.310/0001-92 

Manutenção 

Preventiva e 
corretiva da 

Porta Principal 

do Prédio SEDE 
DO MPA 

***.288.389-** ***.672.081-**  07/2013   2.052,00  

Rota Nacional 

Comércio e 
Manutenção de 

Equipamentos 

Eletrônicos ltda 

13.589.606/0001-56 
Serviços, 
fornecimento de 

vidro 

***.288.389-** ***.672.081-**  06/2013   744.995,00  

SERMATEC – 

Assistência 

Técnica LTDA - 

ME 

03.602.000/0001-50 

Transporte de 

documentos e de 

servidores,  

incluindo 

motoristas, 

combustível e 

seguro na sede 

do MPA. 

***.672.081-** 

 

***.304.931-** 

 

 23/2013   568.656,00  



 

 

TEMPERCLIMA 

- Comércio e 

Serviços em 

Equipamentos  

03.602.174/0001-12 

Aquisição de 

material 

permanente, 

incluindo 

montagem e 

entrega para 

MPA 

***.672.081-** * 29/2013  15.769,50  

THYSSENKRUP

P Elevadores S/A. 
90.347.840/0006-22 

Prestação de 

Serviços de 

Manutenção 

Corretiva e 

Preventiva e 

assistência 

técnica, para 04 

elevadores. 

***.672.081-** ***.288.389-**  23/2012   339.291,42  

TICKET CAR - 

Serviços S/A 
47.866.934/0001-74 

Manutenção 

Automotiva em 

geral - Mão de 

obra, 

fornecimento de 

peças, 

abastecimento, 

guincho e 

socorro 

mecânico 

***.672.081-**  ***.288.389-** 64/2010  108.014,91  

TOTAL 34.149.277,18  

* Fonte: SIAFI Operacional e Publicações no DOU 

     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade encaminhou o Ofício nº 

331/2014 – GM/MPA, de 13/11/201 com a seguinte manifestação: 

 

“A situação apresentada reflete claramente a necessidade do Ministério em dotar o órgão 

de servidores efetivos, o que representaria, do ponto de vista institucional, melhoria na sua 

gestão, minimizando a ocorrência de possíveis desvios de conduta, conforme os apontados 

no Relatório de Auditoria. 

 

Observa-se que a constatação apresentada pela Equipe de Auditoria deve-se ao fato de o 

MPA possuir reduzido quadro de pessoal efetivo, o que dificulta a indicação de servidores 

para exercerem a função de Fiscal de Contrato, conforme preceitua a Lei Nacional de 

Licitações. Atualmente, a força de trabalho da área administrativa do Ministério encontra-

se estruturada em sua grande parte de empregados terceirizados, o que representa uma 

dificuldade na gestão e na responsabilização dos atos administrativos atribuídos a 

servidores efetivos. 

 

Com o objetivo de reduzir a concentração de determinadas atividades exercidas por 

funcionários terceirizados, o MPA tem envidado esforços, junto ao MPOG, para que seja 

aprovado um novo concurso público, visando suprir as lacunas existentes na área 

administrativa do órgão. Ressalta-se, ainda, que o Ministério tem adotado mecanismos para 

melhorar a gestão dos contratos, evitando futuras ocorrências como as apontadas pela 

Auditoria.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As deficiências no acompanhamento dos contratos vigentes no âmbito do MPA foram 

evidenciadas nas várias constatações de impropriedades e irregularidades relatadas no 



 

 

presente relatório de auditoria, bem como em auditorias precedentes realizadas pela CGU, 

resultando, inclusive, em dano ao erário. 

Em que pese a Unidade tenha demonstrado em sua manifestação a necessidade de 

incremento no número de servidores, verificou-se, em consulta a planilha elaborada pela 

Coordenação de Recursos Humanos do MPA – CRH, com a relação da lotação de 

servidores, referente ao mês de julho de 2014, a lotação de 12 servidores na Coordenação de 

Geral de Administração – CGA, fato que demonstra a necessidade de diversificação da 

fiscalização da execução contratual entre diferentes servidores, considerando a quantidade e 

a complexidade dos ajustes sob a responsabilidade de poucos servidores. 

Ademais, cabe à Unidade avaliar a pertinência em capacitar servidores de outras áreas do 

Ministério para auxílio no acompanhamento de contratos, de modo a adequar a fiscalização 

dos contratos à capacidade operacional da Unidade. Como medida de controle que pode ser 

instituída, a indicação de servidor para atividade de fiscalização deve considerar, sempre que 

possível, a pertinência do objeto do contrato com a área de atuação do servidor. 

Ante todo o exposto, o Ministério deve adotar medidas para diminuir os riscos inerentes à 

execução dos contratos, tendo em vista que a função de fiscal do contrato requer a constante 

verificação da conformidade da prestação dos serviços de acordo com as especificações 

contratuais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Abster-se de manter a fiscalização dos contratos administrativos do MPA 

sob a responsabilidade de número reduzido de servidores, distribuindo o encargo para os 

demais servidores Unidade. 

 

Recomendação 2: Adotar providências visando capacitar servidores do Ministério à 

execução de atividades de fiscalização contratual. 

 

 

2.1.20. Conflito de interesse na seleção dos funcionários terceirizados das empresas 

contratadas e ingerências de ex-servidora nas atividades do MPA, após sua 

exoneração. 
 

Fato 
 

Em 02 de dezembro de 2009, o Ministério da Pesca e Aquicultura realizou o pregão nº 

23/2009 para contratação de empresa para “prestação de serviços de prevenção e combate a 

incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, por meio de brigada de 

bombeiros civis”. 

 

No referido Pregão, sagrou-se vencedora a empresa Santa Helena – Urbanização e Obras 

(CNPJ: 00.032.227/0001-19), com lance de R$ 781.000,00, resultando no contrato nº 

01/2010, de 4 de janeiro de 2010.  

 

Tal contrato possuía vigência de 18 de janeiro de 2010 a 18 de janeiro de 2011 e recebeu 

quatro termos aditivos, prorrogando sua vigência até 08 de janeiro de 2014. 



 

 

Em 03 de dezembro de 2012, a servidora CPF: ***076.494-**, então Coordenadora-Geral 

de Administração - Substituta foi designada, por meio da Portaria nº 79, para acompanhar e 

fiscalizar o contrato.  

 

Em análise ao processo de fornecimento de mão de obra pela empresa Santa Helena, 

verificou-se que funcionários terceirizados que trabalham no MPA possuíam vínculos 

familiares com a fiscal do contrato ( CPF: ***.076.494-**), entre eles o seu filho e cônjuge.  

 

O brigadista CPF: ***.367.664-** é cônjuge da referida servidora, com mesmo endereço 

registrado em bases de dados do Governo Federal, e prestou serviços pela empresa 

contratada para fornecer mão-de-obra ao MPA. O filho da servidora também prestava 

serviços ao Ministério pela empresa contratada.  

 

Em 27 de fevereiro de 2014, por meio da Portaria nº 177 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, a servidora teve sua exoneração em cargo em comissão 

convertida em destituição de cargo, por meio do Processo Administrativo Disciplinar nº 

21000.002586/2012-69.  

 

Posteriormente, em 20 de março de 2014, a servidora foi exonerada do cargo que ocupava 

no MPA por meio da Portaria nº 43, com efeitos retroativos, a partir do dia 6 de março de 

2014. 

 

Em 4 de abril de 2014, foi realizado o pregão eletrônico nº 7/2014, para o mesmo objeto, 

tendo em vista o término da vigência do contrato com a empresa Santa Helena. Neste 

pregão, sagrou-se vencedora a empresa Capital Service – Serviços Profissionais Ltda (CNPJ: 

08.414.767/0001-79). 

 

Em que pese a servidora CPF: ***076.494-** ter sido exonerada do cargo que ocupava no 

MPA em 20 de março de 2014, dois dias antes da assinatura do contrato nº 8/2014 com a 

empresa Capital Service em 10 de abril de 2014, foi evidenciado que o então SPOA do MPA 

encaminhou e-mail à ex-servidora em 8 de abril de 2014, solicitando o curriculum de seu 

marido e filho para contratação pela empresa Capital Service.  

 

No mesmo dia, a servidora exonerada encaminhou e-mail com o currículo de seu filho e 

marido e, também, de outras duas pessoas posteriormente contratadas pela Capital Service, 

sr. CPF: ***.028.411-** e CPF: ***.792.381-**.  

 

Frisa-se que o filho e cônjuge da servidora exonerada foram posteriormente contratados pela 

empresa vencedora, Capital Service. Não foi possível evidenciar a contratação das outras 

pessoas indicadas pela ex-servidora. 

 

A servidora exonerada também solicitou que fosse contratado pela empresa outras pessoas 

relacionadas, reforçando as evidências de que, mesmo após a sua exoneração, possuía 

ingerência na administração do Ministério e na escolha dos funcionários terceirizados que 

eram contratados para atuar no MPA. 

Assim, verificou-se que tais impropriedades afrontam a Lei nº 12.813, de 16 de maio de 

2013, conforme o Artigo 5º da respectiva lei: 

 



 

 

“Art. 5
o
  Configura conflito de interesses no exercício de cargo ou 

emprego no âmbito do Poder Executivo federal: 

(...) 

IV - atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, 

assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou 

entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que 

participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, 

consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 

e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão.” 

Em adição, a Lei 8429/92 – Lei de Improbidade Administrativa institui que Constitui ato de 

improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício da função pública, e notadamente:  

        “I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou 

qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou 

indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público”. 

Assim, evidencia-se que a ex-servidora do MPA atuou de forma a afrontar as Leis 

de Conflito de Interesses (Lei nº 12.813/13) e a Lei de Impropriedade 

Administrativa (Lei nº 8429/92). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 331/2014 – GM/MPA, de 13/11/2014, a Unidade apresentou a 

seguinte manifestação: 

 

É divulgado no sítio do MPA a relação dos funcionários terceirizados, dando transparência 

às contratações realizadas, e desde outubro de 2014 o MPA utiliza o Portal ODP, buscando 

o aprimoramento do Controle Interno. 

 

A Secretaria-Executiva está providenciando a abertura de procedimento correcional para 

apurar a responsabilidade de que deu causa às falhas identificadas. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade não elide a constatação verificada. Em face do conteúdo exposto 

no fato constatado, a Unidade deve providenciar a apuração de responsabilidade dos 

servidores envolvidos.    
##/AnaliseControleInterno## 

 

 



 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade a quem permitiu a ingerência nos contratos de 

terceirização de mão de obra vigentes no MPA de servidora exonerada. 

 

 

2.1.21. Pagamento de remuneração a servidora sem a devida comprovação da 

necessária contraprestação laboral.  
 

Fato 
 

Consta da do fato noticiado encaminhada à CGU por meio do Ofício nº 1.030/2014/Gab. 

Casa-Civil/PR que servidora do MPA estava incluída na folha de pagamento do Ministério 

sem a realização da necessária contraprestação laboral. 

O fato noticiado informa que a servidora não comparecia ao MPA, bem como não 

desempenhava regularmente suas atribuições. Além disso, consta que as folhas de ponto da 

servidora eram assinadas pelo Secretário Executivo do MPA como se estivesse trabalhando 

regularmente. 

A servidora do fato noticiado, SIAPE 1938371, foi nomeada no MPA em 19/04/2012, por 

meio da Portaria nº 68, publicada em 19/04/2012, como DAS 101.3, para exercer suas 

funções na Consultoria Jurídica do MPA.  

Posteriormente, a referida servidora foi designada para compor a Comissão Especial de 

Licitação, por meio das Portarias 19, 20,21 e 22 de 2013, e, logo após, foi alocada na 

Secretaria de Planejamento e Ordenamento da Pesca – SEPOP. 

Em consulta ao Portal da Transparência, constatou-se que a servidora SIAPE 1938371 

recebeu integralmente a remuneração bruta mensal de R$ 4.462,46 até o mês de julho de 

2014. 

Dessa forma, foi solicitada à Unidade a apresentação de cópia do Termo de Posse e 

Exercício e as folhas de ponto no período de abril/2012 a julho/2014 da servidora, bem 

como eventuais documentos que demonstrassem o regular exercício das atividades da citada 

servidora no âmbito do MPA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 297/2014 – GM/MPA, de 10/09/2014, a Unidade encaminhou anexo o 

Termo de Posse e Exercício da servidora e as cópias das folhas de ponto de 25/04/2012 a 

27/06/2014.  

Ressalta-se que não foram encaminhados documentos que evidenciassem o desempenho de 

atividades funcionais pela referida servidora. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 

 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se, por meio da manifestação da Unidade e da análise documental, que a servidora 

SIAPE 1938371 de fato foi nomeada, por meio da Portaria nº 68, de 17/04/2012, publicada 

no DOU em 19/04/2012, para exercer o cargo em comissão de Coordenador, código DAS 

101.3, na Consultoria Jurídica do MPA. Entretanto, não foi comprovado o efetivo 

desempenho das atribuições para o cargo no qual foi nomeada. 

Cabe notar que o recebimento de remuneração dos cofres públicos sem a correspondente 

prestação de serviços viola os deveres do servidor público dispostos no art. 116, incisos I, IX 

e X, sujeitando-o às penalidades previstas no art. 132, incisos III, IV e X, da Lei nº 

8.112/1990. 

 

Assim, verifica-se que, apesar de a Unidade ter encaminhado as folhas de ponto 

devidamente assinadas, a manifestação é insuficiente para caracterizar a prestação efetiva de 

serviços pela servidora nas dependências do MPA, tendo em vista a ausência de documentos 

comprovando as atividades da servidora nos setores em que foi lotada, tais como a 

elaboração de Memorandos, Notas Técnicas e demais expedientes, fato que indica o não 

exercício de suas atividades. 

Das análises das folhas de ponto, foi constatado que nos meses de outubro/2013 e de 

dezembro/2013 a servidora ficou lotada na Secretaria de Planejamento e Ordenamento da 

Pesca – SEPOP, sem apresentação de justificativas para tal medida, uma vez que sua 

nomeação foi para Coordenação na Conjur. 

Por fim, outro ponto relevante observado é que, no período entre abril/2013 a junho/2014, as 

folhas de ponto não foram assinadas pela chefia imediata da servidora, sendo assinadas pelo 

então Secretário Executivo do MPA, contrariando o art. 6º, §1º do Decreto nº 1.590/1995. 

 

Após reunião de busca conjunta de soluções, a Unidade encaminhou, por meio do Ofício nº 

331/2014 – GM/MPA, de 13/11/2014, resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, 

informando que a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração abriu 

procedimento disciplinar, Processo nº 00350.004968/2014-49, para apurar a 

responsabilidade de quem deu causa às falhas identificadas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Apurar responsabilidade de quem deu causa à nomeação e permanência 

da servidora SIAPE 1938371 no quadro de servidores do MPA sem a necessária 

contraprestação laboral. 

 

Recomendação 2: Adotar providências visando à restituição dos valores desembolsados a 

título de remuneração, em razão da ausência de efetivo exercício da servidora SIAPE 

1938371. 

 

 

 

 



 

 

2.1.22. Divulgação dos resultados de levantamento de dados sobre a produção 

pesqueira e aquícola em que pese manifestação contrária da área técnica do MPA 
 

Fato 
 

Durante a auditoria anual de contas da SE/MPA, foi objeto de análise pela CGU o trabalho 

de coleta de dados da produção pesqueira e aquícola realizado pela SE/MPA em conjunto 

com as Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura (SFPAs). 

 

Em síntese, o trabalho consistiu em solicitação da SE/MPA às Superintendências Federais 

da Pesca e Aquicultura (SFPAs) para a realização de levantamentos referentes à produção 

pesqueira e aquícola nos estados, de modo a subsidiar a elaboração de documento contendo 

consolidação das informações referentes à produção da pesca e aquicultura no país. 

 

Os exames realizados pela CGU, registrados no Relatório 201406269, verificaram que, tanto 

o procedimento utilizado para coleta de dados, quanto os resultados decorrentes do 

levantamento, não foram validados pela área técnica competente do MPA. 

 

Foi evidenciado que, apesar da falta de amparo da área técnica quanto à metodologia 

utilizada e quanto aos resultados do trabalho, as informações provenientes do levantamento 

foram incluídas na Mensagem Presidencial de 2014 e na Prestação de Contas da Presidenta 

da República, ano-base 2013. 

 

Em trabalho posterior, cujos resultados estão consignados no presente Relatório, foi objeto 

de avaliação pela CGU o processo 00350.000878/2014-89, autuado pela SEMOC/MPA, 

área técnica do Ministério responsável pela produção de informações sobre pesca e 

aquicultura, que trata de avaliação do trabalho de coleta de dados realizado pela SE/MPA. 

 

Ressalta-se que durante o período da auditoria anual de contas, o citado processo não foi 

disponibilizado para análise da CGU, em que pese solicitação ao Ministério para informar 

acerca de eventual análise da área técnica acerca do levantamento de dados realizado pela 

SE/MPA. 

 

Entre os documentos acostados ao processo, consta a Nota Técnica nº 13/2013 – 

CGMIP/DEMOC/SEMOC/MPA, de 18/12/2013, que apresenta análise do processo de 

levantamento de dados conduzido pela SE/MPA, cuja conclusão é transcrita a seguir: 

 

“...a forma e o modelo utilizado para o alcance dos números apresentados não atendem a 

qualquer padrão técnico-científico para determinação de produção relacionada à pesca e 

aquicultura, não devendo, portanto, ser chancelados como dados oficiais deste MPA. 

 

Alertamos que os números aportados poderiam ser facilmente contestados por qualquer 

entidade atuante no setor, expondo o trabalho que vem seriamente desenvolvido ao longo 

dos anos por este Ministério com seus parceiros, inclusive com o IBGE, comprometendo a 

credibilidade do MPA. 

 

Desse modo, recomendamos fortemente que esses dados não sejam divulgados...” 

 



 

 

A manifestação transcrita acima demonstra que a área técnica do Ministério foi contrária à 

divulgação dos resultados do levantamento de dados, tendo em vista a ausência de padrão 

técnico-científico no procedimento realizado pela SE/MPA em conjunto com as SFPA. 

 

A citada Nota Técnica foi encaminhada à Chefia de Gabinete do MPA por meio do 

Memorando nº 228/2013 – SEMOC/MPA.  

 

Em que pese o conhecimento do Ministério acerca da manifestação contrária da área técnica, 

o resultado do trabalho de coleta de dados foi incluído na Mensagem Presidencial de 2014 e 

na Prestação de Contas da Presidenta da República, ano-base 2013.    
##/Fato## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Após reunião de apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria, por meio do Ofício nº 

331/2014 – GM/MPA, de 13/11/2014, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: 

 

Em 2013, o MPA contratou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para 

incluir a aquicultura na Pesquisa Pecuária Municipal. No final de 2014, deve-se receber o 

primeiro relatório do IBGE com a produção de 2013, apurada durante a pesquisa. 

 

Para a validação das informações referentes à pesca e a alteração do procedimento de 

coleta, de forma a garantir a confiabilidade dos dados coletados, encontra-se em processo 

de licitação a contratação de instituto especializado em pesquisa, análise e sistematização 

de dados sobre a produção pesqueira no Brasil, visando à análise e validação dos dados da 

produção de pesca relativos aos anos de 2013 e 2014, bem como para desenvolver e 

aperfeiçoar as metodologias de coleta adotadas por este Ministério, conforme processo nº 

00350.003231/2014-17. 

    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Verifica-se, com base na análise da manifestação da unidade e de documentos apresentados 

pela UJ durante o trabalho de Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2013, que 

os procedimentos utilizados para coleta de dados, assim como a publicação dos resultados 

decorrentes do levantamento, não foram validados pela área técnica competente do MPA, 

nem foram objeto de análise crítica por parte dos destinatários para os quais o documento foi 

encaminhado. 

Apesar da falta de amparo da área técnica quanto à metodologia utilizada e quanto aos 

resultados do trabalho, agravada pela informação expressa do Secretário-Executivo do MPA 

de não divulgar o resultado da coleta de dados como estatística oficial da pesca e 

aquicultura, os resultados do levantamento foram incluídos na Mensagem Presidencial de 

2014 e na Prestação de Contas da Presidenta da República, ano-base 2013. 

 

Ante todo o exposto, é necessário que a SEMOC/MPA se manifeste conclusivamente acerca 

da adequação técnica do procedimento utilizado pelas SFPAs como metodologia, de modo a 

uniformizar as rotinas e dar fidedignidade ao trabalho em desenvolvimento. 

 

Adicionalmente, é essencial que os resultados do trabalho de coleta de dados referentes a 

2013 sejam efetivamente validados pela área competente do MPA, de modo a conferir 

suporte técnico aos resultados divulgados. 

 



 

 

Por fim, é necessário que a continuidade do procedimento de coleta de dados desenvolvido 

pelo MPA esteja condicionada à existência de metodologia com validade técnica, de modo a 

dar confiabilidade às informações provenientes do trabalho.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar providências visando definir a metodologia e assegurar  a 

confiabilidade da coleta de dados em curso pelas SFPAs, assim como para avaliação do 

resultado do trabalho desenvolvido pela SE/MPA referente à produção pesqueira e aquícola 

de 2013, contemplando as orientações do CONAPE e do IBGE. 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

 

Com base nos exames realizados, verificaram-se irregularidades na gestão do MPA, que 

incluem o pagamento de remuneração a servidora sem a devida comprovação da necessária 

contraprestação laboral; ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços pagos no 

âmbito de contratos firmados pelo Ministério; manutenção de contratos com preço superior 

ao limite máximo definido em normativo; falhas na fiscalização de contratos do MPA; e 

divulgação dos resultados de levantamento de dados sobre a produção pesqueira e aquícola 

em que pese manifestação contrária da área técnica do MPA. 

 

Em adição às recomendações específicas detalhadas ao longo deste documento, recomenda-

se o envio do presente Relatório à Corregedoria-Geral da União da CGU, assim como ao 

Tribunal de Contas da União, para adoção das providências pertinentes em seu âmbito de 

atuação, mormente quanto à apuração e individualização de responsabilidades, diretamente 

ou por determinação ao MPA. 

 

 


