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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/SC,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ação de Controle n.º 201700854, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06 de 

abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

(UFSC). 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 de abril de 2017 a 03 de maio 

de 2017, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo 

do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, 

preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e 

subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 

Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 

diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

17 de novembro de 2016, entre as Coordenações Gerais de Auditoria das Áreas de 

Educação Superior e Profissionalizante e de Educação Básica do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria de 

Educação, da Cultura e do Desporto (Secex Educação) do Tribunal de Contas da União 

(TCU), foram efetuadas as seguintes análises: 

Quadro – escopo AAC 

Item do Anexo II – DN TCU 147/2015 Definição do escopo 

1 - Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio 

da unidade prestadora da conta (UPC), da conformidade 

das peças exigidas nos incisos I , II e III do art. 13 da IN 

TCU 63/2010 com as normas e orientações que regem a 

elaboração de tais peças. 

Execução integral do item. 

2 - Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da 

gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência no 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como de 

responsabilidade da UPC auditada, dos objetivos 

estabelecidos no plano estratégico, da execução física e 

financeira das ações da LOA vinculadas a programas 

temáticos, identificando as causas de insucessos no 

desempenho da gestão. 

Avaliação dos resultados quantitativos e 

qualitativos da gestão, em especial quanto 

aos objetivos estabelecidos no Plano 

Estratégico. 

4 - Avaliação da gestão de pessoas contemplando, em 

especial: 

a) adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às 

suas atribuições; 

b) observância da legislação sobre admissão, remuneração, 

cessão e requisição de pessoal, bem como, se for o caso, 

sobre concessão de aposentadorias, reformas e pensões; 

c) consistência dos controles internos administrativos 

relacionados à gestão de pessoas; 

d) tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no 

sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios; 

e) qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as 

acumulações ilegais de cargos; 

f) ações e iniciativas da UPC para a substituição de 

terceirizados irregulares, inclusive estágio e qualidade de 

execução do plano de substituição ajustado com o 

Ministério do Planejamento. 

Avaliação da gestão de pessoas 

contemplando, em especial, quanto: 

a) à observância da legislação sobre 

remuneração, em especial, ao pagamento 

de vantagens, vencimento básico, 

assistência pré-escolar, fundamentos de 

aposentadoria, adiantamento de férias, 

pagamentos em duplicidade, remuneração 

superior ao teto, pagamento de pensão em 

duplicidade, dentre outros; 

b) à conformidade da concessão de 

adicional de retribuição por titulação 

previsto na Lei n.º 12.778/2012; 

c) à conformidade da regulação e 

concessão de flexibilização da jornada de 

trabalho para 30 horas, considerando o 

estabelecido no Decreto n.º 1.590/1995; 

d) à consistência dos controles internos 

administrativos relacionados à gestão de 

pessoas, principalmente em relação aos 

três aspectos anteriormente avaliados. 

6 - Avaliação da gestão de compras e contratações, 

especialmente no que diz respeito à: 

a) regularidade dos processos licitatórios e das 

contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e 

dispensa de licitação; 

b) utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na 

aquisição de bens e na contratação de serviços e obras; 

c) qualidade dos controles internos administrativos 

relacionados à atividade de compras e contratações. 

Avaliação da gestão de compras e 

contratações, especialmente no que diz 

respeito à: 

a) regularidade dos processos licitatórios e 

das contratações e aquisições feitas por 

inexigibilidade e dispensa de licitação; 

b) qualidade dos controles internos 

administrativos relacionados à atividade de 

compras e contratações. 

Fonte: Ata de definição de escopo, datada de 17 de novembro de 2016. 
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Cabe destacar que, conforme acordado, não foram executadas as verificações referentes 

aos itens 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 constantes do Anexo II à Decisão Normativa 

TCU 156, de 30 de novembro de 2016. 

Além dos itens constantes do Quadro, foram feitas análises relacionadas ao cumprimento 

das deliberações do TCU, ao cumprimento das recomendações da CGU, à utilização do 

Sistema CGU-PAD e à atuação da Ouvidoria no processo de melhoria da gestão. 

 

 

2.48 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Objetivou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

A) A UFSC promoveu a implementação do Planejamento Estratégico? 

A Universidade Federal de Santa Catarina é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação que possui quinze unidades universitárias distribuídas em cinco 

cidades do Estado de Santa Catarina, a maioria na capital. 

A UFSC utiliza um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como instrumento de 

planejamento estratégico da instituição. O PDI estabelece como missão da UFSC  

“produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, 

ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a 

reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção 

de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida”. Como visão, 

foi estabelecido que a UFSC deseja ser uma universidade de excelência e inclusiva, 

devendo afirmar-se, cada vez mais, como um centro de excelência acadêmica nos 

cenários regional, nacional e internacional, contribuindo para a construção de uma 

sociedade justa e democrática e para a defesa da qualidade da vida, com base nos 

seguintes valores: Acadêmica e de Qualidade; Inovadora; Atuante; Inclusiva;  

Internacionalizada; Livre e Responsável; Autônoma; Democrática e Plural; Bem 

Administrada e Planejada; Transparente; e Ética. 

O PDI define que a UFSC deveria possuir um “ciclo de planejamento” compreendendo 

os horizontes temporais de curto, médio e longo prazo. No entanto, apenas os curto e 

médio prazos encontram-se contemplados, posto que não há Planejamento Estratégico de 

longo prazo estabelecido. 

O PDI 2015-2019 é o instrumento de planejamento de médio prazo que vigorou no 

exercício de 2016 e o Plano Anual 2016, o de curto prazo.  

O PDI 2015-2019 estabelece para as políticas da UFSC, o seguinte quantitativo de 

Objetivos Estratégicos e Metas. 

Quadro – Quantitativo de Objetivos Estratégicos e Metas definidos no PDI 

Dimensão Quantidade de Objetivos 

Estratégicos 

Quantidade de Metas 

Associadas 

Ensino 9 60 

Pesquisa 4 23 

Extensão 2 18 

Cultura, arte e esporte 3 17 

Gestão 8 50 

Fonte: Item 3.9.2 do Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 da UFSC. 
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O Plano Anual de 2016 da UFSC, por sua vez, não apresentou metas a serem cumpridas, 

limitando-se a informar, para cada uma das unidades da UFSC, ações a serem elaboradas, 

sem constar, do documento, correlação com os objetivos estratégicos ou com as metas 

elencadas no PDI. O documento possuía, ainda, inconsistências, pois diversas ações 

elencadas apresentavam data de término “31/12/2015” e “31/12/2014”. Tal situação 

decorre do fato de que o Plano Anual é obtido indevidamente a partir do estabelecimento 

de projetos individualizados por unidade de ensino, ao invés de ser um instrumento 

estratégico prévio que defina as linhas de atuação a serem abordadas no ano. 

Não há indicadores estabelecidos com a finalidade de aferição dos Objetivos Estratégicos 

ou das Metas. A UFSC utiliza o sistema GP-WEB para o registro dos projetos, mas a  sua 

atualização ocorre, apenas, uma vez ao ano e não resta estabelecido, sequer, o quantitativo 

de projetos a serem concluídos por ano.  

A divulgação dos resultados em âmbito externo limita-se ao conteúdo do Relatório de 

Gestão, o qual se mostra insuficiente, posto que se limita a informar quantitativo de 

projetos por unidade de ensino. O sistema GP-Web utilizado é restrito à comunidade 

universitária.  

Em termos normativos, apenas o Estatuto Social da UFSC prevê o tema planejamento em 

seu artigo 30, o qual estabelece as atribuições do Reitor, o qual deve promover o 

planejamento das atividades da Universidade. Não há, portanto, normatização quanto às 

competências (atribuições), responsabilidades (por resultado), produtos e prazos 

envolvidos na gestão do planejamento estratégico que permitam operacionalidade à 

gestão estratégica. 

As situações observadas demonstram o não cumprimento do Objetivo Estratégico da 

dimensão Gestão: “Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu 

planejamento, acompanhamento e avaliação”, constante do PDI 2015-2019 da UFSC. 

Conclui-se, portanto, que a UFSC não possui Planejamento Estratégico de longo 

prazo estabelecido e que, apesar de possuir o PDI 2015-2019 como instrumento de 

médio prazo e o Plano Anual de 2016 como de curto prazo, não estabeleceu, nesse 

último, metas e também utilizou-se de sistemática de elaboração equivocada, 

obtendo o documento a partir do preenchimento de projetos por cada uma das 

unidades de ensino. Ademais, não efetua o monitoramento dos planos e não possui 

normatizado o processo de gestão do planejamento. 

  
##/Fato## 

 

 

2.49 Avaliação da Conformidade das Peças 

Objetivou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

 

A) Considerando a natureza jurídica e o negócio da UFSC, as peças: I - Rol de 

responsáveis, II - Relatório de gestão, e III - Relatórios e pareceres de órgãos, 

entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão 

dos responsáveis pela unidade prestadora de contas estão em conformidade com 

as normas e orientações? 
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A metodologia de avaliação utilizada consistiu em análise das informações inseridas pela 

UFSC no sistema e-Contas do Tribunal de Contas da União (TCU) avaliando seu 

conteúdo em relação às orientações de preenchimento também constantes do mencionado 

sistema e às normas do TCU relacionadas às contas de 20161. Verificou-se que: 

A.1) Quanto ao Rol de Responsáveis, as informações apresentadas coadunam-se com as 

exigências estabelecidas.  

A.2) Em relação ao Relatório de Gestão, algumas informações foram consideradas 

inadequadas ou insuficientes quanto às exigências estabelecidas, conforme detalhado no 

item 5.1.1.1 do presente relatório. 

A.3) Acerca dos Relatórios e Pareceres, os documentos apresentados coadunam-se com 

as exigências estabelecidas. 

Conclui-se, portanto, que as peças estão em conformidade com as normas e 

orientações, ressalvados os aspectos comentados no item A.2 acima.  
  
##/Fato## 

 

 

2.50 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Objetivou-se responder as seguintes questões de auditoria: 

A) O(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à 

remuneração, cessão e requisição de pessoal? 

B) A Retribuição por Titulação (RT) é concedida em conformidade com o disposto 

na Lei 12.772/2012? 

C) A concessão da flexibilização da jornada de trabalho para seis horas, resultando 

em carga horária de trinta horas semanais, está em consonância com o 

estabelecido na legislação vigente? 

D) Os controles administrativos relacionados à gestão de pessoas são consistentes? 

A metodologia de avaliação utilizada consistiu em verificação de ocorrências de 

impropriedades relacionadas à remuneração de pessoal nas bases de pagamento, e análise 

de respostas a questionamentos apresentados pela UFSC e de questionário preenchido 

pelo gestor acerca de seus controles e evidências associadas. 

Pela análise da base de dados de remuneração, via sistema STA/CGU, foram identificadas 

as seguintes ocorrências no âmbito da UFSC: 

Quadro – Ocorrências de impropriedades identificadas. 

Descrição da ocorrência  Detalhamento da ocorrência  Quantidade 

Faltas - Desconto na Folha sem Registro 

no Cadastro 

Servidores relacionados 4 

Situações solucionadas integralmente 4 

Servidores com Parcela de Devolução ao 

Erário Interrompida (1 Ano Anterior) 

Servidores relacionados 3 

Situações solucionadas integralmente 3 

Servidores com Parcela de Devolução ao 

Erário Interrompida - Pensão (1 Ano 

Anterior) 

Servidores relacionados 1 

Situações solucionadas integralmente 1 

Instituidores de Pensão sem Pensionista Servidores relacionados 1 

                                                 
1 IN TCU n.º 63/2010, alterada pela IN TCU n.º 72/2013, DN TCU n.º 154/2016, DN TCU n.º 156/2016 e 

Portaria TCU n.º 59/2017. 
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Descrição da ocorrência  Detalhamento da ocorrência  Quantidade 

Situações solucionadas integralmente 1 

Pagamento de Grat. Natalina/13 Salario 

(1 Ano Anterior) 

Servidores relacionados 1 

Situações solucionadas integralmente 1 

Servidores Aposentados pela EC 41 ou 

Posterior 

Servidores relacionados 1 

Situações solucionadas integralmente 1 

Servidores com Auxílio Transporte 

Superior a R$ 800,00 e que Residem no 

Mesmo Município do Trabalho 

Servidores relacionados 1 

Situações solucionadas integralmente 1 

Fonte: Sistema STA/CGU2, extrações realizadas em 05 de março de 2017 e 03 de maio de 2017. 

Conforme se observa do quadro acima, 100% das ocorrências foram resolvidas pela 

Unidade até o fim dos trabalhos de campo. 

Mediante a realização da Ação de Controle n.º 201603244, efetuou-se análise de 21 

situações obtidas  a partir de cruzamento realizado entre as bases de dados de pagamentos 

federais e a base do estado de Santa Catarina. Em verificação das folhas de pagamento de 

abril de 2015 a novembro de 2016, não se identificou a aplicação de redutor de 

remuneração, pelo Órgão Federal, com vistas a atender ao referido dispositivo 

constitucional. Contudo, presente apontamento encontra-se aguardando orientações do 

Órgão Central de Recursos Humanos, tendo em vista recente julgamento do Supremo 

Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários números 602043 e 612975, não publicada 

até o término dos trabalhos de campo, nos quais assentou a seguinte tese, em sede de 

Recursos Repetitivos: “Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de 

cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição 

Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a 

observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” 

. 

Para a verificação pertinente à retribuição por titulação, foi realizada amostragem de dez 

processos/atos, utilizando o critério de seletividade, tendo sido selecionados 21,7 dos 

servidores que se enquadravam no critério para verificação, conforme quadro a seguir: 

Quadro – Pagamento de Retribuição por Titulação no âmbito da Instituição (RT) 

Vínculo funcional Quantidade de docentes 

que recebem a 

vantagem da Instituição 

Quantidade de 

processos deferidos em 

2016 

Total de registros 

examinados pela equipe 

de auditoria 

Ativos 2510 46 10 

Aposentados 1402 

Fonte: Relatório de Gestão e extração de dados SIAPE, resposta da Unidade à Solicitação de Auditoria nº 

2017000854/002.. 

A UFSC informou que os procedimentos de controle adotados para a verificação 

pertinente à retribuição por titulação consistem na autuação de processos 

individualizados, de iniciativa do servidor interessado, aos quais são juntados os 

documentos que comprovam o respectivo direito, especialmente Certificado ou Diploma 

de Conclusão. Após análise dos documentos, verificado o direito do Requerente, é 

emitida Portaria, deferindo a Retribuição por Titulação, promovendo a respectiva 

alteração funcional. 

Pelas análises efetivadas, verificou-se que as concessões foram regulares. 

                                                 
2 O Sistema STA/CGU verifica a consistência dos registros da folha de pagamento mediante cruzamentos 

nas bases de dados governamentais.  
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Já para a verificação da concessão da flexibilização da jornada de trabalho para seis horas, 

foi realizada análise dos normativos e dos documentos que suportaram a autorização da 

referida flexibilização, bem como dos relatórios das atividades desenvolvidas com 

flexibilização de jornada. Além disso, verificaram-se os registros de frequência dos 

servidores que tiveram jornada reduzida. 

No que tange aos procedimentos para concessão da flexibilização da jornada de trabalho 

para seis horas, não há padronização ou norma disciplinando como se processa a 

respectiva autorização. Constatou-se que, em relação aos três setores atualmente 

autorizados a flexibilizar suas jornadas de trabalho, tal autorização deu-se com base em 

Relatórios ou Requerimentos fundamentados, dirigidos à Reitoria, nos quais não se 

evidenciaram todos os elementos necessários a concluir pelo cumprimento dos requisitos 

do art. 3º do Decreto nº 1.590/95, tal como especificação dos horários de atendimento e 

quadro dos horários dos Servidores / Funções com flexibilização de jornada. 

Da análise realizada, constataram-se as seguintes impropriedades: 1) Estudos prévios à 

flexibilização de jornada de trabalho sem a evidenciação das situações autorizadoras; 2) 

Flexibilização de jornada de trabalho em desacordo com o Decreto nº 1.590/95: 

atendimento ao público inferior a doze horas contínuas.  

Acerca dos controles internos da área de gestão de pessoas, pela análise das evidências 

encaminhadas e verificações acima relatadas, classificou-se o sistema de controles 

internos da gestão conforme quadro a seguir: 

Quadro - Controles Internos avaliados pela equipe 

Elemento Avaliado Avaliação 

1. Formalização dos Procedimentos Legais Intermediário 

2. Controles Legais Intermediário 

3. Prevenção de Fraudes e Conluios Básico 

4. Segregação de Funções Aprimorado 

5. Controles Gerenciais/Acompanhamento da Atividade Intermediário 

6. Contrato Intermediário 

Fonte: Análise das informações apresentadas mediante Questionário de Avaliação 

de Controles Internos – QACI e avaliação dos procedimentos referentes aos 

tópicos auditados. 

Conclui-se, portanto, que: 

- Os setores responsáveis observaram a legislação aplicável à remuneração, 

ressalvando-se a questão quanto ao limite remuneratório, a qual carece de 

orientação superior. 

- A Retribuição por Titulação (RT) é concedida em conformidade com o 

disposto na Lei 12.772/2012, estando os controles utilizados consistentes. 

- A concessão da flexibilização da jornada de trabalho para seis horas, 

resultando em carga horária de trinta horas semanais, não está em consonância com 

o estabelecido na legislação vigente, haja vista a deficiência dos estudos utilizados 

para fins de autorização de flexibilização de jornada e o descumprimento dos 

requisitos do art. 3ºdo Decreto nº 1.590/95, o que demonstra que os controles se 

mostram inconsistentes. 

- As atividades de controle, quanto aos quesitos avaliados, na Gestão de Pessoas, são 

aprimoráveis, pois, na classificação geral, possuem o conceito “Intermediário”. 
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##/Fato## 

 

 

2.51 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Objetivou-se responder as seguintes questões de auditoria: 

A) Os processos licitatórios realizados na gestão 2016 foram regulares? 

B) As contratações e aquisições feitas por dispensa de licitação foram regulares? 

C) As contratações e aquisições feitas por inexigibilidade de licitação foram 

regulares? 

D) Os controles internos administrativos relacionados às licitações são consistentes? 

A metodologia de avaliação utilizada consistiu em verificar os processos licitatórios 

efetivados no exercício de 2016, mediante amostragem não probabilística por julgamento 

adotando-se os critérios de materialidade, criticidade e seletividade, e analisar resposta a 

questionário preenchido pelo gestor e evidências associadas. 

Em termos do total dos processos licitatórios, de dispensa e inexigibilidade conduzidos 

pela UFSC em 2016, temos a seguinte representatividade da amostra: 

Quadro – Representatividade da amostra frente o total das aquisições. 

Processo 

Valor Total 

Contratado R$ 

(a) 

Valor Amostra 

R$ (b) 

% 

(b)/(a) 

X 100 

Quantidade 

de 

Registros 

Total (c) 

Quantidade 

de 

Registros 

da Amostra 

(d) 

% 

(d)/(c) 

X 100 

Pregão  50.120.950,50  12.481.741,60 24,9 720 9 1,3 

Dispensa*  25.078.179,30 6.730.790,50 26,8 45 3 6,7 

Inexigibilidade  462.000,00  162.000,00 35,1 3 1 33,3 

Total  75.661.129,80  19.374.532,10 25,6 768 13 1,7 

Fonte: Base de dados SIASG DW, contratos de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, e análises realizadas. 

* A base do SIASG DW não inclui dispensas realizadas com base nos incisos I e II do artigo 24 da Lei n.º 

8.666/1993. 

Destaca-se, nos Quadros seguintes, o resultado das análises realizadas nos processos da 

amostra: 

Quadro  – Licitações avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 

registros 

Valor 

envolvido* R$ 

Pregões Totais 720 50.120.950,50 

Pregões Analisados  9 12.481.741,60 

Itens em que foi detectada alguma desconformidade* 9 12.481.741,60 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica 

necessariamente a existência de prejuízos. 

Fonte: Base de dados SIASG DW, contratos de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, e análises 

realizadas. 

Foram observadas as seguintes impropriedade nos pregões analisados: 

- Contratação por pregão eletrônico com falhas formais no processo; 
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- Ausência de estudos de necessidade para a realização de pregão, que resultou na  

celebração de seis contratos no montante de R$ 16.165.002,09, e de documento 

necessário à elaboração das propostas. 

Quadro – Dispensas de licitação avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 

registros 

Valor 

envolvido* R$ 

Dispensas Totais 45 25.078.179,30 

Dispensas Avaliadas 3 6.730.790,50 

Itens em que foi detectada alguma desconformidade* 3 6.730.790,50 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica 

necessariamente a existência de prejuízos. 

Fonte: Base de dados SIASG DW, contratos de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, e análises 

realizadas. 

Foram observadas as seguintes impropriedade nas dispensas analisadas: 

- Realização de dispensas de licitação com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei n.º 

8.666/1993 junto a Fundações sem a devida justificativa de preços e com falhas 

processuais prevendo pagamentos indevidos no montante de R$ 492.530,65. 

- Contratação por emergência, com base no inciso IV do artigo 24 da Lei n.º 8.666/1993, 

no valor de R$ 623.822,79 decorrente de falhas no planejamento de licitação, sem a 

devida caracterização do objeto mediante estudo de necessidade, sem a devida 

especificação dos quantitativos envolvidos, e celebração de contrato sem verificação de 

impedimentos e prevendo a subcontratação de 100% do objeto contratado. 

Quadro – Inexigibilidade de licitação avaliadas 

Descrição 
Quantidade de 

processos 

Valor 

envolvido* 

Inexigibilidades Totais 4 462.000,00 

Inexigibilidade avaliada 1 162.000,00 

Item em que foi detectada alguma desconformidade* 1 162.000,00 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica 

necessariamente a existência de prejuízos. 

Fonte: Base de dados SIASG DW, contratos de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, e análises 

realizadas. 

A inexigibilidade analisada apresentou como impropriedade a contratação sem 

comprovação de exclusividade da contratada, com justificativa de preços insuficiente e 

com falhas formais no processo. 

Acerca dos controles internos da área de licitação, pela análise das evidências 

encaminhadas e processos, classificou-se o sistema de controles internos da gestão de 

aquisições conforme quadro a seguir: 

Quadro - Controles Internos avaliados pela equipe 

Elemento Avaliado Avaliação 

1. Formalização dos Procedimentos Legais Aprimorado 

2. Controles Legais Aprimorado 

3. Prevenção de Fraudes e Conluios Intermediário 

4. Segregação de Funções Avançado 

5. Controles Gerenciais/Acompanhamento da Atividade Intermediário 

6. Contrato Aprimorado 
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Fonte: Análise das informações apresentadas mediante e-mails encaminhados em 

10 de abril de 2017, em 20 de abril de 2017 e em 28 de abril de 2017. 

Conclui-se, portanto, que: 

- Os processos licitatórios realizados na gestão 2016 analisados não foram regulares 

em 100% da amostra analisada. 

- As contratações e aquisições feitas por dispensa de licitação não foram regulares 

em 100% da amostra analisada. 

- A contratação feita por inexigibilidade de licitação analisada não foi regular em 

100% da amostra analisada. 

- As atividades de controle, quanto aos quesitos avaliados, nos processos de Compras 

e Contratações, são consistentes, pois, na classificação geral, possuem o conceito 

“Aprimorado”. 
  
##/Fato## 

 

 

2.52 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Objetivou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

A) Caso existam determinações/recomendações do TCU à UFSC, que contenham 

determinação específica à CGU para acompanhamento, as mesmas foram 

atendidas? 

A metodologia de avaliação utilizada consistiu em verificar, na base de documentos 

recebidos pela CGU, a existência de encaminhamento pelo TCU à CGU de determinação 

ou recomendação à UFSC com determinação específica à CGU para acompanhamento, 

bem como em pesquisar a existência de determinações no sítio eletrônico do TCU3. 

Não foi identificada, no exercício de 2016, a existência de determinação específica à CGU 

para acompanhamento. Em 2017, no entanto, consta o Acórdão 60/2017-TCU-Plenário, 

cujo item 1.7 determinou à CGU que inclua em item específico no Relatório de Auditoria 

das contas do exercício de 2017 da UFSC, ou na primeira prestação de contas a que a 

instituição for obrigada a prestá-las, as providências adotadas pela instituição em relação 

aos casos mencionados no subitem 1.6.1. 

O item 1.6.1 do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário determina à UFSC que conclua em 

definitivo, no exercício de 2017, 37 processos ainda pendentes, destinados a verificar a 

acumulação indevida de cargos públicos. No Relatório de Gestão da UFSC referente ao 

exercício de 2016, não há menção ao Acórdão 60/2017-TCU-Plenário. No entanto, trata 

o referido Acórdão de monitoramento do Acórdão 2.900/2012-TCU-Plenário, esse sim, 

mencionado no Relatório de Gestão. 

Considerando as situações informadas acerca dos 37 processos4, observa-se o seguinte 

perfil: 

                                                 
3 www.tcu.gov.br 
4 A síntese das situações apresentadas consta do item 5.2.1.1 do presente relatório. 
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Fonte: Relatório de Gestão da UFSC referente ao exercício de 2016. 

Dentre os processos classificados como pendentes, mostram-se mais críticos: 

Quadro – Processos mais críticos pendentes. 

Nº 

TCU 

Matrícula Processo Síntese da situação informada no Relatório de Gestão 

1 1160242 042450/2013-55 Pendente – instaurada nova comissão 

11 1362340 044816/2013-21 Pendente – processo extraviado 

14 1160609 044791/2013-65 Pendente – em fase de instrução 

Fonte: Relatório de Gestão da UFSC referente ao exercício de 2016 extraído do sistema e-Contas em 

www.tcu.gov.br. 

Considerando o prazo estabelecido no Acórdão 60/2017-TCU-Plenário, até o final do 

exercício de 2017, entende-se que há tempo hábil para a conclusão dos casos pendentes 

e o consequente atendimento à determinação no prazo estabelecido pela Corte de Contas.  

O atendimento integral do item 1.6 do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário será verificado 

quando da elaboração do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017 pela UFSC, 

ou na primeira prestação de contas a que a instituição for obrigada a prestá-las após a 

presente data. 

Conclui-se, portanto, que: 

- Ao longo do exercício de 2016, não foram expedidas determinações do TCU à UFSC 

que contivessem determinação específica de acompanhamento pela CGU. 

- Com relação ao Acórdão 60/2017-TCU-Plenário, identificamos que a determinação 

do item 1.6 ainda não se encontra implementada. Contudo, o prazo para conclusão 

definido pelo Tribunal estende-se até o final do exercício 2017. 

  
##/Fato## 
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2.53 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Objetivou-se responder as seguintes questões de auditoria: 

A) A UFSC mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das 

recomendações emanadas pela CGU?  

B) Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da 

Unidade? 

A metodologia de avaliação utilizada consistiu em verificar as informações apresentadas 

no Relatório de Gestão da Unidade e aquelas registradas na base de dados da CGU, 

mediante consulta ao Sistema Monitor, utilizado para o monitoramento da implementação 

das recomendações exaradas. 

Foram disponibilizadas pelos gestores, em seu Relatório de Gestão de 2016, informações 

(Item 7.2.2) acerca das recomendações constantes de seu Plano de Providências 

Permanente, segundo dados atualizados até novembro de 2016. 

No tocante à sua rotina de acompanhamento das recomendações da CGU, a UFSC dispõe 

de uma Coordenadoria de Controle e Acompanhamento (CCA), vinculada à unidade de 

Auditoria Interna (AUDIN), responsável pelo registro e acompanhamento das demandas 

advindas da CGU. A CCA/AUDIN não faz uso de sistemas informatizados em suas 

rotinas5, realizando controle em planilhas quanto às demandas existentes. 

A Coordenadoria é responsável pela obtenção de manifestação dos órgãos internos da 

UFSC quanto à situação da implementação das recomendações e encaminhamento das 

providências à CGU.  

De forma a identificar a existência de recomendações pendentes e que impactassem a 

gestão, verificaram-se as recomendações constantes do Plano de Providências 

Permanente da UFSC. No âmbito das 195 recomendações ativas para a UFSC no período 

de 01 de janeiro de 2016 até 31 de março de 2017, observa-se6 que 102 recomendações, 

ou seja, 52,3%, permanecem em monitoramento pela CGU. As demais foram atendidas 

ou canceladas ou tiveram o monitoramento encerrado. O gráfico a seguir detalha, por tipo 

de posicionamento, a situação das 195 recomendações: 

                                                 
5 Esta deficiência será sanada a partir da disponibilização de usuário e senha para que seja feito o acesso ao 

sistema Monitor da CGU pela UFSC. 
6 Dados extraídos do sistema Monitor, em 13 de abril de 2017, contendo o último posicionamento da CGU 

acerca do PPP da UFSC, realizado em fevereiro de 2017. 
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Fonte: Plano de Providências Permanente da UFSC registrado no sistema Monitor para o período de 01 de 

janeiro de 2016 até 31 de março de 2017. 

Apesar do expressivo número de recomendações na situação “Monitorando”, verifica-se 

que destas, apenas uma teve seu prazo de atendimento expirado até o término dos 

trabalhos de campo7, estando as demais no prazo de atendimento. 

Não foram identificadas recomendações pendentes de atendimento e que impactassem a 

gestão da Unidade. 

Conclui-se, portanto, que: 

- A UFSC mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das 

recomendações emanadas pela CGU e  

- Não existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da 

Unidade. 

  
##/Fato## 

 

 

2.54 Avaliação do CGU/PAD 

Objetivou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

A) A UFSC está registrando as informações referentes aos procedimentos 

disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD? 

                                                 
7 A relação completa das recomendações, prazos de atendimento e situação consta do Anexo 1 ao presente 

relatório. Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, mediante documentos anexos ao Ofício 

n.º 287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, foram apresentados posicionamentos atualizados acerca do 

atendimento das Recomendações n.º 92.621, n.º 141.023, n.º 163.110, n.º 163.120, n.º 163.121, n.º 164.335, 

n.º 164.336, n.º 164.337, n.º 164.338 e n.º 164341. A verificação quanto aos respectivos posicionamentos 

será realizada quando da próxima avaliação do Plano de Providências Permanente da universidade. 
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A metodologia de avaliação utilizada consistiu em analisar relação de procedimentos 

instaurados encaminhados pela UFSC à CGU e em consultar o Sistema CGU-PAD. 

Verificou-se que 53 novos procedimentos foram cadastrados no CGU-PAD em 2016, 

dezoito procedimentos administrativos disciplinares, 32 sindicâncias e três ritos sumários. 

Comparando-se a relação encaminhada pela UFSC com as informações inseridas no 

CGU-PAD, evidenciou-se que os dados gerenciais apresentavam dois processos a menos, 

situação justificada pelo fato de o levantamento ter ocorrido antes da instauração dos dois 

processos. 

Conclui-se, portanto, que a UFSC está registrando as informações referentes aos 

procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD. 
  
##/Fato## 

 

 

2.55 Avaliação - Ouvidoria 

Objetivou-se responder a seguinte questão de auditoria: 

A) A UFSC utiliza a Ouvidoria da unidade como instrumento de melhoria da gestão? 

A metodologia de avaliação utilizada consistiu em analisar manifestação da UFSC a 

questionamentos, verificar o conteúdo do Relatório de Gestão da Unidade e realizar 

entrevista com o titular da Ouvidoria. 

A entidade informou que as necessidades da Ouvidoria são objeto de despachos semanais 

e/ou mensais e que as portas da Chefia de Gabinete e do Magnífico Reitor estão abertas 

conforme a necessidade, mas a Ouvidoria não é chamada a participar de reuniões junto 

aos gestores para tratar dos problemas enfrentados pela UFSC. Além disso, não há 

comprovação de que os gestores da UFSC se utilizam das informações produzidas pela 

Ouvidoria como insumos para a melhoria da gestão. 

Em relação à atuação da Ouvidoria, constatou-se que não são produzidos relatórios 

gerenciais com o objetivo de analisar as principais demandas da comunidade universitária 

e de propor medidas para a melhoria da gestão. Também não são produzidas pesquisas de 

satisfação dos serviços prestados pela UFSC. 

Conclui-se, portanto, que A UFSC não utiliza a Ouvidoria da unidade como 

instrumento de melhoria da gestão. 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência 

de dano ao erário são as seguintes:  

 

1.1.2.1 
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Realização de dispensas de licitação com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei n.º 

8.666/1993 junto a Fundações sem a devida justificativa de preços e com falhas 

processuais prevendo pagamentos indevidos no montante de R$ 492.530,65. 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 

identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 

corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de Providências 

Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados 

os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à 

consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de 

Auditoria. 

 

Florianópolis/SC. 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700854 

 

1 Educação de qualidade para todos 

1.1 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior  

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de estudos de necessidade para a realização de pregão, que resultou em 

seis contratos no montante de R$ 16.165.002,09, ausência de documento necessário 

à elaboração das propostas e não comprovação de adequado controle patrimonial 

dos recursos de segurança da Universidade. 

 

Fato 
 

Acerca da regularidade de processos de aquisição de bens e serviços mediante pregão, 

constatou-se o que segue:  

A) Cuida este item do Processo UFSC n° 23080.041842/2015-69, que deu origem ao 

Contrato n° 47/2016 celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

a empresa KHRONOS Segurança Privada Ltda., CNPJ nº 04.629.488/0001-71, tendo por 

objeto a prestação de serviços técnicos especializados em segurança e vigilância 

patrimonial.  

O processo foi autuado em 24 de julho de 2015, por meio do Memorando n° 

55/DESEG/2014, de 20 de outubro de 2014, do Departamento de Segurança Institucional 

encaminhado à Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Registrou-se, naquele 

momento, o aumento significativo ocorrido nas instalações do Campus da Universidade 

de Santa Catarina no bairro da Trindade, assim como pela interiorização dos polos de 

ensino nos Municípios de Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau. Discorreu-se, 

também, sobre a insuficiência do quadro de servidores e de terceirizados destinados à 

segurança da UFSC.  Diante do relatado, fez-se a solicitação de instauração do processo 

licitatório, o que culminou nas seguintes atas de registro de preço e nos contratos a seguir 

relacionados: 

Tabela 01 - Dados sobre atas de registro de preço, contratos, valores e prestadores de 

serviços técnicos especializados em segurança e vigilância patrimonial. 

Empresa 

adjudicada 

Grupo 

e Itens 

Valor Global 

(R$) 

Ata 

Registro 

Preço 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contrato Campus D.O.U. 

Khronos* 
1 / 1 a 

13 
26.462.304,00 14 12.467.820,00 47 Florianópolis  

n° 69, de 

12/04/2016 

Adservig** 
2 / 14 a 

16 
1.092.240,00 15 630.720,00 46 Araranguá 

n° 98, de 

24/05/2016 

Ondrespb*** 
3 / 17 a 

19 
1.357.800,00 16 573.141,93 

115, de 

23/05/2016 
Blumenau 

n° 110, de 

10/06/2016 

Master**** 
4 / 20 a 

22 
1.265.720,16 17 1.071.978,00 45 Joinville 

n° 104, 

02/06/2016 
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Empresa 

adjudicada 

Grupo 

e Itens 

Valor Global 

(R$) 

Ata 

Registro 

Preço 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contrato Campus D.O.U. 

Master Extra - -       193.742,16  
123, de 

13/05/2016 

Fazenda 

Experimental 

Yakult 

n° 104, 

02/06/2016 

Lupa***** 
5 / 23 a 

25 
1.685.200,00 20 1.227.600,00 53 Curitibanos 

n° 95, de 

19/05/2016 

    31.863.264,16   16.165.002,09   

Fonte: Processo n° 23080.041842/2015-69, encaminhado por intermédio da Solicitação de Auditoria nº 

201700854/003, de 05 de maio de 2017. 

* Khronos Segurança Privada Ltda. ** Adservig - Vigilância Ltda; *** Ondrepsb - Serviço de Guarda e 

Vigilância Ltda.; **** Master Vigilância Especializada SS Ltda.; ***** Lupa Segurança Ltda.  

Em relação às informações constantes dos autos do Processo, verificou-se que o item 6.3 

do Edital nº 336/2015 referiu-se à existência de um legado de equipamentos de câmeras 

e sistemas de alarme, pertencente à UFSC. Requereu-se à Unidade por meio da 

Solicitação de Auditoria n° 201700854/009, de 19 de abril de 2017 que apresentasse o 

levantamento de tal legado, contendo localização e valor contabilizado. Após 

questionamento, o DESEG/UFSC apresentou a respectiva listagem, mas, em relação ao 

dado financeiro, alegou que seria preciso maior prazo para a apresentação da referida 

resposta, do que se concluiu que a Unidade não está registrando, adequadamente, as 

variações patrimoniais em sua contabilidade, representadas pelas aquisições de itens de 

segurança.  

Cumpre destacar que os equipamentos de segurança incorporados ao patrimônio da UFSC 

fazem parte do ativo permanente, portanto é preciso observar o disposto na Instrução 

Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 8, de 21 de dezembro de 1990. Esse 

aspecto foi abordado neste ponto, pois o Termo de Referência demandou a integração do 

sistema de segurança ao legado existente e, ainda assim, não foram identificados esses 

itens no edital e não houve sugestão da comissão de licitação para que fossem vistoriados 

pelas empresas participantes do certame. 

Também não se identificaram os estudos de necessidade para determinar o objeto 

constante do Edital nº 336/2015. Essa informação, apesar de também ter sido solicitada à 

Unidade, não foi apresentada. Entende-se que um sistema de segurança de uma entidade 

necessita de um planejamento. Assim, a Unidade deveria dispor, de maneira 

documentada, da estruturação e do funcionamento administrativo e operacional da 

segurança da Universidade. O planejamento de segurança é o que identifica a necessidade 

de inserção de determinado recurso de proteção, controle etc. A partir dessa informação, 

é que Universidade demonstraria como foram estipuladas as demandas de postos de 

vigilância, rondas de veículos ou a pé, assim como os sistemas eletrônicos de controle.  

B) O Processo n.º 23080.066230/2015-89 refere-se à contratação de empresa para 

prestação de serviços para atender aos eventos institucionais organizados pela Secretaria 

de Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas no instrumento contratual, realizada mediante pregão 

eletrônico. O Contrato n.º 131/2016 foi assinado em 20 de junho de 2016 junto à Empresa 

Inviolável Segurança 24 Horas Ltda., CNPJ 95.832.986/000172, no valor de R$ 

13.921,60. 

Pela análise do processo, verificaram-se as seguintes situações: 
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a) Ausência de estudos quanto à necessidade do objeto contratado; 

b) Mudança do objeto inicialmente estabelecido, com redução dos serviços previstos, 

sem qualquer explicação no processo; 

c) As evidências relacionadas ao orçamento estimativo estavam falhas; 

d) Ausência de consultas para verificar a ocorrência de registro de penalidades que 

impeçam as empresas de contratar, tais como CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de evidências nos autos quanto aos estudos de necessidade para a definição dos 

planos de segurança da Universidade e para justificar a escolha dos recursos de proteção 

e controle. 

Não comprovação de existência de controle contábil dos equipamentos existentes na 

Universidade. 

Mudança do quantitativo de itens componentes do objeto sem a apresentação de 

justificativa 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Acerca do Processo n.º 23080.041842/2015-69, em atenção à SA nº 201700854/009, a 

Unidade encaminhou a mensagem eletrônica de 24/04/2017, por intermédio dos 

servidores de CPF n° ***.530.489-** e n° ***.681.209-** do Departamento de 

Segurança (DESEG), com as seguintes informações: 

 

Questionamento 01. 

Não há nesta secretaria os valores contabilizados de todos os equipamentos 

adquiridos, tendo em vista que a UFSC vem investindo nestes equipamentos há 

pelo menos 15 anos. (Equipamentos já obsoletos). 

Com a não obrigatoriedade da visita técnica, deixamos a disposição a localização 

e quantitativo de equipamentos que a UFSC já possui, equipamentos esses, 

ressalto, adquiridos ao longo dos últimos quinze anos. 

Quanto aos valores de todo parque tecnológico (legado UFSC, se necessário for 

levantar dados patrimoniais e valores), precisaríamos de dilação deste prazo 

para responder juntamente com levantamento da PROAD (DGP) e SEPLAN se 

assim entender necessário.  

Segue anexo localização e quantitativo referente ao legado UFSC. 

Fico à disposição. 

att 

 

Questionamento 2. 

Conforme previsto no item 8.17, as quantidades estimadas para as diversas áreas 

levou em consideração as demandas das necessidades diárias e as peculiaridades 

dos serviços, em observância as particularidades dos ambientes a serem 

monitorados. 

O quantitativo previsto foi feito com base nas necessidades já existentes (proteção 

do patrimônio e das pessoas) e poderão ser acrescidos novos postos de serviço 

de acordo com o crescimento e expansão da UFSC e seus campi, já que se trata 

de uma ARP. 
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Um exemplo prático será a criação do "Rota Segura" uma necessidade de 

melhoria na segurança do patrimônio e das pessoas devido ao aumento da 

violência visível e propagada diariamente na mídia. 

att 

 

Em relação ao Processo n.º  23080.066230/2015-89, mediante o Memorando nº 

49/PROAD/2017, de 27 de abril de 2017, o Pró-Reitor de Administração informou: 

“1. Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201700854/012, encaminhamos 

abaixo resposta aos questionamentos feitos nos itens 2 a 6: 

Item 2. Não se identificaram, nos autos do Processo, os estudos de necessidade 

para determinar a quantidade e as especificações do objeto contratado.  

Disponibilizar a documentação e justificar a sua não inserção no processo ou sua 

inexistência. 

R: A Coordenadoria de Eventos do Departamento de Cultura e Eventos/SeCArte 

realiza em média 51 cerimônias de formatura por semestre – 102 por ano, sendo 

que cada cerimônia tem uma duração aproximada de 4 horas – entre 

preparativos, realização efetiva da colação de grau e finalização.  

Para cada cerimônia, a Coordenadoria de Eventos planeja o trabalho com 4 

seguranças (Item 001) e 4 recepcionistas (Item 002) que trabalham por 4 horas, 

totalizando 16 horas de trabalho de cada profissional por cerimônia, conforme 

demonstrado no quadro abaixo. 

Nº de 

cerimônias 

por ano 

Horas 

trabalhadas/ 

cerimônia - 

Seguranças 

Total de 

horas 

Segurança/ 

ano 

Horas 

trabalhadas/ 

cerimônia - 

Recepcionistas 

Total de horas 

Recepcionistas/ 

ano 

102 16 1632 16 1632 

Para o item 001 foi solicitado contratação de 5000 horas e para o item 002 foi 

solicitado 2000 horas tendo em vista que outras unidades desta Universidade 

poderiam necessitar destes serviços e que o pregão foi tipo registro de preços, o 

que não obriga a Administração Pública a contratar o total licitado.  

Com relação aos itens 003 – Serviço de Limpeza para Eventos e 004 – Serviço de 

Auxiliar de Serviços Gerais para Eventos, foi solicitado contratação de 1500 

horas para cada um, pois estes serviços seriam utilizados somente para 

atendimento das necessidades de eventos artístico-culturais organizados e/ou 

promovidos pela Secretaria de Cultura e Arte e por outras unidades desta 

Universidade. 

As especificações do objeto contratado constam no documento chamado Termo 

de Referência, mais especificamente no item 6. 

Item 3. Considerando o pedido inicial conforme mapa comparativo de preços às 

folhas 4 e 5 do processo, houve mudança do objeto inicialmente estabelecido, com 

redução dos serviços previstos, sem qualquer explicação no processo. Justificar 

a alteração procedida e a ausência de explicação no processo. 

R: Inicialmente a Secretaria de Cultura e Arte solicitou contratação dos serviços 

de segurança, recepcionistas, limpeza e serviços gerais. Após análise do Termo 
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de Referência pelo Departamento de Projetos, Contratos e Convênios da Pró-

Reitoria de Administração, constatou-se que não seria necessária a contratação 

destes serviços, pois eles já vinham sendo prestados na UFSC na forma de serviço 

continuado e poderiam suprir esta demanda adequadamente. 

[...] Item 5. O orçamento estimado constante do processo não está assinado, 

algumas das propostas anexadas não estavam assinadas e não constava e-mail 

de encaminhamento. Não constava o pedido original encaminhado pela UFSC 

para realizar a pesquisa de preços demonstrando que o objeto pesquisado é 

idêntico ao objeto a ser contratado. Justificar as impropriedades apontadas. 

R: Os orçamentos junto aos fornecedores foram solicitados pelos servidores [...] 

via contato telefônico e envio de e-mails, conforme informado no documento 

chamado “Considerações sobre a Pesquisa de Preços” anexo ao processo. Não 

foram anexados os e-mails enviados e recebidos, pois na época a SECARTE não 

tinha esta orientação. Atualmente, é prática nos processos de licitação anexar os 

e-mails trocados com fornecedores. 

Item 6. Não constavam do processo evidências quanto a pesquisas que tenham 

sido realizadas acerca de impeditivos à contratação, apesar de o edital prever: 

"11.2. O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 

a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao site do Portal da Transparência, 

no sítio www.portaltransparencia.gov.br. 

R: Efetivamente a consulta não consta dos autos, porém, quando da realização 

do certame, a mesma é realizada, o lapso deu-se pela não inserção nos autos, 

ressaltando-se porém, que nas páginas 291 e 304 constam as consultas referentes 

ao Sistema SICAF, onde é possível evidenciar também, eventuais registros 

impeditivos e conforme visualizado, nada consta. Reiteramos o lapso pela não 

inserção, o que será ajustado nos processos futuros. 

b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 

administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa, disponível no Portal da CNJ, no sítio 

www.cnj.jus.br. 

R: Efetivamente a consulta não consta dos autos, porém, quando da realização 

do certame, a mesma é realizada, o lapso deu-se pela não inserção nos autos. 

Reiteramos o lapso pela não inserção, o que será ajustado nos processos futuros. 

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

R: A consulta no que tange a tal item é consolidada via sistema SICAF e sua 

realização apresenta-se por meio do relatório encartado nas páginas 291 e 304 

dos autos. 

11.2.1. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte 

do licitante em qualquer das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro 

SICAF, no que se refere à UFSC, o mesmo será inabilitado." 
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Apresentar as pesquisas feitas e justificar a sua não inserção no processo ou sua 

inexistência. 

R: As pesquisas no que tange ao Portal da Transparência e ao Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) foram realizadas quando da operacionalização do pregão, 

porém, o lapso, deu-se por conta da não inserção de tais comprovantes nos autos, 

prática que estaremos reparando em processos futuros. No que tange a 

composição societária e sua conexão de vínculo com a UFSC, a mesma, resta 

devidamente comprovada por meio dos documentos presentes nas páginas 291 e 

304.” 

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho 

de 2017, foi informado: 

 

“Recomendação 001:  

Recomendação de relevância pertinente e, que consigo, guarda grande aspecto 

inerente à efetividade no âmbito da segurança jurídica, que se faz necessária para 

a consolidação de um ato administrativo de tal monta. Com esta proposição, tem-

se a certeza de que os elementos em questão estariam sendo devidamente 

mantidos no que tange as exigências em fase anterior a contratação/aquisição. 

Dito isto, estaremos implantando um checklist para fins de convalidarmos tal 

prática em fase posterior a licitação, para fins de aferirmos se a empresa a ser 

contratada ou que vier a ser fornecedora da UFSC estaria mantendo o 

cumprimento pleno das regras preconizadas na disputa do certame, bem como, 

estaremos verificando com isto, eventuais penalidades aplicadas neste lapso entre 

a realização do certame e, a efetiva contratação, bem como, estaremos revisando 

os autos, no sentido de verificarmos eventuais alterações do proposto 

inicialmente e, aquele que efetivamente fora praticado e, sua vinculação com os 

orçamentos estimativos que sustentaram o processo até a referida fase. Não temos 

a prática atual de inserirmos tal ferramenta em nossos processos, porém, a 

mesma irá contribuir com o processo de melhoria contínua, no que tange aos 

processos da Gestão, assim, estaremos trabalhando na formatação de um 

formulário adequável e aplicável para tal fase envolta. 

 

Recomendação 002:  

O Departamento de Licitações (DPL/PROAD), efetivamente não utiliza até a 

presente data tal ferramenta, a qual, com certeza irá minimizar eventuais lapsos 

quanto a juntada de documentos aos autos, bem como, irá contribuir com o 

aperfeiçoamento de nossos processos licitatórios. Justifica-se que até o momento 

não convalidamos tal ferramenta para a inserção nos autos, porém, já estamos 

abordando esta temática em nossas reuniões mensais e, traçamos como meta 

interna, adotarmos esta ferramenta até o dia 01/09/2017, de modo que estamos 

construímos um Checklist referente a fase externa do processo, a qual, é de 

responsabilidade do DPL. Não obstante, registra-se que a segregação de 

atividades no âmbito da gestão requer que uma adaptação seja consolidada nos 

formulários já existentes, de modo, que possamos agregar no mesmo, todas as 

fases e dispositivos que compreendem a efetiva atuação do Departamento no 

processo, ou seja, desde a fase de conferência do TR até a publicação do resultado 

final do certame, antecedendo o encaminhamento dos autos para a efetivação da 

contratação e/ou aquisição. Assim, nossa intenção é que até a presente data já 

tenhamos um formulário padronizado e, em aplicação, de modo a aprimorarmos 

nossas rotinas e, atribuições, evitando lapsos ou lacunas de documentos 

encartados nos autos, porém, sem que tal, venha a adentrar as competências e 
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atribuições inerentes a outras fases e unidades administrativas que respondem de 

maneira segregada.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A) Processo n.º 23080.041842/2015-69: 

Para o quesito 1, a DESEG apresentou, anexada a uma mensagem eletrônica, uma relação 

de equipamentos de vigilância, atestando tratar-se de legado patrimonial da UFSC, 

Campus de Trindade, em Florianópolis. No entanto, diante do fato de a Unidade informar 

que precisaria de um maior prazo de resposta para a apresentação dos valores relativos a 

esses equipamentos, restou evidenciada a ausência de controle contábil sobre tais bens. 

Ainda na mensagem eletrônica da DESEG/UFSC, afirmou-se que “as quantidades 

estimadas para as diversas áreas levaram em consideração as demandas das 

necessidades diárias e as peculiaridades dos serviços, em observância as 

particularidades dos ambientes a serem monitorados”.  

Não foram apresentados detalhes a esse respeito. Também, a DESEG não justificou a não 

juntadas dos estudos de necessidade aos autos do Processo n° 23080.041842/2015-69. 

Diante disso, foram considerados insuficientes os esclarecimentos apresentados pela 

UFSC sobre como teria elaborado o termo de referência para subsidiar as propostas das 

licitantes para o Pregão n° 336/2015. 

  B) Processo n.º 23080.066230/2015-89: 

As situações observadas constituem-se em impropriedades do processo analisado, uma 

vez que: 

a) A definição da necessidade da aquisição deve estar respaldada em estudo que 

demonstre a pertinência do objeto a ser contratado, principalmente pelo fato de que há 

variação do preço com o quantitativo envolvido, situação esta necessária para a adequada 

caracterização do objeto estabelecida no artigo 14 da Lei n.º 8.666/1993. Acerca da 

manifestação apresentada, observa-se que os valores licitados não possuem respaldo nas 

necessidades passadas. De fato, por ter sido utilizado o registro de preços não há prejuízos 

diretos associados, mas não se mostra adequado licitar objetos desnecessários. Não foi 

justificada a ausência do estudo no processo. 

b) A alteração do objeto contratado deve ser devidamente justificada no processo, de 

modo a permitir a adequada caracterização do objeto estabelecida no artigo 14 da Lei n.º 

8.666/1993. A manifestação apresentada explicou o motivo da alteração, mas não 

justificou a ausência de explicação no processo. 

c) O orçamento estimado constante do processo não estava assinado, algumas das 

propostas anexadas não estavam assinadas e não constava e-mail de encaminhamento. 

Não constava, ainda, o pedido original encaminhado pela UFSC para realizar a pesquisa 

de preços demonstrando que o objeto pesquisado é idêntico ao objeto a ser contratado. 

Como consequência, a documentação existente não atendeu integralmente à exigência 

constante do inciso II do § 2º do artigo 7º da Lei n.º 8.666/1993 relacionada à existência 

de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários. A manifestação apresentada limitou-se à questão dos e-mails que não 

constavam do processo, situação que já estaria sanada. No entanto, houve outras falhas 
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não abordadas, como a ausência de assinatura no orçamento e do pedido original 

encaminhado pela UFSC aos fornecedores. 

d) Não constavam do processo evidências quanto a pesquisas que tenham sido 

realizadas acerca de impeditivos à contratação, apesar de o edital prever: 

"11.2. O Pregoeiro verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 

a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao site do Portal da Transparência, no sítio 

www.portaltransparencia.gov.br. 

b) A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa 

no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, 

disponível no Portal da CNJ, no sítio www.cnj.jus.br. 

c) Se na composição societária existe servidor com vínculo junto à Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

11.2.1. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do 

licitante em qualquer das consultas anteriores ou ainda por meio do cadastro SICAF, no 

que se refere à UFSC, o mesmo será inabilitado." 

A verificação da existência de penalidades deve preceder a assinatura do contrato, de 

modo a impedir que a Administração contrate junto a particular impedido. Pela 

manifestação apresentada, as consultas teriam sido realizadas, mas não impressas e 

anexadas ao processo. 

Em relação à manifestação apresentada ao Relatório Preliminar de Auditoria, a 

universidade mostra-se receptiva em implementar as recomendações propostas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar o "checklist" utilizado para verificação das peças 

contratuais dos pregões eletrônicos, prevendo a verificação da existência de estudo prévio 

que justifique o objeto contratado, a juntada de documentos mencionados no edital a 

serem considerados na elaboração de propostas, a necessidade de justificativa quando da 

alteração de objeto, a adequação do orçamento estimativo, que deve se encontrar assinado 

e devidamente respaldado por evidências, e a consulta sobre a existência de penalidades. 

 

Recomendação 2: Tornar obrigatória a inserção do "checklist" de verificação do processo 

licitatório assinado no respectivo processo. 

 

Recomendação 3: Planejar, de maneira documentada, a estruturação e o funcionamento 

administrativo e operacional da segurança da Universidade, de modo a, doravante, dispor 

de documentos que expliquem as escolhas dos recursos de segurança adotados num 

determinado contrato, assim como as necessidades de implantação ou de supressão de 

determinados itens.  

 

Recomendação 4: Registrar adequadamente as variações patrimoniais em sua 

contabilidade, representadas pelas aquisições de itens de segurança, os quais fazem parte 

do ativo permanente, de forma a cumprir o preconizado na Instrução Normativa da 

Secretaria do Tesouro Nacional nº 8, de 21 de dezembro de 1990. 
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1.1.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Realização de dispensas de licitação com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei n.º 

8.666/1993 junto a Fundações sem a devida justificativa de preços e com falhas 

processuais prevendo pagamentos indevidos no montante de R$ 492.530,65. 

 

Fato 
 

Retratam-se, a seguir, dois processos de dispensas de inexigibilidade com base no inciso 

XIII do artigo 24 da Lei n.º 8.666/1993 para contratação de fundações de apoio. 

Quadro – Informações básicas dos processos analisados. 

Informações 

preliminares 
Processo: 23080.070410/2016-46 Processo: 23080.043662/2016-01 

Descrição do 

Objeto:  

Contratação da fundação para prestar apoio 

administrativo na execução do Projeto 

Institucional Intitulado "Fazenda 

Experimental Yakult". 

Prestação de serviço pela fundação para 

apoio administrativo e financeiro para 

execução do Projeto de Extensão: 

“Desenvolvimento do 

Estudo de Demanda, do Estudo 

Operacional, das Estimativas de Receitas, 

do Dimensionamento de Material Rodante 

e das Estimativas de Custos Operacionais 

para Trechos Ferroviários Integrantes da 

Segunda Etapa do Programa de 

Investimentos em Logística (PIL II) e para 

Subsidiar o Processo de Renovação de 

Outorga das Atuais Concessões 

Ferroviárias de Carga (ALLMP, ALLMS, 

EFC, EFVM, FCA, MRS)”, financiado por 

VALEC ‐ Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A., conforme o Plano de 

Trabalho. 

Nº e data do 

Contrato:  
255/2016, de 25/11/2016 227/2016, de 25/10/2016 

Entidade 

Contratada:  

Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária (FAPEU) - CNPJ 

n.º 83.476.911/0001-17 

Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos (FEPESE) – CNPJ n.º  

83.566.299/0001‐73 

Valor do 

Contrato:  
R$ 3.250.000,00 R$ 2.919.350,00 

Fonte: Processos n.º 23080.070410/2016-46 e n.º 23080.043662/2016-01. 

Pela análise dos respectivos processos foram identificadas as seguintes situações: 

a) Ausência de justificativa de preços em ambos os processos; 

b) No Processo n.º 23080.043662/2016-01, não constava a razão da escolha do 

fornecedor, apesar de o Procurador-Chefe, mediante o Parecer n.º 

00659/2016/PFUFSC/PGF/AGU apontar a falha, não sendo atendido pela Pró-

Reitoria de Extensão que, em manifestação à folha 108 declara que a justificativa 

em aceitar a escolha da Fundação estaria em decisão promulgada pelo Conselho 

Universitário da UFSC quando procedeu ao credenciamento da fundação; 

c) Ausência de documentação quanto à regularidade fiscal em ambos os processos; 
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d) Ausência de estudos de necessidade para determinar a quantidade e as 

especificações do objeto contratado e inserção de despesas indevidas em ambos 

os processos; 

e) Não realização de consultas para verificar a ocorrência de registro de penalidades 

que impedem as empresas de contratar, tais como CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos 

do TCU em ambos os processos; 

f) Ausência de inserção do ato constitutivo das fundações em ambos os processos; 

g) No Processo n.º 23080.043662/2016-01, não constava comprovação de registro e 

credenciamento da FEPESE no Ministério da Educação e do Desporto e no 

Ministério da Ciência e Tecnologia; 

h) Planos de Trabalho em desacordo com as disposições do Decreto n.º 7.423/2010. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Acerca das falhas de natureza formal observadas, decorrem da necessidade de 

aprimoramento do checklist utilizado para a de verificação das peças contratuais dos 

processos de dispensa, não havendo evidências de que tenha sido efetivamente aplicado. 

O Pró-Reitor de Extensão assinou o Contrato n.º 227/2016 e o Pró-Reitor de 

Administração assinou o Contrato n.º 255/2016 os quais previam, indevidamente, a 

realização de despesas indevidas sem que fosse solicitada análise técnica ou financeira 

dos projetos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Memorando n.º 51/PROAD/2017, de 4 de maio de 2017, encaminhado pelo 

Pró-Reitor de Administração, foi informado: 

“Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201700854/021, encaminhamos abaixo 

respostas aos questionamentos, com base nas informações disponibilizadas pelo 

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD):  

Regularidade da dispensa - Processo nº 23080.070410/2016-46 (itens 1-3 e 5-8) 

1. Às páginas 03 e 04 do processo consta a justificativa da contratação da fundação 

e indica planilha orçamentária do projeto e planilha de custos da fundação. A 

justificativa e as planilhas foram analisadas pelo Pró Reitor responsável e pelo Conselho 

de Curadores (Resolução 198/2016/C.C, páginas 81 e 82), com sua aprovação nos dois 

setores.  

2. Todos os documentos pertinentes à qualificação da fundação foram analisados 

para a emissão da Portaria Conjunta MEC/MCT n° 66 de 19/09/2016, publicada no 

DOU de 20/09/2016, Seção 01, FLS.15, que consta no processo a página 60. [...] 

3. O Projeto Institucional Fazenda Yakult, que consta às páginas 05 a 12, esclarece 

o que é a Fazenda Yakult e como vem produzindo conhecimento. As quantidades e 
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especificações constantes no projeto e na planilha foram aprovadas pelo Pró-Reitor 

responsável e pelo Conselho de Curadores.[...] 

6. Todos os documentos pertinentes à qualificação da fundação foram analisados 

para a emissão da Portaria Conjunta MEC/MCT n° 66 de 19/09/2016, publicada no 

DOU de 20/09/2016, Seção 01, FLS.15, que consta no processo a página 60. Ademais, o 

Parecer da Procuradoria Federal faz somente referência da habilitação junto ao MEC, 

sendo assim o suficiente. 

7. Todos os documentos pertinentes à qualificação da fundação foram analisados 

para a emissão da Portaria Conjunta MEC/MCT n° 66 de 19/09/2016, publicada no 

DOU de 20/09/2016, Seção 01, FLS.15, que consta no processo a página 60. Ademais, o 

Parecer da Procuradoria Federal faz somente referência da habilitação junto ao MEC, 

sendo assim o suficiente. 

8. Na lista da equipe, página 74, modelo usado na UFSC, consta que os professores 

ou técnicos-administrativos podem se identificar por CPF ou SIAPE, sendo que a 

identificação escolhida foi o SIAPE. Quanto aos alunos, este perfil de projeto trabalha 

com alunos diferentes a cada semestre, portanto não é possível que se estabeleçam os 

nomes previamente. Se na ocasião da assinatura do contrato em 25/11/2016 consta “a 

definir”, é porque serão definidos somente no inicio dos semestres seguintes. A cada 

alteração necessária no contrato, é apresentada uma lista atualizada de participantes, 

procedimento padrão, visto a rotatividade de bolsistas a cada novo semestre. 

Regularidade da dispensa – Processo nº 23080.043662/2016-01 (itens 9 a 15) 

9. Após o Parecer n° 00659/2016/PFUFSC/PGF/AGU, o Pró Reitor de Extensão se 

manifestou quanto à escolha da fundação (página 108) e o Conselho de Curadores 

aprovou a contratação em Resolução n° 164/2016/CC (página 153). No fluxo de 

processos na UFSC, por orientação da Procuradoria Federal, após a emissão do 

Parecer, o processo não deve ser reenviado para averiguar se as recomendações foram 

cumpridas ou justificadas. Assim o Conselho de Curadores é o responsável por acatar a 

justificativa de escolha da fundação ou não. No caso em questão houve a aprovação. 

10. No preâmbulo do contrato, por falha técnica, não esta atualizada a portaria que  

credencia a fundação. A portaria atual é PORTARIA CONJUNTA do MEC/MCT Nº 19, 

DE 4 DE MAIO DE 2016, publicado no DOU de 05/05/2016, Seção 1, FLS. 13 (Em anexo 

a este relatório). [...] 

11. Visto que o contrato tem como objeto o apoio administrativo do projeto 

proveniente do Termo de Execução Descentralizada de Crédito nº 01/2016/ANTT, a 

aprovação do próprio TED pela ANTT, já justifica e determina sua execução. 

12. A UFSC desconhece os critérios de precificação das fundações de apoio que 

realizam os orçamentos, sendo certo afirmar que os projetos de pesquisa, ensino e 

extensão não são estanques, sofrendo alterações rotineiras no transcurso da execução 

do projeto. 

13. Os documentos pertinentes às fundações de apoio, já foram analisados e 

aprovados através da PORTARIA CONJUNTA do MEC/MCT Nº 19, DE 4 DE MAIO DE 

2016, publicado no DOU de 05/05/2016, Seção 1, FLS. 13. (Em anexo a este relatório). 

Ademais, o Parecer da Procuradoria Federal faz somente referência da habilitação junto 

ao MEC, sendo assim o suficiente. 
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14. No preâmbulo do contrato, por falha técnica, não esta atualizada a portaria que 

credencia a fundação. A portaria atual é PORTARIA CONJUNTA do MEC/MCT Nº 19, 

DE 4 DE MAIO DE 2016, publicado no DOU de 05/05/2016, Seção 1, FLS. 13. (Em 

anexo a este relatório). 

15. Conforme procedimentos UFSC, os nomes e dados dos participantes do projeto, 

não estão no contrato, pois a cada semestre, por mudança de alunos/bolsistas, seria 

necessário um aditivo ou apostilamento contratual, assim os nomes são indicados no 

processo, como neste caso na página 15, bem como no Formulário de Tramitação e 

Registro, aprovado pelo Chefe do Departamento pertinente, páginas 11, 12 e 13, estão 

contemplados no contrato apenas as funções, prazos e valores a serem executados, 

conforme planilha da página 146, pertencente ao Plano de Trabalho assinado.” 

Por intermédio do Memorando n.º 53/PROAD/2017, de 11 de maio de 2017, foi 

acrescentado pelo Pró-Reitor de Administração: 

“Regularidade da dispensa - Processo nº 23080.070410/2016-46 (item 4): 

No que se refere ao desconto em parcelas anuais somando a quantia de R$ 441.000,00, 

comunicamos que na página 005 consta o histórico do projeto Fazenda Yakult e seus 

recursos são provenientes do repasse da venda/excedentes dos produtos desenvolvidos 

em sua área. Desta forma, periodicamente são formalizados novos processos com a 

Fundação para continuidade às suas pesquisas/estudos. Esporadicamente há 

necessidade de aporte da Fundação que é contratada para o apoio 

administrativo/financeiro. Devido a necessidades anteriores deste contrato, houve a 

necessidade de reposição de gastos, característica de projetos continuados, e o projeto 

Fazenda Yakult teve seu início em 1999, conforme consta no histórico da página 5.  

Na página 100 do processo, consta formulário chamado “Identificação de Custos do 

Projeto”. Esta planilha reflete custos internos da Fundação para o apoio 

administrativo/financeiro (objeto do contrato). Não cabe à Universidade contestar 

procedimentos internos da Fundação. A planilha constante da página 100 reflete o item 

“Ressarcimento de despesas Fundação” que consta na planilha do projeto na página 99.  

Salientamos que as despesas com viagem e pós-compra são elementos operacionais 

internos da Fundação, não fazendo parte da planilha orçamentária do projeto em si.” 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, e de manifestação da Pró-Reitoria de Extensão, 

anexos ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, foi informado: 

 

Manifestação PROEX: “a) quanto à justificativa de preços 

 Os valores apontados nas Despesas Administrativas e Operacionais da Fundação são 

de 9,60% conforme disposto em pag. 149. A apostila “Coletânea de Entendimentos – 

Gestão de Recursos das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Institutos 

Federais que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica”, prevê na questão 92 até 15%. Portanto, dentro de parâmetros aceitáveis. 

Os lançamentos previstos no Relatório de Despesas Operacionais da FEPESE são 

similares aos praticados, por exemplo pela FEBRAN – os bancos do Brasil e Santander 

cobram respectivamente, R$ 8,50 e R$ 2,70 por depósito identificado. Assim os bancos 

têm capacidades e competências diferenciadas, o mesmo ocorre com as Fundações de 
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Apoio credenciadas pela Universidade Federal. O que torna a comparação possível 

apenas em termos referenciais. 

Com relação a lançamentos como, por exemplo, patrimônio, o projeto prevê de forma 

genérica e equivocada componentes de informática, que poderia ser (leitor de dados, 

aparelhos de medição computadorizados, etc). Assim pelo princípio da ampla defesa, um 

pedido foi encaminhado à Fundação de Apoio para verificação e manifestação, em 

relação a todos os itens apontados pela auditoria.  Após esta justificativa, ainda 

persistindo indícios de sobre preço ou erro de lançamento, estes serão imediatamente 

corrigidos por Termo Aditivo. 

b) razão pela escolha da fundação 

A UFSC tem credenciadas quatro Fundações de Apoio. Entre estas Fundações está a 

FEPESE.  

Esta Fundação cumpre os requisitos de ser uma instituição sem fins lucrativos, voltada 

sua atividade para ensino, pesquisa e extensão. É anualmente auditada pelo Ministério 

Público Estadual e por auditores independentes.  Como presta serviços à UFSC, é 

utilizado o sistema SICAF, que não permite pagamento sem a devida regularidade fiscal. 

Portanto, o caráter de idoneidade ético-profissional também está presente. 

Por outro lado, o coordenador do projeto já executou e executa projetos nesta fundação 

(período superior a dez anos), pelo que depreende que a expertise necessária está 

presente. (segue em anexo manifestação da coordenação do projeto)  

c) qualificação fiscal 

Seguem em anexo a declaração do SICAF emitida em 16/06/2017; cópia do Diário 

Oficial da União - Seção 1, fl. 13, de 05/05/2016 e cópia do Estatuto da FEPESE. 

d) quanto a pertinência do objeto, foi acatada a justificativa apresentada. 

e) quanto a verificação de penalidades, foi respondida nos itens anteriores e os 

documentos serão apensados ao processo. 

f) e g) estão sendo juntados ao processo e encaminhados à auditoria. 

h) quanto ao Plano de Trabalho  

Devido a constantes mudanças, em especial de alunos pela coordenação do projeto, estes 

participantes estão devidamente qualificados e relacionados no Formulário de 

Tramitação de Registro de Extensão ”NOTES” de fls. 11/13 e  na relação da Equipe 

Técnica de fl. 15.  A atualização dos membros da equipe é feita por apostilamento.  

Sem esta identificação e apostilamento não são possíveis pagamentos de qualquer 

espécie, não resultando, portanto em qualquer prejuízo aos cofres públicos. 

Com relação às despesas apontadas como indevidas, estas serão ressarcidas em caso de 

que efetivamente fiquem comprovados os erros de registro. Novamente destaca-se que 

será realizado Termo Aditivo. 
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Segue em anexo, e-mail enviado em 04/07/2017 a FEPESE, para que esta no mesmo 

prazo apresente suas justificativas. 

Do e-mail encaminhado a Fundação de Apoio, recebemos a resposta contida no e-mail 

que faz parte do anexo II.   

Tendo em vista esta resposta, foi determinada a abertura de procedimento administrativo 

objetivando a devolução dos valores apontados como indevidos totalizando R$ 45.873,96 

(quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).” 

Manifestação PROAD: “Recomendações 001, 002 e 003  

Foi encaminhada a solicitação nº 043325/2017 à Coordenadoria de Contratos 

Fundacionais (CCF/DPC/PROAD), solicitando que esta tome providências necessárias 

para que as recomendações da CGU sejam postas em prática com urgência (cópia da 

solicitação anexa). 

Recomendação 004 

Anexamos relação de pagamentos referentes ao Contrato nº 255/2016, onde não consta 

o pagamento de despesas apontadas como indevidas. Anexamos cópia do contrato onde 

consta o orçamento estimativo 2016-2021, onde em um dos seus itens trata da devolução 

do débito com a FAPEU.  

Recomendação 005  

Encaminhamos a solicitação nº 043320/2017 à Fundação de Amparo à Pesquisa e 

Extensão Universitária (FAPEU) solicitando que seja feito termo aditivo ao Contrato nº 

255/2016, retirando do Plano de Trabalho as despesas indevidas e que seja aberto 

processo específico para reconhecimento de dívida seguindo todos os trâmites internos 

mediante pronunciamento jurídico e técnico da questão com a comprovação do débito e 

não como um item componente do orçamento de um projeto.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As situações observadas constituem-se em impropriedades dos processos analisados, uma 

vez que: 

a) Apesar de a justificativa de preços ser uma exigência do inciso III do parágrafo 

único do artigo 26 da Lei n.º 8.666/1993, não constou do processo qualquer 

verificação atinente ao preço a ser contratado. Quanto à manifestação apresentada, 

não foi justificada a falha. No âmbito do Processo n.º 23080.070410/2016-46, foi 

argumentado que o processo possuía planilha orçamentária do projeto e planilha 

de custos da fundação. Observe-se que a existência de planilha orçamentária não 

pode ser confundida com a exigência de justificativa de preços, uma vez que se 

constituem em peças distintas. 

b) A razão da escolha do fornecedor encontra-se prevista no inciso II do parágrafo 

único do artigo 26 da Lei n.º 8.666/1993, não bastando, para a satisfação da 

exigência, a presunção a partir do credenciamento, posto que há diversas 

fundações credenciadas e que também poderiam ter sido escolhidas para a 
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celebração do contrato. Acerca da manifestação apresentada, em que pese a 

aprovação constante do processo, de fato, não consta registrada a razão da escolha 

do fornecedor, ou seja, não foi cumprido o estabelecido pela Lei. 

c) A necessidade de qualificação fiscal mostra-se necessária mesmo nos casos de 

dispensa e inexigibilidade, como já ressaltado pelo Tribunal de Contas da União, 

conforme Acórdão TCU n.º 943/2010 – Plenário e Acórdão nº 2097/2010 - 2ª 

Câmara, mencionados a título de exemplo. Em que pese a manifestação 

apresentada, caberia a qualificação fiscal em cada um dos processos. 

d) A definição da necessidade da aquisição deve estar respaldada em estudo que 

demonstre a pertinência do objeto a ser contratado, situação esta necessária para 

a adequada caracterização do objeto estabelecida no artigo 14 da Lei n.º 

8.666/1993. Acerca da manifestação apresentada, no âmbito do Processo n.º 

23080.070410/2016-46, não resta demonstrada a necessidade dos quantitativos 

apontados. Em relação ao Processo nº 23080.043662/2016-01, acata-se a 

justificativa apresentada. 

Acerca das despesas indevidas, destacamos o quadro comparativo a seguir. 

Quadro – Relação de despesas indevidas lançadas nos Projetos previstos nos 

Processos n.º 23080.070410/2016-46 e n.º 23080.043662/2016-01. 

Item Quantidade 

Prevista 

Valor 

Previsto 

(R$) (a) 

Quantidade 

Real 

Valor 

Real 

(R$) (b) 

Diferença 

(R$) (a-b) 

Processo n.º 23080.070410/2016-46 

Devolução do débito 

com a FAPEU 

- 441.000,00 - 0,00 441.000,00 

Comp. Passagens 2 450,44 0 0,00 450,44 

Pós-Compra 132 5.245,99 1 39,74 5.206,25 

    Total 446.656,69 

Processo n.º 23080.043662/2016-01   

Patrimônio 10 591,10 0 0,00 591,10 

Diárias 124 812,20 108 707,40 104,80 

Bolsas 2306 22.898,58 358 3.554,94 19.343,64 

RPA 36 460,08 6 76,68 383,40 

Prestação de Contas 6 130,62 1 21,77 108,85 

CLT 288 15.194,88 164 8.652,64 6.542,24 

Compras de 

Passagens 

108 851,04 54 425,52 425,52 

Compra de 

Equipamentos 

10 313,30 0 0,00 313,30 

Pós-Compra 3987 18.061,11 0 0,00 18.061,11 

    Total 45.873,96 

   Total Geral 492.530,65 

Fonte: Processos n.º 23080.070410/2016-46 e n.º 23080.043662/2016-01 e análises realizadas. 

As manifestações apresentadas não justificaram a celebração dos contratos 

prevendo as despesas indevidas acima retratadas.  

No âmbito do Processo n.º 23080.043662/2016-01, a argumentação de que a 

“UFSC desconhece os critérios de precificação das fundações de apoio que 

realizam os orçamentos” mostra-se descabido, posto que a universidade está 

efetuando a contratação da fundação para o gerenciamento do projeto, sendo sua 

responsabilidade garantir que os gastos associados ao gerenciamento do projeto 

efetivamente se relacionam ao objeto contratado. 
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Em relação ao Processo n.º 23080.070410/2016-46, mostra-se improcedente o 

procedimento de estimativa de débitos futuros para ressarcimento da fundação. O 

ressarcimento de débitos deve acontecer mediante a formalização de processo 

específico, por reconhecimento de dívida, seguindo-se todos os trâmites internos 

mediante o pronunciamento jurídico e técnico da questão com a comprovação do 

débito e não como um item componente do orçamento de um projeto. A alegação 

de que “as despesas com viagem e pós-compra são elementos operacionais 

internos da Fundação, não fazendo parte da planilha orçamentária do projeto em 

si” mostra-se descabida, posto que a fundação está sendo contratada para o 

gerenciamento do projeto. Portanto, necessariamente, todos os custos envolvidos 

devem possuir relação direta com o projeto objeto da contratação. 

e) A verificação da existência de penalidades deve preceder a assinatura do contrato, 

de modo a impedir que a Administração contrate junto a particular impedido. A 

verificação de impedimentos à época do credenciamento não eximem a  UFSC de 

efetuar nova verificação quando da contratação. 

f) e g) A Lei n.º 8.958/1994 prevê que as fundações deverão estar constituídas na 

forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas pela Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e por estatutos cujas normas 

expressamente disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e sujeitas, 

em especial: a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e 

do Código de Processo Civil; à legislação trabalhista; e ao prévio registro e 

credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da 

Ciência e Tecnologia, renovável bienalmente. Em decorrência da exigência 

estabelecida, deveria constar dos respectivos processos o atendimento à 

legislação. Entende-se que, independente do processo de credenciamento, deve 

constar do processo cópia do ato constitutivo e comprovação do credenciamento 

realizado. 

h) O Decreto n.º  7.423/2010 prevê que os projetos desenvolvidos com a participação 

das fundações de apoio devem ser baseados em plano de trabalho, no qual sejam 

precisamente definidos: objeto, projeto básico, prazo de execução limitado no 

tempo, bem como os resultados esperados, metas e respectivos indicadores; os 

recursos da instituição apoiada envolvidos, com os ressarcimentos pertinentes, 

nos termos do art. 6º da Lei nº 8.958, de 1994; os participantes vinculados à 

instituição apoiada e autorizados a participar do projeto, na forma das normas 

próprias da referida instituição, identificados por seus registros funcionais, na 

hipótese de docentes ou servidores técnico-administrativos, observadas as 

disposições deste artigo, sendo informados os valores das bolsas a serem 

concedidas; e pagamentos previstos a pessoas físicas e jurídicas, por prestação de 

serviços, devidamente identificados pelos números de CPF ou CNPJ, conforme o 

caso. Os Planos de Trabalho dos processos não identificavam os participantes 

vinculados à instituição apoiada e autorizados a participar do projeto, na forma 

das normas próprias da referida instituição, identificados por seus registros 

funcionais, na hipótese de docentes ou servidores técnico-administrativos.  No 

âmbito dos pagamentos previstos, não estavam identificados pelos números de 

CPF ou CNPJ os pagamentos previstos. Ademais, no âmbito do Processo nº 

23080.070410/2016-46, também não constavam, do Plano de Trabalho, os 

resultados esperados, metas e respectivos indicadores. Na manifestação 

apresentada, não foram justificadas as falhas dos Planos de Trabalho. 
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Em relação à manifestação ao Relatório Preliminar encaminhada pela PROEX, não 

foi justificada a ausência da documentação apontada no processo examinado, 

tampouco os valores indevidos previstos. Sob esse aspecto, observe-se que foi 

questionada a compatibilidade entre o projeto e as despesas previstas, e não a 

adequação dos valores apresentados. Quanto aos valores indevidamente relacionados 

pela fundação, foi informado que estão sendo adotadas medidas para o saneamento 

da falha, o que será acompanhado no Plano de Providências Permanente da UFSC. 

Acerca da manifestação ao Relatório Preliminar encaminhada pela PROAD, entende-

se que a unidade se mostra receptiva em implementar as recomendações propostas. 

As evidências encaminhadas acerca de pagamentos efetivados, na realidade, referem-

se às transferências feitas pela UFSC à Fundação. Não foram demonstrados quais 

pagamentos foram custeados com os valores repassados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar o checklist utilizado para verificação das peças contratuais 

das dispensas de licitação prevendo a verificação da existência de estudo prévio que 

justifique o objeto contratado, a documentação de qualificação fiscal e os documentos 

exigidos pela Lei n.º 8.958/1994. 

 

Recomendação 2: Tornar obrigatória a inserção do checklist de verificação do processo 

de dispensa assinado no respectivo processo. 

 

Recomendação 3: Instituir, em todos os processos que envolvam a contratação de 

fundações para a execução de projetos, documento de análise técnica e financeira dos 

projetos propostos, contemplando, inclusive posicionamento quanto ao atendimento do 

Plano de Trabalho às disposições do Decreto n.º  7.423/2010. 

 

Recomendação 4: Encaminhar à CGU demonstrativo dos pagamentos realizados no 

âmbito dos Contratos n.º 227/2016 e n.º 255/2016, evidenciando as despesas apontadas 

como indevidas, e, ainda, apresentando as providências adotadas para o ressarcimento 

dos valores pagos indevidamente. 

 

Recomendação 5: Aditivar os Contratos n.º 227/2016 e n.º 255/2016 retirando dos 

respectivos Planos de Trabalho as despesas indevidas. 

 

 

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação de empresas e pagamentos efetuados em favor de organizações que 

possuíam vínculo com servidores públicos da ativa. Conflito de interesses. 

 

Fato 
 

Este item diz respeito aos exames de regularidade de processos de aquisição de bens e 

serviços mediante dispensa de licitação. Sob tal enfoque, identificou-se que a 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC contratou a prestação de serviços pela 

Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, CNPJ nº 05.338.912/0001-91 e 

adquiriu um bem da empresa Soluções para Soldagem Ltda. – EPP (SPS), CNPJ nº 

04.642.375/0001-06. No entanto, tal entidade e empresa citadas têm, em seu quadro 

societário, servidores públicos vinculados a essa IFES. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
33 

No tocante à Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, constataram-se, 

no período de 2006 a 2016, pagamentos de taxas de inscrição para eventos relativos à 

aquicultura. A contratação de tal entidade deu-se mediante dispensa de licitação com base 

no Art. 24, inciso II, da lei n° 8.666/1993, que dispõe:  

 

Art. 24 - É dispensável a licitação:  

 

[...]  

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; 

(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). [...] 

 

Todavia, a servidora pública CPF nº ***.348.610-**, professora do magistério superior, 

em regime de Dedicação Exclusiva – DE, vinculada à UFSC desde 1999, que também é 

ex-coordenadora de curso do Departamento de Aquicultura, foi presidente dessa entidade 

durante os anos de 2012 a 2014. Nesse intervalo, a associação em referência recebeu o 

montante de R$ 3.250,00, conforme o ilustrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 01 – Discriminação de processos de aquisição de taxas de inscrição realizadas 

em favor da Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, CNPJ nº 

05.338.912/0001-91, que dispunha, no período da ocorrência, de servidora vinculada à 

UFSC: 

 

  Processo nº Objeto 
Motivo da 

dispensa 

Valor 

(R$) 

1 
23080.006649/2012-

39 

Taxa de inscrição individual no evento 

Aquaciência 2012 pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

Art. 24, inciso 

II 
300,00 

2 
23080.031663/2014-

32 

Taxa de inscrição individual no evento 

Aquaciência 2012 e Mini-Curso de 

Capacidade de Suporte pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. 

Art. 24, inciso 

II 
700,00 

3 
23080.033658/2014-

64 

Taxa de inscrição individual no evento 

Aquaciência 2014 pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

Art. 24, inciso 

II 
750,00 

4 
23080.040183/2014-

62 

Taxa de inscrição individual no evento 

Aquaciência 2014 pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

Art. 24, inciso 

II 
750,00 

5 
23080.041605/2014-

17 

Taxa de inscrição individual no evento 

Aquaciência 2014 pela Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 

Art. 24, inciso 

II 
750,00 

  Somatório 3.250,00 

Fonte: Informações obtidas por meio do Memorando nº 28/PROAD/2017, de 10 de abril de 2017. 

 

 

A segunda situação identificada refere-se à SPS, CNPJ n° 04.642.375/0001-06. A 

contratação dessa empresa teve por fito a aquisição de um equipamento, em 2016. De 

forma análoga à situação descrita anteriormente, um de seus sócios, o de CPF nº 

***.436.429-**, é professor do magistério superior, vinculado à UFSC desde 2014, em 

regime de Dedicação Exclusiva. A essa empresa, foram pagos R$ 18.790,00. Tal 

contratação ocorreu com dispensa de licitação e foi fundamentada nos Incisos II e XXI 

do Art. 24 da Lei de Licitações, ou seja:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
34 

 

 [...] 

XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa 

científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 

CNPq ou por outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq 

para esse fim específico; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

[...] 

 

 

Tais compras totalizaram R$ 22.040,00. 

 

A IFES pronunciou-se quanto a esse aspecto mediante o Memorando nº 28/POAD/2017, 

firmado pelo Pró-Reitor de Administração. As informações encaminhadas a esta equipe 

de auditoria, entretanto, não foram consideradas suficientes para elidir a questão. Afinal, 

não houve esclarecimentos sobre o que fundamentou legalmente a decisão de realizar 

contratos com empresas nessas circunstâncias.  

 

Diante do exposto, concluiu-se que houve infringência aos seguintes dispositivos legais: 

a) Art. 9º, inciso III, da Lei de Licitações, cujos incisos retratam uma derivação dos 

princípios da moralidade e da isonomia insculpidos no Art. 37 da Constituição da 

República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988; b) Art. 3º da Lei nº 12.813/2013, no que 

diz respeito à detenção por parte dos servidores em comento de informação privilegiada 

relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal com repercussão 

econômico-financeira; e c) as Leis n° 13.242/2015, 13.080/2014, 12.919/2013, 

12.708/2012 e 12.465/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias dos respectivos anos em que 

se verificaram tais ocorrências), haja vista que todas abarcam vedação quanto à destinar 

recursos para atender a despesas com o pagamento, a qualquer título, a empresas privadas 

que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, 

inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Desrespeito aos princípios de moralidade e de isonomia, assim como conflito de 

interesses.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atenção à SA nº 201700854/003, a Unidade encaminhou o Memorando nº 

28/PROAD/2017, de 10 de abril de 2017, com as seguintes informações: 

 

Item 1: Em relação ao questionamento no que tange à fundamentação legal para 

contratação de empresas cujo sócios sejam funcionários públicos (sendo que em 

tal relatório, são citados dois CNPJ), veja a base legal: 

 

Por força do inciso III do artigo 9º da Lei 8666/93, é vedado ao servidor público 

em participar de licitações realizadas pela entidade em que atua, eis que 

afrontaria o princípio da igualdade, da competitividade e da moralidade, sob o 

prisma que tal licitante teria informações privilegiadas com relação aos demais 

participantes, a saber: 

 

‘Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
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(…) 

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

 

Percebe-se que a Lei de Licitação em nenhum momento versa sobre a vedação da 

participação caso a empresa possua parente no órgão licitante. Logo, a (sic) 

princípio, a empresa poderá participar das licitações realizadas por esta entidade 

normalmente. 

 

O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei n.º 8.112/90, prescreve 

em seu artigo 117, inciso X, que ‘ao servidor é proibido (...) participar de gerência 

ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário.’. 

 

Com isso, conclui-se que o servidor público fica obstado de exercer as atividades 

de gerência ou de administração em sociedades privadas, civis ou empresárias, 

permitindo-se, todavia, acaso inexistindo regime de dedicação exclusiva, exercer 

tais funções em associações, fundações, organizações religiosas e partidos 

políticos. Do mesmo modo, ausente a previsão estatutária de dedicação exclusiva 

ao serviço público, permite-se também ao servidor exercer atividades outras, 

distintas da gerência e da administração nas sociedades privadas, desde que não 

haja a configuração de exercício do comércio e seja realizada em horário 

compatível com o horário de exercício da função pública. 

 

Quando há a análise da legislação que disciplina sobre a possibilidade de o 

servidor público ser dono de empresa, depara-se, de início, com a Lei 8.112/90, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

 

Nesse diploma legal, ao verificar o art. 117, inc. X, tem-se que ao servidor é 

proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de 

acionista, cotista ou comandatário. 

 

Desse modo, fica evidente a proibição ao servidor público civil da União, de 

participar de qualquer atividade que envolva a gerência ou administração de 

sociedade privada ou exercer o comércio. Se o servidor atuar como sócio 

acionista, cotista ou comandatário (sócio alheio à administração da empresa, 

apenas colaborando com o capital), é possível sua participação. 

 

Observe que a vedação legal está esculpida quando, do cenário, temos atores 

vinculados a entidade promotora da licitação, ou seja, não se tem um veto direto 

pelo fato de o sócio ser servidor público, mas sim, no caso concreto de existir 

vínculo deste com o órgão licitante. 

 

Nossos editais versam em contextualizar estas informações, ou seja, que empresas 

com sócios que contenham vínculo com a UFSC estão vetados de participar de 

nossos certames. 

 

 Disponibilizamos as Notas de Empenho referente a contratação dos 

fornecedores de CNPJ nº 04.642.375/0001-06 e 05.338.912/0001-91:  
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201405873   201406108   201406475   201613228   201615099   201615100 

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho 

de 2017, foi informado: 

 

“Recomendação 001 

Tal recomendação, mostra-se bastante oportuna e tende a convalidar uma prática 

já prevista nos editais da UFSC, porém, que atualmente não vem sendo aplicado, 

porém, mereça com toda a certeza ser implantada e, assim iremos adotar. Nossa 

intenção é aplicarmos esta prática com máxima brevidade possível e, no momento 

em que antecede a elaboração do contrato administrativo e/ou emissão da nota 

de empenho que versa sobre a efetividade de execução do objeto, assim, 

evitaremos que uma regra editalícia venha a ser descumprida entre a fase de 

disputa do certame e, a efetiva execução do objeto. Dito isto, temos a mencionar 

que tais práticas serão adotadas no âmbito do Departamento de Compras 

(DCOM/PROAD) e, no âmbito do Departamento de Contratos, Convênios e 

Projetos (DPC/PROAD). Tem-se a expectativa de aplicabilidade desta ação no 

prazo limitado em até 60 dias desta manifestação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No Memorando nº 28/PROAD/2017, a resposta do Senhor Pró-Reitor de Administração 

da UFSC corroborou o entendimento da CGU-Regional/SC, ou seja, o de que o Art. 9º, 

inciso III, da Lei nº 8.666/1993, veda que que servidores vinculados à entidade promotora 

da licitação participem do certame.  

 

Das análises realizadas, constatou-se que os profissionais de CPF nº ***.348.610-** e 

***.436.429-** vinculam-se ou estavam vinculados à UFSC no momento em que 

ocorreram as contratações em referência. A esse respeito, cumpre lembrar um texto 

presente nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2012 a 2016 (art. 17, inciso 

XII, da Lei n° 13.242, de 30 de dezembro de 2015; art. 18, inciso XII, da Lei n° 13.080, 

de 02 de janeiro de 2015, art. 18, inciso XII, da Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 

2013; art. 18, inciso XIII, da Lei n° 12.708, de 17 de agosto de 2012; e Lei n° 12.465, de 

12 de agosto de 2011) que, em suma, veda a destinação, direta ou indireta, de recursos 

para o atendimento de despesas com o pagamento, a qualquer título, a servidor público 

da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão 

celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou 

assemelhados. 

 

Diante disso, no intervalo de 2012 a 2016, conclui-se que a UPC incorreu em falha por 

ter contratado bens e serviços sem observar as vedações expressas nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias dos respectivos anos, assim como os princípios contidos na Lei de 

Licitações e no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

  

Em relação à manifestação apresentada ao Relatório Preliminar de Auditoria, a 

universidade mostra-se receptiva em implementar a recomendação proposta.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Verificar, previamente à efetivação das contratações e aquisições, se 

inexiste servidor público da ativa da UFSC vinculado à entidade a ser contratada. 
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1.1.2.3 INFORMAÇÃO 
 

Ausência de evidência processual de singularidade para sustentar a adesão por 

inexigibilidade da base eletrônica de dados médicos "Uptodate".  

 

Fato 
 

Trata-se das análises acerca da regularidade de processos de aquisição de bens e serviços 

mediante processo de inexigibilidade licitatória.  

 

No presente caso, cuida-se dos exames do Processo UFSC n° 23080.043294/2015-10, 

que deu origem ao Contrato n° 216/2015 celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e a empresa estrangeira Uptodate. Inc., sem representante no Brasil, 

para o fornecimento de assinatura de base eletrônica de dados médicos, a qual, segundo 

informações colhidas na página oficial da empresa na Internet, serve de recurso para 

auxiliar decisões médicas (http://www.uptodate.com/pt/home). O início do processo deu-

se em 2007, pelo Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago. A 

partir de 2013, a Biblioteca Universitária (BU) instaurou o Processo de Inexigibilidade 

n° 23080.038250/2014-89, com o Parecer de Inexigibilidade n° 827/2014-PR-

UFSC/PGF/AGU (fls. 66/70) 

 

Por meio do Memorando n° 053/2015/SEC/BU, de 29 de julho de 2015, foi efetuado 

pleito para que continuasse o acesso a essa ferramenta pela diretora da Biblioteca da 

Universidade, a servidora CPF n° ***.860.729-**. O contrato foi celebrado para atender 

o período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016. O valor contratado foi R$ 

58.583,00 (U$ 11,854.00, ou U$ 65/leito mais impostos), considerando-se, no cálculo 

orçamentário, os 210 leitos informados pela UFSC existentes no Hospital Universitário 

Professor Polydoro Ernani de São Thiago, 34 endereços de IP e o Uptodate Anywhere 

(aplicativo para smartphones). Do processo, verificaram-se documentos com informações 

atinentes aos incisos II e III do parágrafo único da art. 26, da Lei n° 8.666/1993, quais 

sejam: 

 

- Carta de singularidade, de 30 de abril de 2015 – contém uma declaração da Comissão 

Disciplinadora de Pareceres – CODIPAR à gestora das renovações de assinaturas dessa 

empresa no Brasil, acerca de não ter sido identificado outro sistema similar no mercado 

nacional (Ofício n° CODIPAR n° 034/2015 – Ref. Protocolo 10225677); 

- Declaração de exclusividade, de 27 de agosto de 2014, emitida pelo diretor financeiro 

da empresa alegando ser representante única e exclusiva na comercialização da base de 

dados Uptodate para órgãos públicos na América Latina; 

- Carta de termos e condições enviada à UFSC, do analista sênior de contratos e preços 

de 15 de julho de 2015. Com relação ao orçamento, a carta fez- acompanhar de cópias de 

outros contratos similares firmados entre a empresa e outras instituições públicas de 

ensino superior. Não foram apresentados contratos similares e respectivos preços 

pactuados com a iniciativa privada; 

- Justificativa: Memorando n° 15/2015/CIE/DCOM/PROAD, de 10 de setembro de 2015, 

menciona o enquadramento, mas não informa os aspectos que motivaram a escolha e qual 

é a singularidade do aplicativo. Foi firmado pelo Coordenador de Importação e 

Exportação da UFSC; 

-  Justificativa para a não prorrogação do contrato e realização de um novo contrato de 

adesão, bem como para a elevação de preço do aplicativo, ocasionada por se tratar de 

nova versão do produto (Memorando n° 70/2015/BU/SEC, de 26 de outubro de 2015, fls. 

87). 
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Para o pagamento da citada adesão, o Departamento de Gestão Orçamentária da UFSC 

tem alocado recursos da Universidade, acrescentando-se o duodécimo da BU.  

 

Desde 2007, tal adesão tem sido realizada com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei n° 

8.666/1993, que descreve o seguinte: 

 

[...] 

Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada 

a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que 

se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; [...] 

 

Segundo dispõe a Súmula 255 do Tribunal de Contas da União, [...] Nas contratações em 

que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, é dever do agente público, responsável pela contratação, a adoção das 

providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação 

comprobatória da condição de exclusividade (grifo nosso). No Parecer Jurídico n° 

761/2015/JUR/PFUUFSC/PGF/AGU, de 05/11/2015, a Procuradoria chama atenção para 

a necessidade de a Administração evidenciar esse aspecto nos autos, [...] esclarecendo 

quem fez a pesquisa (funcionário) e os nomes das pessoas e instituições contatadas, tudo, 

para futura (se necessária) confirmação pelos órgãos de controle Interno e Externo à 

Universidade.[...] 

 

Diante do exposto, tendo por referência o período de 01 de agosto de 2016 a 31 de julho 

de 2017, por meio da SA nº 201700854/007, solicitou-se à Unidade esclarecimentos 

acerca dos seguintes aspectos relativos à nova adesão ao software UpToDate:   

 

1) o motivo para a não restituição dos autos do Processo à Procuradoria 

Federal, na forma aventada no documento emanado da PF/UFSC, Cota nº 

0013/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 01 de agosto de 2016. A esse 

respeito, a Unidade respondeu ter efetuado tal devolução em 20 de abril de 

2017, apresentando cópia do despacho que solicita parecer a respeito da 

convalidação do Termo Aditivo nº 02.  

 

2) o motivo de não constar da renovação de contrato a declaração de 

exclusividade expedida pela entidade competente, considerando tratar-se de 

caso de inexigibilidade com fulcro no Art. 25, I, da lei n° 8.666/1993. De 

acordo com a base da legal da inexigibilidade em questão, a carta juntada aos 

autos do processo pelo próprio fornecedor do produto não atende ao requerido 

pela norma. O atestado em comento precisa ser fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realiza a licitação ou a obra ou o 

serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, por 

entidades equivalentes.  

 

3) o motivo da escolha do aplicativo UpToDate, considerando que foram 

identificados concorrentes, tais como os aplicativos Essencial Evidence, 

Dynamed e Medscape. A resposta da Unidade mostrou que a escolha tem sido 
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realizada pelos usuários, que são especialistas da área de saúde vinculados à 

Universidade, os quais se baseiam em especificidades desse aplicativo. 

Entende-se que a UFSC age adequadamente ao levar em conta a expertise dos 

usuários quando da definição do instrumento que entendem ser o mais 

apropriado, em se tratando de um produto com alto grau de especialidade. No 

entanto, por inexistir carta que ateste que tal produto seja singular no mercado 

e sabendo-se da existência de outros aplicativos que atenderiam à demanda 

da Biblioteca (sobre os quais, a Universidade não se pronunciou), opina-se 

que a escolha do enquadramento legal pela UFSC para realizar a citada adesão 

está equivocado. Para isso, concluiu-se ser mais adequado realizar a adesão 

por meio da inexigibilidade prevista no inciso II, que se refere à contratação 

de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 

notória especialização.   

 

Em atenção à SA nº 201700854/007, de 17 de abril de 2017, o Pró-Reitor de 

Administração, CPF n° ***.374.379-**, encaminhou o Memorando nº 37/PROAD/2017, 

de 20 de abril de 2017, com as seguintes informações: 

 

1. Foi autorizada a prorrogação do Contrato 216/2015 com a data de 

01/08/2016 a 31/07/2017 às fls. 189 do processo nº 23080.043294/2015-10, 

conforme precedente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União que permite, 

em caso análogo, a saber: Acórdão nº 3.943/2013, de relatoria do Min. Raimundo 

Carreiro.[sobre possibilidade de prorrogação de contrato após o fim de sua 

vigência, caso isso tenha se dado em dia não útil] 

 No intuito de sanar o equívoco dos autos não terem sido restituídos para 

análise jurídica pela Procuradoria Federal junto à UFSC, na forma aventada no 

item 13 da Cota nº 0013/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 01/08/2016, anexa às 

fls. 186-187, informamos que providenciamos encaminhamento dos autos para 

análise jurídica e emissão de parecer, no intuito de convalidar o Termo Aditivo 

firmado. 

 

2. Dentre os documentos anexados no processo entre as páginas 129 e 169 

visando a sua prorrogação, encontram-se nas páginas 163 e 164 a declaração de 

exclusividade e a declaração de singularidade. Frisamos que conforme 

Memorando anexado junto às páginas 131 e 132, fica exposto que o aplicativo é 

o único que atende os requisitos da Universidade. 

 

3. Constam nos Memorandos acostados no processo pela Biblioteca 

Universitária a justificativa e a motivação para a escolha deste aplicativo. 

Compreende-se que a realidade da unidade requerente deve ser levada em 

consideração para tal motivação, a qual, sob a responsabilidade do requerente 

por preceitos legais, ter sido base para esta contratação. Frisa-se também que, 

conforme informações do processo, este aplicativo é contratado por 

Inexigibilidade de Licitação desde 2007 através do Hospital Universitário e 

passou a ser requerido pela Biblioteca Universitária desde 2013, sempre 

amparado por Pareceres Jurídicos favoráveis. 

Segundo informações disponibilizadas pela unidade requerente, a Biblioteca 

Universitária, a UptoDate é uma base de dados textual com informações 

médicas baseada em evidências e revisada por pares com reconhecimento 

internacional. A assinatura ocorreu em virtude de solicitações de 

especialistas na área do Hospital Universitário e Centro de Ciências da 

Saúde: servidores docentes (médicos), médicos residentes e alunos dos 

cursos oferecidos da área da Saúde, especialmente Medicina. O UpToDate 
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tem sido importante instrumento de suporte ao ensino e ao atendimento 

clínico, verificado pelo alto índice de estatística de uso. 

 

Considerando a documentação constante do processo analisado e a manifestação 

anteriormente transcrita, concluiu-se: 

   

Item 1 - Consoante o informado no documento da PF/UFSC, Cota nº 

0013/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 01 de agosto de 2016 (fls. 196/197), restou 

prejudicada a análise para a nova adesão do software pela Universidade, motivo pelo qual 

o processo deveria ter sido restituído à Procuradoria Federal da UFSC. Somente após ter 

sido questionada a esse respeito, a UFSC, de forma intempestiva, devolveu o processo à 

PF/UFSC, restando três meses para a finalização da assinatura. 

 

Item 2 - Quando da adesão o período de 01 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017, o 

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) não se manifestou como 

das vezes anteriores, atestando que “não localizou a existência no mercado nacional de 

produto similar”. Logo, para a prorrogação da assinatura do aplicativo UpToDate, não 

foram identificadas informações que comprovem a singularidade do objeto. Sobre essa 

pendência, respondeu a Unidade sobre a existência de uma carta emitida pelo próprio 

fornecedor do software, o diretor financeiro da empresa Uptodate (verificou-se um timbre 

de Wolters Kluwer Health, com um carimbo e tradução de Paul E. Takach Public do 

Notary Public Commomwealth of Massachussets), acostada às fls. 162/163. Com relação 

a esse documento, conclui-se que não atende ao disposto na legislação. De acordo com a 

base da legal da inexigibilidade em questão, tal atestado teria que ser fornecido pelo órgão 

de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 

pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, por entidades 

equivalentes. 

 

Item 3 – Em consulta à Internet, foram identificadas alternativas que, segundo a opinião 

dos profissionais que assinam a matéria, são mais baratas e possuem vantagens em relação 

ao UpToDate. Diante desse achado, questionou-se a Universidade sobre o conhecimento 

de outros aplicativos que executam função semelhantes, quais sejam: a) Essential 

Evidence Plus; b) Dynamed (EBSCO); e c) Medscape (Husain, I. & Maurer, D (2014). 3 

cheaper UpToDate alternatives for physicians. iMedicalApps, Medpage Today. Winston-

Salem. Disponível em: < http://www.imedicalapps.com/2014/11/uptodate-alternatives/>  

Acesso em: 13 de abril de 2017)  

 

Sobre esse aspecto, não houve resposta. A PROAD/UFSC alegou que, para a escolha do 

software UpToDate, baseou-se na realidade da unidade requerente. Acrescentou que a 

inexigibilidade para a adesão tem sido a modalidade adotada desde 2007, que os pareceres 

jurídicos sempre foram favoráveis, e que houve solicitação de especialistas na área do 

Hospital Universitário e Centro de Ciências da Saúde, além do que o aplicativo tem sido 

importante instrumento de suporte ao ensino e ao atendimento clínico. Diante de tais 

argumentos, entende-se que devem ser consideradas a opinião dos usuários acerca das 

especificidades desse aplicativo. No entanto, até então, não havia sido apresentada carta 

de exclusividade a respeito do software UpToDate. 

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho 

de 2017, foi informado: 

 

“[...] Encaminhamos a solicitação nº 043033/2017 à Coordenadoria de 

Contratos Terceirizados (CCT/DPC/PROAD) solicitando que seja instituído no 
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âmbito daquela Coordenadoria procedimentos para verificação para 

manutenção da condição de exclusividade quando da prorrogação de contrato 

celebrado com base no inciso I do artigo 25 da 8.666/93.  

Em atendimento à solicitação, o DPC/PROAD informa que foi alterado no sítio 

http://dpc.proad.ufsc.br/renovacao-de-contrato, conforme comprovação anexa, 

solicitando que fossem anexados nos processos, dentre outros documentos, o 

Certificado de Exclusividade da Contratada, quando da prorrogação de 

contratos celebrados, com base no inciso I do artigo 25 da 8.666/93.  

 

[...] Anexamos a Certidão nº 170405/31.008 da ABES (Associação Brasileira das 

Empresas de Software) que certifica que a UPTODATE INC é proprietária e 

detentora dos direitos autorais, sendo a única detentora dos direitos de 

comercialização da solução UPTODATE Sistema de Apoio à Decisão Clínica, 

comercialização essa que é feita diretamente dos Estados Unidos ao Brasil. 

Certifica também que não consta nos registros e cadastros da ABES a existência 

de programas para computador disponíveis para a comercialização, no mercado 

brasileiro, com o conjunto de funções, recursos, telas, relatórios, menus, 

algoritmos, tabelas, gráficos, vídeos, calculadoras médias e características 

técnicas idênticas à solução UPTODATE. Portanto, o enquadramento foi 

realizado de forma correta.” 

 

Entende-se, portanto, que foram apresentadas evidências que demonstram o 

equacionamento das falhas identificadas. O sítio da PROAD prevê a necessidade do 

Certificado de Exclusividade quando da prorrogação e foi apresentada certidão de 

exclusividade, datada de abril de 2017, emitida pela Associação Brasileira das Empresas 

de Software. 

  
##/Fato## 

1.1.2.4 CONSTATAÇÃO 
 

Realização de dispensa licitatória em caráter emergencial, com base no inciso IV 

do artigo 24 da Lei n.º 8.666/1993, no valor de R$ 561.440,51, decorrente de falhas 

no planejamento de licitação, sem a devida caracterização do objeto e justificativa 

de preços insuficiente, sem a devida especificação dos quantitativos envolvidos, e 

celebração de contrato sem verificação de impedimentos apontados pela 

Procuradoria Federal/UFSC, com risco de subcontratação de 100% do objeto 

contratado. 

 

Fato 
 

Este item trata do Processo UFSC n° 23080.014474/2016-67, que teve por objeto 

contratar emergencialmente uma agência de viagens, para cotação, reserva e contratação 

de transporte para uso oficial da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O 

Contrato n° 34/2016 foi celebrado em 26 de março de 2016 e expirou em 30 de setembro 

de 2016. Foi firmado no valor de R$ 561.440,51, com base no art. 24, inciso IV, da Lei 

nº 8.666/93, pelo período de 180 dias.  

 

A UFSC entendeu que era admissível a dispensa de licitação por questões emergenciais, 

em vista do que considerou de importância vital: dar continuidade a prestação de serviços 

de transporte para estudantes e professores em viagens de estudo, saídas de campo, visitas 

técnicas e participação em eventos científicos, em vista do Programa Institucional de 

Apoio a Viagens de Estudos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e pela Pró-Reitoria de 
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Assuntos Estudantis (PRAE), com base na Resolução Normativa Nº 57/CUn/2015, de 4 

de agosto de 2015. 

 

Acrescentou a essas questões emergenciais os casos da Graduação em Oceanografia e o 

de Geociências, que possuem exigência por parte do Ministério da Educação para o 

reconhecimento dos cursos com horas atividades de aulas de campo, práticas e 

mapeamentos; assim como a falta de transporte público entre o Campus de Curitibanos e 

o Restaurante Universitário. Entendeu a Unidade que todas essas situações são de 

interesse público. No termo de referência, a descrição do objeto do contrato aponta o 

atendimento prioritário à PRAE, mas não exclusivo. Na definição do público, informou-

se “UFSC”, abrangendo os Campi nos Municípios de Florianópolis/SC, Araranguá/SC, 

Curitibanos/SC, Joinville/SC e Blumenau/SC. Concluiu-se, portanto, que houve 

extrapolação do objeto considerado emergencial tanto pela ausência de definição clara de 

eventos a serem atendidos quanto por não os tratar de forma exclusiva. 

 

A Procuradoria Federal acolheu o entendimento da Universidade de caberia a contratação 

emergencial. No entanto, por equívoco, entendeu que o Contrato anterior, o de n° 

013/2012, havia se encerrado em 15 de fevereiro de 2015 (Parecer n. 

00151/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 22 de março de 2016, fls. 80/84), quando esse 

se encerrou, de fato, em 14 de fevereiro de 2016. O Contrato n° 13/2012 foi aditivado 

pelo período de 15/02/2015 a 14/02/2016 (Termo Aditivo nº 7).   

 

Ainda assim, a PFUFSC apontou pendências jurídicas para a regularidade do processo, 

que precisavam ser saneadas previamente à assinatura do contrato, e que não foram 

observadas pela UFSC. A PF/UFSC opinou o seguinte: 

 

1) que a assinatura do contrato deveria ser condicionada à instauração 

imediata de sindicância para que fossem apuradas as razões pelas quais houve 

a extinção do contrato anterior (n° 013/2012) sem que houvesse outro na 

sequência, devendo tal resultado ser juntado aos autos; e 

2) que deveria se confirmar o intervalo de tempo estritamente necessário para 

conclusão do processo licitatório a fim de limitar o prazo do contrato 

realizado diretamente à celebração de um novo instrumento oriundo de 

certame público. 

 

No entanto, a PROAD/UFSC não restituiu o Processo UFSC n° 23080.014474/2016-67 

à PF/UFSC para dar a correspondente devolutiva ao que fora apontado. O Contrato n° 

34/2016 (fls. 123/134) foi celebrado independentemente da adoção de quaisquer medidas 

à época. Aquela Pró-Reitoria somente instaurou o processo de sindicância 1 (um) ano 

depois.  

 

Ainda assim, não houve comprovação de que existia um processo licitatório instaurado 

para dar sequência à prestação de serviços provida por meio do Contrato n° 13/2012. 

Sobre tal aspecto, a PROAD/UFSC informou que a área interessada, a Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE), antes do término do Contrato n° 13/2012 não teria se 

manifestado. No processo, o Diretor do Departamento de Licitações cita que havia um 

processo de licitação em curso para atender ao Campus de Curitibanos, mas não dá 

detalhes que o identifiquem. Por essas considerações, opina-se que cabia ao fiscal do 

contrato fazer esse controle de forma a preservar a prestação dos serviços de transportes. 

Não houve imprevisibilidade, mas sim falha de planejamento. 
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Não se identificaram, nos autos, estudos de necessidade de forma a delimitar o objeto 

com risco de comprometimento. A esse respeito, salienta-se que houve delimitação 

imprecisa do objeto, inviabilizando qualquer tipo de aferição do orçamento de referência.   

 

Houve consulta ao CADIN (fl. 33), mas não ao CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU, 

previamente à celebração do Contrato nº 34/2016. A Unidade não se manifestou em 

relação a esse fato. Entende-se que essas consultas devam fazer parte do check-list da 

Unidade. Trata-se de uma falha formal, mas é uma boa prática que auxilia a mitigação de 

riscos de se firmar contratos com empresas inidôneas. 

 

Finalmente, verificou-se que a empresa contratada, assim como aquelas que foram 

consultadas para apresentação de propostas não trabalham com transporte coletivo, o que 

demonstra a inadequação do fornecedor escolhido. Todas as empresas consultadas são 

agências de turismo. Verificou-se, mediante aos sistemas da CGU, que nenhuma dessas 

dispõe de ônibus ou micro-ônibus/vans na sua frota. De acordo com o item 5.1.3, a 

empresa Contratada deveria cotar a viagem e encaminhar por E-mail os valores/empresas 

disponíveis para o atendimento, discriminando os valores cotados. É de se destacar que 

essa instrução sobre como deveria se dar o modus operandi da empresa contratada 

restringiu-se a orientações sobre terceirização. Enquanto isso, o item 10.1 do mesmo 

instrumento dispunha que a subcontratação deveria ser parcial, determinando o seguinte: 

 

“Será admitida a subcontratação parcial do objeto, considerando a grande 

demanda de serviços a ser prestada, assim como a pluralidade de municípios 

atendidos.”  

 

Considerando o tipo de empresa selecionada, houve risco de o presente contrato ter sido 

executado com subcontratação total do objeto, o que infringe o art. 72. da Lei n° 

8.666/1993. 

 

As conclusões deste item foram embasadas na análise dos autos do processo e, também, 

nas respostas apresentadas pela Pró-Reitoria de Administração/UFSC à SA/CGU-SC n° 

201700854/011, para a qual foram requeridos os seguintes esclarecimentos e 

comprovantes: 

1. Quais seriam as datas de início e fim do processo licitatório que sucedeu o 

Contrato nº 012/2013 para licitar a prestação de serviços de locação de veículos; 

1.1 o motivo para o tempo decorrido no trâmite dessa licitação; 

2. As providências adotadas pela UFSC a fim de cumprir o requerido pela 

PFUFSC no sentido apurar as razões para o vencimento do Contrato nº 13/2012 

sem que houvesse a cobertura de um novo contrato para sucedê-lo (Parecer n. 

00151/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 22/03/2016 - fls. 80/84); 

3. Que fossem apresentados os estudos de necessidade que auxiliaram na 

definição do projeto básico do Contrato nº 34/2016. A esse respeito, salienta-se 

que o pedido se justifica, pois se constatou delimitação imprecisa do objeto do 

processo de dispensa; 

4. Que a Unidade se manifestasse quanto às consultas às bases cadastrais do 

CADIN, CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU, previamente à celebração do 

Contrato nº 34/2016, visto que esses não haviam sido identificadas nos autos do 

processo. 
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5. Que se esclarecesse o motivo de ter se considerado emergencial um serviço 

que inexistiu num período de 15 de fevereiro de 2015 a 04 de abril de 2016.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Com relação à contratação emergencial, a situação decorre de falhas no planejamento da 

contratação. 

Além disso, quanto as demais falhas identificadas na instrução processual, a situação 

decorre de fragilidade nos controles internos da Unidade, vez que as inconsistências 

apontadas não foram identificadas pelos gestores. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atenção à SA nº 201700854/011, de 20/04/2017, a Unidade encaminhou o 

Memorando nº 40/PROAD/2017, de 24/04/2017, com as seguintes informações: 

 

1. R: Consta no Processo nº 23080.014474/2016-67 sua autuação feita em 

16/03/2016 e a publicação do Contrato referente à Dispensa de Licitação em 

26/03/2016. Porém, frisamos que este processo sucedeu o Contrato 13/2012 e não 

12/2013. 

1.1 R: O tempo decorrido de um mês para seu trâmite está de acordo com as boas 

práticas administrativas, visto que é necessário tramitar por várias instâncias e 

unidades para sua correta instrução e verificação da conformidade do processo. 

 

2. R: A fim de cumprir o requerido pela Procuradoria Federal junto à UFSC no 

Parecer nº 00151/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU (fls. 80/84), informamos da 

instauração do Processo nº 23080.023647/2017-19, visando a apurar as razões para 

o vencimento do Contrato nº 13/2012 sem que houvesse um novo contrato para 

sucedê-lo.  

Segundo informações disponibilizadas pelo Departamento de Projetos, Contratos e 

Convênios (DPC/PROAD), não houve renovação do contrato na época porque a 

PRAE se manifestou contrária à renovação. Como não havia tempo hábil para iniciar 

um processo licitatório sem que ficássemos sem oferecer o serviço, foi optado por 

fazer um Contrato Emergencial e pouco tempo depois foi autuado um processo 

licitatório visando a contratação deste objeto (pouco tempo depois da mudança de 

Gestão - em 09/09/2016, cujo processo é o de nº 23080.055768/2016-49). 

 

3. R: Após o processo ser analisado pelo SAAP/DPC, foi anexado um novo Termo 

de Referência, presente entre as páginas 46 e 57 contendo os cálculos e a justificativa 

acerca do valor adotado e que reproduzo logo abaixo: 

 

O valor estimado para a contratação dos serviços pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias foi baseado nos gastos diários médios durante o exercício de 2015, obtido pelo 

valor total despendido – R$ 1.264.974,00 (hum milhão, duzentos e sessenta e quatro 

mil, novecentos e setenta e quatro reais) rateado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, conforme demonstrado a seguir: 

 

O valor estimado para a contratação dos serviços pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias foi baseado nos gastos diários médios durante o exercício de 2015, obtido pelo 

valor total despendido – R$ 1.264.974,00 (hum milhão, duzentos e sessenta e quatro 

mil, novecentos e setenta e quatro reais) rateado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias, conforme demonstrado a seguir: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
45 

 

Valor Total em 2015 R$ 1.264.974,00 

Ano Civil 365 dias 

Gasto Diário Médio R$ 1.264.974,00 / 365 = R$ 

3.465,68 

Prazo Contratação Emergencial 180 dias 

Valor Estimado para Contratação 

Emergencial 

R$ 3.465,68 * 180 = R$ 

623.822,79 

 

4. R: Conforme pode ser verificado no Parecer da Procuradoria Federal anexado 

entre as páginas 80 a 84, a única menção à certidão que estaria em desacordo referia-

se ao SICAF, o qual foi regularizado conforme página 119 sendo que o CADIN 

encontra-se na página 33.  

 

5. R: Na verdade houve a prestação deste serviço durante a maior parte deste 

período, sendo a vigência do Termo Aditivo nº 7 ao Contrato 13/2012 de 15/02/2015 

até 14/02/2016 como pode ser visto nas páginas 607 e 608 do Processo nº 

23080.040179/2011-51. Quanto à emergencialidade do serviço, ela pode ser 

observada nas justificativas e motivação da contratação no Termo de Referência 

assim como no Memorando entre as páginas 02, 03 e 04 do processo nº 

23080.014474/2016-67. 

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, e do Memorando n.º 18/2017/PRAE, de 07 de 

julho de 2017, anexos ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, foi informado: 

 

Manifestação PROAD: “Comunicamos que através do processo nº 

23080.055768/2016-49 foi aberto processo licitatório cujo objeto é o registro de preço 

para eventual contratação de empresa especializada em transporte rodoviário de 

passageiros, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados, para o 

transporte de pessoas, para atender a demanda de deslocamento de autoridades, 

serviços e acadêmicos da UFSC e demais unidades sob sua jurisdição, aferidos por 

quilômetros rodados. Anexo segue cópia do contrato, Ata da realização do Pregão e 

Ata de Registro de Preços.  

 

Comunicamos que para a realização do processo licitatório foram solicitados 

orçamentos em empresas do ramo de transporte conforme pode ser verificado nos 

orçamentos anexos.” 

 

Manifestação PRAE: “Em relação ao item 1.1.2.4, relacionado a falhas no 

planejamento de licitações, a PRAE informa que o contrato emergencial 034/2016 

(anexo) teve parte de sua execução suspensa e foi encerrado sem aditivos. Ademais, 

durante o exercício de 2016, foi realizado estudo sobre as demandas e forma de 

contratação de serviços do seu interesse. Como resultado dessa avaliação, autuou-se 

o processo de licitação 23080.055768/2016-49 para o registro de preços para 

eventual contratação de empresa especializada em transporte rodoviário de 

passageiros, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados para transporte 

de pessoas, para atender a demanda de deslocamentos de autoridades, servidores e 
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acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina (Pregão SRP n.º 378/2016 

(anexo). Assim, o contrato de serviço n.º 035/2017 (anexo) decorre do supracitado 

processo licitatório [...]” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Itens 1 e 1.1 – Entende-se que a dispensa de licitação em razão da emergência deve se 

pautar na urgência de atendimento de uma dada situação que possa, de fato, trazer riscos 

de comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos. Nesses 

casos, ainda assim, o princípio constitucional da isonomia deve estar presente. O art. 26 

da Lei n° 8.666/93 evidencia tal aspecto, exigindo a justificativa de preço e a motivação 

da escolha da empresa a ser contratada.  

A base para a contratação em comento, o inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, dispõe o 

seguinte: 

 

[...] Art. 24 É dispensável a licitação: 

 

[...]  

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros 

bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 

e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 

[ ... ] 

 

Sobre o tema, tem-se a Decisão TCU/Nº 347/1994 — Plenário, de 1º de junho de 1994, 

do Tribunal de Contas da União (Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva), que 

dispõe como essencial a presença dos seguintes requisitos para as contratações realizadas 

com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei n° 8.666/1993: 

 

a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, 

não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da 

desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela 

não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público 

que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação; 

 

a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente 

do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à 

saúde ou à vida de pessoas; 

 

a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e 

especialmente gravoso; 

 

a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, de 

determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e 

quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio adequado, efetivo e eficiente de 

afastar o risco iminente detectado;[...] 
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No processo em estudo, a administração tentou demonstrar a satisfação dos requisitos de 

admissibilidade de dispensa por questões emergenciais, apresentando a seguinte 

justificativa no termo de referência (fls. 34/45): 

 

[...]2.1. Justifica-se e motiva-se a realização deste processo por DISPENSA DE 

LICITAÇÃO para atender prioritariamente às necessidades do Programa 

Institucional de Apoio a Viagens de Estudos (Resolução Normativa n. 

057/CUn/2015), atividades previstas nos planos de ensino das disciplinas de 

graduação nas diferentes áreas do conhecimento. Esses serviços são de 

importância vital para esta Universidade, pois visam a proporcionar aos 

estudantes e professores desta Instituição viagens de estudo, saídas de campo, 

visitas técnicas e participação em eventos científicos. Em alguns cursos, como, 

por exemplo, é o caso da Graduação em Oceanografia e Geociências possuem 

exigência por parte do Ministério da Educação para o reconhecimento dos cursos 

horas atividades de aulas de campo, práticas e mapeamentos. Além disso, no 

Campus de Curitibanos há necessidade de transporte até o Restaurante 

Universitário, considerando que o Município não possui atendimento naquela 

região. 2.2. Ponderamos, na solicitação de contratação emergencial, que não se 

pode supor que o Poder Público coloque em risco interesses tutelados pelo 

Estado, em favor do princípio licitatório.  

 

Diante de tal justificativa, a Procuradoria Federal entendeu que não poderia haver 

descontinuidade dos serviços de fornecimento de transporte. A PF/UFSC havia entendido 

que o Contrato anterior, de n° 013/2012, estava extinto desde 15 de fevereiro de 2015 

(Parecer n. 00151/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, de 22 de março de 2016, a 

Procuradoria Federal/UFSC, fls. 80/84). No entanto, tal contrato havia sido aditado e, de 

fato, somente se encerrou em 14 de fevereiro de 2016. Não houve a devolutiva de forma 

a esclarecer isso à PF/UFSC. 

 

Opina-se que a descontinuidade na prestação dos serviços por si só não cria uma situação 

emergencial. Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos) expõe que são necessários tanto os pressupostos de imprevisibilidade 

quanto o risco de prejuízo para o bem público. Desse modo, antes de optar pela dispensa, 

o gestor precisa verificar se existem dois requisitos: “se há efetiva potencialidade de 

dano, isto é, se há evidências quanto à urgência de uma situação de fato.”  

 

O jurista, também, assevera que não é qualquer prejuízo que autoriza a dispensa de 

licitação (esse precisa caracterizar-se como irreparável) e que cabe comprovar que a 

contratação da maneira como se deu (assim como sua pronta realização) era a forma mais 

adequada e efetiva para sanar a questão.  

 

Em relação ao primeiro requisito citado (“a1”) percebeu-se, diante das análises do 

Processo UFSC n° 23080.014474/2016-67, que houve condições de se prever o que 

estava por vir com o fim iminente do Contrato n° 13/2012.    

 

Quanto aos itens “a2” e “a3”, constatou-se que a UFSC elaborou um termo de referência 

sem expor detalhes que caracterizassem precisamente o objeto (não havia definição de 

deslocamentos, cursos envolvidos, quantitativos, roteiros etc.), a fim de demonstra a 

relação de causalidade entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano em se 

tratando de viagens específicas da PRAE. No documento citado, foram citadas exigências 

do MEC para a atividades em campo necessárias para a validação dos cursos de 

Graduação em Oceanografia e Geociências, bem como a inexistência de meio de 
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transporte público entre o Campus de Curitibanos e o Restaurante Universitário. Não se 

esclareceu se esses seriam casos inscritos nas viagens programadas pela PRAE.  

Há que se atentar que o termo de referência diz que esse contrato se prestaria 

prioritariamente a atender a PRAE, mas não de  forma exclusiva. Também, na 

definição do público, informou-se “UFSC”, abrangendo os Campi nos Municípios de 

Florianópolis/SC, Araranguá/SC, Curitibanos/SC, Joinville/SC e Blumenau/SC (item 

6.2).  

 

Concluiu-se, portanto, que há inconsistências quanto a delimitação do objeto que estaria 

sujeito há risco de comprometimento. Não se verificou atendimento aos requisitos “”a1”, 

a2” e “a3”, elencados pelo TCU. Assim, a contratação direta foi realizada de forma 

imprópria, pois transcendeu os limites do objeto para o qual se invocou a emergência. 

 

Item 2 - A PF/UFSC (Parecer nº. 00151/2016/JUR/PFUFSC/PGF/AGU) salientou que o 

processo continha questões pendentes, ou seja, para que fosse considerada regular a 

dispensa, cabia a UFSC sanar os seguintes aspectos:  

1) instauração imediata de sindicância, antes da celebração do novo contrato, a fim 

de que fossem apuradas as razões pelas quais houve a extinção do contrato anterior 

(n° 013/2012) sem que houvesse outro na sequência, devendo tal resultado ser 

juntado aos autos; e 

2) informação do prazo estritamente necessário para conclusão do processo 

licitatório a fim de se delimitar o prazo do contrato realizado diretamente à 

celebração de um novo instrumento oriundo de certame público. No entanto, o 

Processo UFSC n° 23080.014474/2016-67 não mais retornou àquela PFUFSC e 

o Contrato n° 34/2016 foi celebrado sem o atendimento dessa orientação da 

PFUFSC (fls. 123/134). Sobre esse ponto, a PROAD/UFSC informou ter 

instaurado extemporaneamente o processo de sindicância nº 23080.023647/2017-

19, por intermédio do Memorando n° 41/PROAD/2017, de 25 de abril de 2017 

(Solicitação de Auditoria SA/CGU/SC n° 201700854/011, de 20 de abril de 

2017). 

Questionou-se a PROAD/UFSC acerca das datas de início e fim do processo licitatório 

que sucederia o Contrato nº 013/2012 e sobre o tempo de trâmite e motivações. Todavia, 

em sua resposta, a Unidade ateve-se ao processo de dispensa de licitação. Não se 

identificaram evidências de que tenha sido instaurado um processo licitatório para dar 

sequência à prestação de serviços provida por meio do Contrato n° 13/2012. Sobre esse 

assunto, ao responder outro quesito, o gestor informou que, em 09 de dezembro de 2015 

(2 meses antes do término do aditivo respectivo), o Departamento de Projetos, Contratos 

e Convênios (DPC/PROAD) havia consultado a PRAE sobre a manutenção de interesse 

na prorrogação do contrato, porém não houve resposta. Complementou-se que, com isso, 

não houve “tempo hábil para iniciar um processo licitatório, o que ensejou a contratação 

direta de forma emergencial”. Em relação aos fatos descritos, não houve apresentação de 

comprovantes documentais. Diante do que se opina que a área interessada falhou em 

termos de planejamento, uma vez que não atentou para a iminente finalização do Contrato 

n° 13/2012.  

 

No Memorando n° 018/DPL/2016, de 29 de março de 2016 (fl. 113), o signatário Sr. CPF 

n° ***.359.149-**, então Diretor do Departamento de Licitações (atual Pró-Reitor de 

Administração, substituto), relata que, à época, verificou a instrução inicial de um novo 

processo que tinha por objeto licitar a locação de veículos para atendimento do Campus 

Curitibanos e que havia tratativas, “inclusive numa nova formatação, cuja razão motiva 

esta demora maior na fase interna do processo. ” Entretanto, não foram informados nem 
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o número do processo licitatório, nem o prazo necessário para a sua conclusão. Do que se 

concluiu que não houve comprovação pela UFSC da existência de tramitação de um 

processo licitatório para essa finalidade. 

 

Ante o exposto, concluiu-se que houve falha da PROAD/UFSC pela intempestividade 

com que instaurou o processo de sindicância e por ter deixado de prestar as informações 

requeridas pela PF/UFSC. Afinal, tais informações eram imprescindíveis para a 

elaboração do parecer jurídico opinando pela regularidade da contratação emergencial.  

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho 

de 2017, foi informado, quanto à proposição de recomendação para que a Pró-Reitoria de 

Administração (PROAD/UFSC) observasse as considerações da Procuradoria 

Federal/UFSC e restituísse tempestivamente os autos àquela unidade sempre que 

coubesse a comprovação de saneamento de eventuais pendências por essa apontadas, uma 

vez que os pareceres jurídicos que apontassem pendências não poderiam ser utilizados 

como instrumentos de aprovação da regularidade processual: 

 

“Temos a nos manifestar quanto a tal recomendação, no sentido de que tal 

proposição extrapola as práticas usualmente pela Procuradoria Federal (AGU) 

junto à UFSC. Tal afirmação pactua com os textuais esculpidos nos próprios 

pareceres jurídicos confeccionados por tal unidade consultiva, a qual, registra-

se não compreende o eixo da gestão da instituição, mas sim, versa sobre uma 

unidade de consultoria jurídica, face suas atribuições esculpidas em norma 

própria. É salutar porém, mencionarmos, que a Pró-Reitoria de Administrativa, 

atua de modo a prestigiar toda e qualquer recomendação advinda em tais peças 

jurídicas, sempre primando pela manutenção de tal segurança, quando da 

convalidação de seus atos administrativos, asseverando assim, o respeito a todos 

os preceitos legais que acercam uma prática de gestão pública. Não obstante e, 

de grande importância, destacamos que em seus pareceres jurídicos, é latente a 

abrangência dos mesmos no cômputo de nossa atuação, onde nos transfere o 

poder de discricionariedade de acatarmos ou não, eventuais ponderações e, 

frente a tal prerrogativa, temos por prática analisarmos tais pertinências, de 

modo a congregarmos os cenários jurídicos teóricos e a demanda prática, a 

realidade materializada, de modo a consolidarmos os encaminhamentos de 

maneira uniforme, sem qualquer afronto. Nos cenários em que tais elementos não 

convergem em mesmo sentido, contemplamos justificativas para tal e, por tais 

assumimos as responsabilidades, como bem cita os próprios pareceres, os quais 

versam sobre o cunho opinativo, ou seja, não temos vinculação por lei, de 

acatarmos toda proposição, embora atuamos em tal direção. Por fim, registrando 

que não é uma prática de tal unidade consultiva, requerer tal retorno do feito, 

para convalidação das propostas/apontamentos, assim, não teríamos como 

tramitar nossos processos, em direção oposta a orientação atual.”  

 

De fato, o acatamento ou não das disposições constantes dos pareceres jurídicos 

configura-se em poder discricionário do gestor. Ressalte-se, porém, que, na prática de 

atos de gestão inapropriados ou irregulares, a desconsideração quanto a conteúdo de 

parecer jurídico constitui-se em fato agravante para fins de responsabilização. Em 

decorrência do exposto pelo gestor, a versão final do presente relatório não compreenderá 

a recomendação inicialmente proposta na versão preliminar. 
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Item 3 - Não se identificaram, nas fls. 46/57 nos autos, estudos de necessidade que 

definissem o objeto detalhadamente para fundamentar o orçamento que constou do termo 

de referência da dispensa em comento. 

 

Sobre esse achado, a PROAD/UFSC referiu-se ao Termo de Referência (fls. 46/57), para 

demonstrar os cálculos e as justificativas para o valor adotado. No entanto, em relação ao 

orçamento de referência, não se constatou o conjunto de elementos necessários e 

suficientes a devida caracterização do objeto na forma requerida no art. 6° inciso IX e art. 

7º da lei n° 8.666/1993 pelos motivos a seguir expostos: 

a) Não houve caracterização de necessidade; 

b) Não há definição de público e quantitativo; 

c) Não foram definidos roteiros; 

d) Não foram definidos o veículo a ser locado e seus acessórios; 

e) Não se informou se esse disporia de motorista, o piso salarial do funcionário, os 

turnos a serem cumpridos e os encargos sociais correspondentes;  

f) Não se computaram as horas ociosas e de uso dos veículos, associadas aos custos 

de manutenção; e 

g) A estimativa de referência foi replicada do exercício anterior (2015), de fonte não 

identificada e sem dados sobre a aprovação ou não da prestação de contas 

respectiva. 

Item 4 - Houve consulta ao CADIN (fl. 33), mas não ao CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos 

do TCU, previamente à celebração do Contrato nº 34/2016. Não foram apresentados 

esclarecimentos sobre a falta de realização das demais consultas. Entende-se que cabe a 

Universidade incluir tais pesquisas prévias, como boa prática de gestão. Assim, irá 

minimizar as possibilidades de a União firmar contratos com empresas que detenham 

inadimplência ou sejam inidôneas.  

 

Item 5 – Com base nessa informação, verificou-se que o Contrato n° 13/2012 havia sido 

aditivado até 14 de fevereiro de 2016.  

 

Em relação às manifestações ao Relatório Preliminar de Auditoria, verificou-se que foram 

adotadas providências pela UFSC para dar continuidade aos serviços prestados mediante 

o Contrato emergencial de n° 34/2016 e que, nas cotações de prestação de serviços de 

transporte constantes do processo licitatório apresentadas como evidência, foram 

consultadas empresas do ramo em vez de somente empresas de turismo, concluindo-se 

que a impropriedade observada foi pontual. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) monitore 

adequadamente o andamento de contratos relacionados ao provimento de serviços de seu 

interesse, de forma a planejar/antecipar as soluções de continuidade, bem como priorizar 

a realização de licitações. 

 

Recomendação 2: Que a PRAE/UFSC, auxiliada pela Pró-Reitoria de Administração 

(PROAD/UFSC), defina precisamente o objeto e o orçamento relativos ao Contrato n° 

34/2016, a fim de possibilitar a aferição da composição de custos, haja vista as premissas 

contidas no inciso IX do artigo 6º e 7º da Lei n° 8.666/1993. 

 

 

1.1.2.5 INFORMAÇÃO 
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Verificação de controles relacionados à gestão do suprimento de bens e serviços. 

 

Fato 
 

Conforme conceituado pelo Tribunal de Contas da União, os controles internos são o 

conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, 

utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que 

os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados.  

Os controles internos perpassam todos os processos executados por uma determinada 

organização e são estruturados tanto institucional quanto localmente. 

A avaliação dos controles internos tem por objetivo verificar o grau em que o sistema 

existente assegura: a obediência aos princípios constitucionais da administração pública; 

a busca pela eficiência, eficácia e efetividade na execução das tarefas; a conformidade 

com as leis e os regulamentos aplicáveis; a integridade e a confiabilidade das informações 

e dos registros produzidos; e o resguardo de recursos, bens e ativos públicos contra 

desperdícios, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

Para verificar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela UPC na gestão do suprimento de bens e serviços, questionou-se ao gestor, mediante 

a Solicitação de Auditoria n.º 201700854/003, acerca da existência e funcionamentos dos 

controles. 

Para subsidiar o julgamento do gestor e da própria equipe de auditoria, foi definida a 

seguinte escala para a elaboração das respostas às questões encaminhadas:  

PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto 

1 Não, mas apresentam-se aspectos positivos 

2 Sim, mas apresentam-se aspectos restritivos 

3 Sim absoluto 

Analisaram-se as respostas e documentação encaminhada pela Unidade, identificando as 

seguintes inferências: 

Quadro - Itens avaliados pelo próprio gestor e pela CGU. 

Item de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 

Avaliação 

CGU 
Análise OCI 

1. ELEMENTO: FORMALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS 

1.1 -  Atividade Relevante: 

Elaboração de um manual 

de normas e procedimentos 

para a atividade de 

licitação, dispensa ou 

inexigibilidade. 

2 2 

Verificou-se que existem check lists, mas pelas 

análises efetivadas, os documentos devem ser 

aprimorados. 

1.2. Atividade Relevante: 

Normatização de critérios 

para elaboração de 

pesquisa de mercado de 

valores e quantidades. 

3 3 
Pela análise da documentação apresentada, 

verificou-se o atendimento do item. 

2. ELEMENTO: CONTROLES LEGAIS 
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Item de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 

Avaliação 

CGU 
Análise OCI 

2.1. Atividade Relevante: 

Identificação da 

necessidade de bens e 

serviços.   

3 3 

Pela análise de amostra de pregões, 

inexigibilidade e dispensas, verificou-se o 

atendimento do item. 

2.2. Atividade Relevante: 

Padronização de 

Especificações mais 

comuns 

3 3 

Foi informada a utilização da documentação do 

Comprasnet e as declarações apresentadas foram 

consideradas suficientes. 

2.3. Atividade Relevante: 

Elaboração de Estudos 

Técnicos Preliminares 

3 2 

Pela análise de amostra de pregões, 

inexigibilidade e dispensas, verificou-se que não 

são realizados estudos para o estabelecimento 

objetivo dos objetos a serem contratados. No 

entanto, apesar da ausência de estudos técnicos 

preliminares, constatou-se a existência de termos 

de referência e projetos básicos. 

2.4. Atividade Relevante: 

Plano de Trabalho 

aprovado pela autoridade 

máxima da organização 

3 3 

Pela análise de amostra de pregões, 

inexigibilidade e dispensas, verificou-se o 

atendimento do item. 

2.5. Atividade Relevante: 

Elaboração do edital e 

minuta do contrato.   

6 6 

Verificou-se que são utilizados editais-padrão e 

que os documentos são submetidos a apreciação 

da assessoria jurídica. 

2.6. Atividade Relevante: 

Habilitação e Julgamento 

das propostas  

3 2 

Não foi considerada a pontuação máxima porque 

foi apresentada um modelo de Portaria padrão, 

com a designação usual de equipe de apoio à CPL. 

Não foi demonstrada, no entanto, a designação de 

equipe especializada para casos onde se faz 

necessária especialidade técnica. 

2.7. Atividade Relevante: 

Publicidade do edital nos 

meios previstos na lei de 

licitações. 

3 3 
Pela análise de amostra de pregões, verificou-se o 

atendimento do item. 

2.8. Atividade Relevante: 

Designacão de CPL, 

pregoeiro e equipe de 

apoio. 

3 3 
Pela análise de amostra de pregões, verificou-se o 

atendimento do item. 

3. ELEMENTO: PREVENÇÃO DE FRAUDES E CONLUIOS  

3.1. Atividade Relevante: 

Análise das licitantes a fim 

de identificar situações que 

comprometam o caráter 

competitivo e evitem a 

participação de empresas 

impedidas de licitar. 

6 4 

Foram informadas as  rotinas que são adotadas 

para a prevenção de fraudes e conluios. Acerca da 

realização de consultas prévias para verificação de 

ocorrência de registro de penalidades que 

impeçam as empresas de licitar e contratar, tais 

como CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU, 

quando da análise de amostra de pregões, 

inexigibilidade e dispensas, não foi evidenciada a 

realização de consulta antes da assinatura do 

contrato, apesar de os check lists apresentados 

preverem consultas nesse sentido. 

4. ELEMENTO: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES 

4.1. Atividade Relevante: 

Existência de segregação 

de funções nas atividades 

desenvolvidas pelos 

servidores envolvidos no 

processo licitatório. 

- 3 

Pela análise de amostra de pregões, 

inexigibilidade e dispensas, verificou-se o 

atendimento do item. 

5. ELEMENTO: CONTROLES GERENCIAIS/ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE 

5.1. Atividade Relevante: 

Acompanhamento 

sistematizado das etapas do 

processo licitatório. 

12 10 

A UFSC possui um departamento específico 

responsável pela realização de atividades 

relacionadas à licitação. 
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Item de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 

Avaliação 

CGU 
Análise OCI 

A Unidade dispõe de controles de todos os 

processos licitatórios realizados no exercício, mas 

a sua situação não se encontra atualizada. Há 

também controles quanto ao orçamento disponível 

e quanto às empresas declaradas inidôneas, apesar 

de o site apresentar mensagem de erro na consulta 

disponível. 

Verificou-se, ainda, que não há acompanhamento 

de todas as fases dos processos licitatórios 

realizados com estudo do tempo médio gasto em 

cada etapa. 

6. CONTRATO 

6.1. Atividade Relevante: 

Formalização dos Papéis 
2 2 

A UFSC designa formalmente o fiscal do contrato, 

mas não é designado o gestor do contrato. 

6.2. Atividade Relevante: 

Nomeação de atores 

competentes. 

2 2 

A UFSC informou que disponibiliza diversos 

cursos de fiscalização de contratos visando à 

capacitação dos servidores, mas que a atividade 

pode ser aprimorada. 

6.3. Atividade Relevante: 

Disponibilidade para 

fiscalizar 

3 2 

A UFSC informou que não está formalizada ou 

institucionalizada a carga horária para os gestores. 

Considerando que os servidores designados 

exercem outras atividades e a impossibilidade de 

demonstração quanto ao quantitativo de contratos 

por fiscal, não foi adotada a pontuação máxima. 

6.4. Atividade Relevante: 

Verificação da 

Regularidade Fiscal da 

Contratada  

3 3 
A UFSC informou que consulta o Sicaf antes de 

cada pagamento a ser efetuado para a contratada 

Fonte: E-mails encaminhados em 10 de abril de 2017, em 20 de abril de 2017 e em 28 de abril de 2017 e 

análises realizadas. 

De acordo com o percentual de pontos obtidos frente ao total de pontos possíveis, foi 

atribuído, para fins de definição do nível de maturidade dos sistemas controles internos 

em nível de entidade, o conceito da escala a seguir. 

Quadro - Conceito para interpretação dos resultados. 

Pontuação 

Média 

Interpretação Descrição 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre controles internos 

não disponível; ausência de comunicação sobre controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há treinamento 

e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles Internos obedecem aos princípios estabelecidos; são 

supervisionados e regularmente aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles Internos otimizados; princípios e processos de controles 

internos estão integrados aos processos de gestão da organização. 

Fonte: Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015  

Com base nas opções selecionadas para as questões anteriormente apresentadas, obteve-

se a seguinte interpretação de resultados: 

Quadro: Interpretação dos resultados dos componentes e princípios do Sistema de 

Controles Internos. 
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Item de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 
Avaliação CGU 

Interpretação 

CGU 

1. ELEMENTO: FORMALIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS LEGAIS 
83,3% 83,3% Aprimorado 

1.1 -  Atividade Relevante: Elaboração de um 

manual de normas e procedimentos para a 

atividade de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade. 

66,7% 66,7% Intermediário 

1.2. Atividade Relevante: Normatização de 

critérios para elaboração de pesquisa de mercado 

de valores e quantidades. 

100% 100% Avançado 

2. ELEMENTO: CONTROLES LEGAIS 100% 83,3% Aprimorado 

2.1. Atividade Relevante: Identificação da 

necessidade de bens e serviços.   
100% 100% Avançado 

2.2. Atividade Relevante: Padronização de 

Especificações mais comuns 
100% 100% Avançado 

2.3. Atividade Relevante: Elaboração de Estudos 

Técnicos Preliminares 
100% 33,3% Básico 

2.4. Atividade Relevante: Plano de Trabalho 

aprovado pela autoridade máxima da organização 
100% 100% Avançado 

2.5. Atividade Relevante: Elaboração do edital e 

minuta do contrato.   
100% 100% Avançado 

2.6. Atividade Relevante: Habilitação e 

Julgamento das propostas  
100% 66,7% Intermediário 

2.7. Atividade Relevante: Publicidade do edital 

nos meios previstos na lei de licitações. 
100% 100% Avançado 

2.8. Atividade Relevante: Designacão de CPL, 

pregoeiro e equipe de apoio. 
100% 100% Avançado 

3. ELEMENTO: PREVENÇÃO DE FRAUDES 

E CONLUIOS  
100% 66,7% Intermediário 

3.1. Atividade Relevante: Análise das licitantes a 

fim de identificar situações que comprometam o 

caráter competitivo e evitem a participação de 

empresas impedidas de licitar. 

100% 66,7% Intermediário 

4. ELEMENTO: SEGREGAÇÃO DE 

FUNÇÕES 
- 100% Avançado 

4.1. Atividade Relevante: Existência de 

segregação de funções nas atividades 

desenvolvidas pelos servidores envolvidos no 

processo licitatório. 

- 100% Avançado 

5. ELEMENTO: CONTROLES 

GERENCIAIS/ACOMPANHAMENTO DA 

ATIVIDADE 

80,0% 66,7% Intermediário 

5.1. Atividade Relevante: Acompanhamento 

sistematizado das etapas do processo licitatório. 
80,0% 66,7% Intermediário 

6. CONTRATO 83,3% 75,0% Aprimorado 

6.1. Atividade Relevante: Formalização dos 

Papéis 
66,7% 66,7% Intermediário 

6.2. Atividade Relevante: Nomeação de atores 

competentes. 
66,7% 66,7% Intermediário 

6.3. Atividade Relevante: Disponibilidade para 

fiscalizar 
100% 66,7% Intermediário 

6.4. Atividade Relevante: Verificação da 

Regularidade Fiscal da Contratada  
100% 100% Avançado 

Fonte: E-mails encaminhados em 10 de abril de 2017, em 20 de abril de 2017 e em 28 de abril de 2017 e 

análises realizadas. 

Observa-se, portanto, que, no contexto geral, os controles que fizeram parte do presente 

escopo apresentam-se com o conceito de “Aprimorado”, pois o resultado final obtido foi 

de 84,8%.  
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##/Fato## 

2 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

2.1 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior  

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação por inexigibilidade de licitação sem comprovação de exclusividade da 

contratada, com justificativa de preços insuficiente e com falhas formais no 

processo. 

 

Fato 
 

O Processo n.º 23080.037458/2015-61 refere-se à contratação da assinatura da Base de 

dados de livros eletrônicos: Minha Biblioteca, realizada mediante inexigibilidade de 

licitação. O Contrato n.º 013/2016 foi assinado em 29 de janeiro de 2016 junto à 

Empresa Minha Biblioteca, CNPJ 13.183.749/0001-63, no valor de R$ 162.000,00. 

Pela análise do processo, verificaram-se as seguintes situações: 

a) Ausência de estudos quanto à necessidade do quantitativo contratado, no caso, 

9.000 alunos; 

b) Para justificar o preço contratado, foram anexadas notas fiscais da Contratada 

junto a outros clientes, mas nas notas não constava descrição que permitisse 

verificar a equivalência de objetos, o qual foi descrito a partir de autodeclaração 

da contratada; 

c) As declarações de exclusividade anexadas referiam-se às obras que seriam 

disponibilizadas na base de dados e estavam em nome das respectivas editoras; 

d) Quando da assinatura do contrato, todas as certidões constantes do processo 

estavam vencidas; 

e) Ausência de consultas para verificar a ocorrência de registro de penalidades que 

impedem as empresas de contratar, tais como CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do 

TCU. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Acerca das falhas de natureza formal observadas, decorrem da deficiência do checklist 

existente para verificação das peças contratuais, além de que o referido checklist não foi 

inserido no processo e assinado demonstrando que tenha sido efetivamente utilizado. 

A reitora assinou o Contrato n.º 013/2016 referente a uma inexigibilidade de licitação sem 

que houvesse atestado de exclusividade que respaldasse a contratação. Como fator 

atenuante, ressalte-se que, no parecer jurídico apensado ao processo, Parecer n.º 

00859/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU, o procurador considerou os atestados 

apresentados suficientes. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Mediante o Memorando nº 50/PROAD/2017, de 2 de maio de 2017, o Pró-Reitor de 

Administração informou: 

“Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201700854/020, encaminhamos abaixo 

resposta aos questionamentos, com base nas informações disponibilizadas pela unidade 

requerente da contratação, a Biblioteca Universitária (BU), bem como pelo 

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios (DPC/PROAD):  

1. Não se identificaram, nos autos do Processo, os estudos de necessidade para 

determinar a quantidade e as especificações do objeto contratado, no caso a quantidade 

de alunos pagantes definida em 9.000.  Disponibilizar a documentação e justificar a sua 

não inserção no processo ou sua inexistência. 

R: Como apresentado nas propostas do fornecedor, a precificação da base ocorre em 

cima do quantitativo de usuários pagantes. A proposta inicial do fornecedor foi uma 

condição comercial diferenciada, onde para o primeiro contrato a empresa cobrou 

apenas sobre 30% da base total de alunos de graduação informada (30.000), sendo que 

para a renovação de contrato, esse percentual seria reajustado. Ou seja, na primeira 

contratação foi baseado em 9.000 usuários pagantes com a intenção de ajustar este 

número anualmente. Vale ressaltar que a base oferece acesso ilimitado a cada título 

disponibilizado e que se fosse cobrado sobre a totalidade dos alunos, a Administração 

seria muito mais onerada. Sendo assim, verificou-se que era mais vantajoso para a 

Universidade esta redução no número inicial de usuários. 

Frisamos também que, embora não conste no processo, no ano de 2015, o fornecedor 

encaminhou uma proposta considerando 12.000 usuários e totalizando R$ 228.960,00. 

Sabendo da restrição orçamentária que passava a Universidade, o Brasil e diante da 

necessidade da disponibilização da base, uma vez que a mesma apresenta Bibliografias 

Básicas e Complementares de diversos cursos oferecidos pela UFSC e também visando 

garantir a economicidade de recurso público, a Biblioteca Universitária negociou com 

o Fornecedor e conseguiu manter a proposta em cima de 9.000 usuários, situação 

acatada novamente pelo Fornecedor na renovação deste Contrato.  

Além do mais, na época desta contratação, não se tinha como prática anexar os e-mails 

trocados com o Fornecedor ou mesmo descrever a respeito de como foram às 

negociações e encaminhamento dos documentos, entretanto agora esta prática existe. 

Em relação as especificações do objeto contratado, há uma breve descrição no Termo de 

Referência presente nas páginas 62 a 67 e também na proposta da Contratada presente 

nas páginas 4 a 15. 

2. Acerca da justificativa de preços constante do processo, foram anexadas notas 

fiscais da Contratada junto a outros clientes, mas nas notas não constava descrição que 

permitisse verificar a equivalência de objetos. A questão dos objetos foi sanada, 

inapropriadamente, a partir de autodeclaração da contratada, conforme e-mail às 

páginas 391 e 392 do arquivo Processo nº 23080.037458_2015-61 - Minha 

Biblioteca.pdf. Justificar o procedimento adotado sem que tenham sido apensados aos 

autos os contratos celebrados pela contratada junto aos particulares para demonstrar a 

equivalência de objetos. 

R: À época, a questão do objeto que consta nas notas fiscais apresentadas foi sanada 

questionando o Fornecedor, pois foi a maneira encontrada para cumprir o solicitado 

pela Procuradoria: “certificar da identidade entre as referências apresentadas e o 
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serviço em questão” (f. 90). Como se pode observar no Parecer, não há indicação 

expressa sobre a necessidade de apresentar os contratos. 

Informamos ainda que foi providenciado envio de e-mail para o fornecedor solicitando 

os contratos e a resposta foi que esta não é uma prática comum da empresa por questões 

de confiabilidade com os clientes. 

Na folha 384 do processo 23080.037458/2015-61consta a última Nota Fiscal emitida 

para a UFSC e comprova-se que o código do serviço utilizado é o mesmo que o presente 

nas notas que constam nas folhas 16-18 e também nas folhas 181-183. É possível verificar 

também que na Discriminação dos Serviços das Notas Fiscais que constam nas folhas 

181-183 e também na que consta no processo emitida para a UFSC (f. 384) existe a 

informação: “Licenciamento de Uso de Programas Minha Biblioteca”.  

3. Pela análise do processo, não se identificou declaração de exclusividade de que 

apenas a Empresa a ser contratada preste os serviços objeto de contratação. As 

declarações anexadas referiam-se às obras que seriam disponibilizadas na base de dados 

e estavam em nome das respectivas editoras. Justificar a situação observada que não 

atende ao disposto no inciso I do artigo 25 da Lei n.º 8.666/1993. Observe-se que o 

próprio Termo de Referência elaborado estabelecia como requisito “Apresentação da 

carta de exclusividade sobre o serviço prestado”. 

R: A Minha Biblioteca é uma Biblioteca Digital de livros eletrônicos formada pelo 

consórcio das Editoras apresentadas. As certidões de exclusividade apresentadas 

comprovam que somente a Minha Biblioteca (enquanto base de dados fruto do consórcio 

destas Editoras) consegue dar acesso às obras descritas nas Cartas de Exclusividade e 

que são publicadas unicamente por estas Editoras, muitas das quais são Bibliografias 

Básicas e Complementares dos cursos oferecidos pela Universidade. Sendo assim, 

somente a Minha Biblioteca poderia dar acesso a estas obras especificas que a UFSC 

possui interesse em ter acesso. Por fim, a Procuradoria em seus despachos não fez 

nenhum questionamento a respeito das certidões de exclusividade apresentadas.[...] 

5. Quando da assinatura do contrato todas as certidões constantes do processo, 

páginas 295 a 297 do arquivo Processo nº 23080.037458_2015-61 - Minha 

Biblioteca.pdf, estavam vencidas. Justificar. 

R: As certidões de exclusividade que constam nas páginas 295 a 297 do processo (nº 

20161701 possuem validade até 02/01/2017 e foram emitidas em 04/10/2016 e a de nº 

20161645 possui validade até 27/12/2016 e foi emitida em 28/09/2016), foram anexadas 

em 6 de outubro de 2016, quando foi instruída a renovação do contrato. Nesta data 

(06/10/2016) ambas estavam vigentes e inclusive, foram emitidas poucos dias antes. No 

momento da assinatura do Termo Aditivo, não foram solicitadas atualizações das cartas 

de exclusividade.  

Com a intenção de regularizar este item, já foram anexadas ao processo novas cartas 

com vigências atualizadas. 

6. Não constavam do processo evidências quanto a consultas para verificar a 

ocorrência de registro de penalidades que impedissem a empresa de contratar, tais como 

CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU Apresentar as pesquisas feitas e justificar a sua 

não inserção no processo ou sua inexistência. 
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R: Conforme consta no Parecer do processo presente nas folhas 87 a 91, as certidões 

apresentadas à época eram suficientes para a demonstração da idoneidade e 

regularidade da Contratada. Entretanto, ressalta-se que já para sua prorrogação, a 

Procuradoria Federal observou a necessidade de mais certidões (CEIS, CNJ) em seu 

Parecer presente nas páginas 364 a 366, as quais foram incluídas no processo entre as 

páginas 372 e 374.” 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio do Memorando nº 

60/PROAD/2017, de 6 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho 

de 2017, foi informado: 

 

“Anexamos lista de verificação para dispensa e inexigibilidade de licitação: versão 

2/2017, onde passou a constar no item 19 que fosse incluída Declaração demonstrando 

que houve estudo prévio que justifique o objeto contratado (necessidade, quantitativo e 

possíveis alternativas de aquisição).  

[...] O Departamento de Compras (DCOM/PROAD) tornou obrigatória a inserção de 

checklists em todos os processos de compra por dispensa e inexigibilidade a partir do 

dia 1º de março de 2016, e nos processos de licitação, a partir de maio de 2011.  

Atualmente, em todos os processos consta o respectivo checklist, inclusive nas aquisições 

por adesão e nas importações.  

[...] Foi inserido no processo nº 23080.037458/2015-61 o Relatório de Pesquisa de 

Preços elaborado pela Direção da Biblioteca Universitária, conforme solicitado.  

 [...] Comunicamos que conforme registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(anexo) as empresas Grupo A Educação S.A, Editora Atlas S.A, Grupo Editorial Nacional 

Participações S.A, Saraiva S.A Livreiros Editores e Editora Manolli Ltda são as únicas 

sócias da empresa Minha Biblioteca Ltda, sendo que a empresa Minha Biblioteca Ltda é 

a única fornecedora dos livros comercializados pelas editoras anteriormente 

referenciadas. Como já foi constatado pela CGU/SC, os Atestados de Exclusividade 

fornecidos para as empresas que fazem parte do grupo garantem a comercialização 

apenas pela empresa Minha Biblioteca Ltda.  

A Minha Biblioteca é um Biblioteca Digital de livros eletrônicos formada pelo consórcio 

das Editoras apresentadas. As certidões de exclusividade apresentadas comprovam que 

somente a Minha Biblioteca (enquanto base de dados fruto do consórcio destas Editoras) 

consegue dar acesso às obras descritas nas Cartas de Exclusividade e que são publicadas 

unicamente por estas Editoras, muitas das quais são Bibliografias Básicas e 

Complementares dos cursos oferecidos pela Universidade. Sendo assim, somente a 

Minha Biblioteca poderia dar acesso a estas obras específicas, que a UFSC possui 

interesse em ter acesso. Além do mais, a Procuradoria Federal, em seus despachos, não 

fez nenhum questionamento a respeito das certidões de exclusividade apresentadas.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As situações observadas constituem-se em impropriedades do processo analisado, uma 

vez que: 

a) A definição da necessidade da aquisição deve estar respaldada em estudo que 

demonstre a pertinência do objeto a ser contratado, principalmente pelo fato de 

que há variação do preço com o quantitativo envolvido, situação esta necessária 

para a adequada caracterização do objeto estabelecida no artigo 14 da Lei n.º 

8.666/1993. Pelo exposto na manifestação apresentada, a UFSC não conhece as 

reais necessidades de consulta da universidade e aceitou uma condição imposta 

pelo fornecedor, podendo estar pagando além do que efetivamente necessita. 
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b) A justificativa de preços é uma exigência do artigo 26 da Lei n.º 8.666/1993 e, 

para o seu fiel cumprimento, deve basear-se em documentos que transcendam a 

mera autodeclaração da empresa a ser contratada. Em que pese a manifestação 

apresentada, apesar de o código do serviço das notas ser coincidente, o 

questionamento refere-se ao quantitativo envolvido, que é o que define o valor 

pago, e não ao tipo de serviço prestado. 

c) O inciso I do artigo 25 da Lei n.º 8.666/1993 estabelece que a declaração de 

exclusividade deve referir-se ao representante comercial exclusivo, o que não foi 

respeitado no caso em questão, uma vez que todos os atestados fornecidos 

referem-se a outras empresas. Tal prática não oferece garantia de exclusividade à 

Empresa contratada, conforme declarado na manifestação do gestor. A título de 

comparação, as obras impressas, exclusivas de suas respectivas editoras conforme 

atestados apresentados, podem ser vendidas em diversas livrarias. Não há 

impeditivo, portanto, de que as obras digitais sejam disponibilizadas por outras 

empresas. 

d) O contrato apenas pode ser assinado com a demonstração da manutenção das 

condições de habilitação da contratada, situação esta não respeitada no presente 

caso. A manifestação apresentada não justifica a impropriedade apontada. 

e) A verificação da existência de penalidades deve preceder a assinatura do contrato, 

de modo a impedir que a Administração contrate junto a particular impedido. A 

manifestação apresentada não justifica a impropriedade apontada. 

Acerca da manifestação apresentada em relação ao relatório preliminar, verifica-se que 

foi saneada a falha quanto à ausência de previsão, no checklist utilizado para verificação 

das peças contratuais das inexigibilidades de licitação, da verificação da existência de 

estudo prévio que justifique o objeto contratado. Também comprovou-se, mediante a 

apresentação do Memorando Circular n.º 7/2016/DCOM, de 01 de março de 2016, ser 

obrigatória, desde março de 2016, a inserção do checklist de verificação do processo de 

inexigibilidade no respectivo processo. Foi, ainda, saneada a falha específica do processo 

nº 23080.037458/2015-61, relacionada à justificativa de preços, tendo sido inserido no 

processo relatório de análise e documentos como evidências. Quanto ao atestado que 

comprove a exclusividade da empresa contratada na prestação dos serviços, não foi 

apresentado documento apropriado. Os atestados constantes do processo não demonstram 

que a empresa Minha Biblioteca Ltda é a única fornecedora dos livros comercializados 

pelas editoras referenciadas nos atestados apresentados.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Inserir, no Processo n.º 23080.037458/2015-61, atestado que comprove 

a exclusividade da empresa contratada na prestação dos serviços. 

 

 

3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de Planejamento Estratégico de longo prazo, correlação deficiente entre 

o PDI e o Plano Anual elaborado e Plano Anual contendo informações 

inconsistentes.  

 

Fato 
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A UFSC informou que utiliza um Plano de Desenvolvimento institucional como 

instrumento de planejamento estratégico da instituição. 

Pela análise do documento, verifica-se, em seu 3.9.2, o estabelecimento de um “ciclo de 

planejamento”, o qual deveria abarcar os horizontes temporais de curto, médio e longo 

prazo, conforme figura a seguir. 

 
Fonte: Item 3.9.2 do Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 da UFSC. 

Segundo o PDI 2015-2019, o planejamento de longo prazo seria construído mediante 

ampla participação, o que de fato não ocorreu até o presente momento; o de médio prazo 

seria atendido pelo PDI e o de curto prazo já seria atendido pelo Plano Anual, o qual 

possuiria “metas e ações bem estabelecidas para o período de um ano”.  

O PDI estabelece os seguintes Objetivos Estratégicos. 

Quadro – Objetivos Estratégicos definidos no PDI e quantitativo de metas associadas 

Objetivos Estratégicos Quantidade 

de Metas 

Associadas 

Dimensão 01 Ensino  

01 Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de 

excelência acadêmica 

9 

02 Assegurar a qualidade de ensino em todos os ciclos da educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, educação básica e EJA-Quilombola/SC) 

4 

03 Aprimorar os sistemas de informação relacionados às atividades de ensino na 

Universidade  

3 

04 Institucionalizar ações inovadoras nos projetos pedagógicos em todos os níveis de 

ensino  

16 

 

05 Estabelecer uma política de acolhimento, acompanhamento e apoio pedagógico aos 

discentes (graduação e pós-graduação) 

7 

06 Institucionalizar uma política de acolhimento, acompanhamento e apoio pedagógico 

aos discentes do Ensino Básico. 

9 

07 Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação  6 

08 Promover ações de interação com os egressos  3 
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Objetivos Estratégicos Quantidade 

de Metas 

Associadas 

09 Estabelecer uma política de acessibilidade educacional  3 

Dimensão 02 Pesquisa  

10 Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa.  7 

11 Fortalecer o ambiente institucional da pesquisa de qualidade.  4 

12 Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da UFSC na área de pesquisa  7 

13 Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  5 

Dimensão 03 Extensão  

14 Promover aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de 

interação comunitária 

13 

15 Ampliar e melhorar as ações de interação com os setores organizados da sociedade  5 

Dimensão 04 Cultura, arte e esporte  

16 Ampliar o ambiente cultural e esportivo da UFSC para aperfeiçoar a formação do ser 

humano  

5 

17 Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-

culturais e esportivas 

9 

18 Ampliar as ações da UFSC como um centro de integração, valorização e difusão das 

artes, da cultura e do esporte 

3 

Dimensão 05 Gestão  

19 Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação 

3 

20 Aprimorar a gestão organizacional  4 

21 Consolidar as ações de expansão na perspectiva de gestão organizacional de uma 

universidade multicampi 

3 

22 Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das 

políticas institucionais 

2 

23 Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade 15 

24 Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores 

visando à melhoria do desempenho institucional 

14 

25 Fortalecer e profissionalizar a comunicação no relacionamento interno e externo  3 

26 Aprimorar a assistência estudantil  6 

Fonte: Item 3.9.2 do Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019 da UFSC. 

Já o Plano Anual de 2016 apresenta, para cada uma das unidades da UFSC, ações a serem 

elaboradas, sem constar, do documento, correlação com os objetivos estratégicos ou com 

as metas elencadas no PDI. Ademais, o Plano Anual 2016 não apresentava metas a serem 

cumpridas, ao contrário do disposto no PDI, apenas prazos, os quais estavam 

inconsistentes, pois diversas ações elencadas possuíam data de término “31/12/2015” e 

“31/12/2014”. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A reitora da UFSC não estabeleceu uma política de planejamento estratégico, apesar de 

o artigo 30 do Estatuto da UFSC estabelecer ao reitor a atribuição de promover o 

planejamento das atividades da Universidade.  

Como agravante, ressalta-se ser um Objetivo Estratégico da dimensão Gestão: 

“Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação”, constando do próprio PDI 2015-2019 da UFSC. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Mediante o Memorando n.º 020/2017/SEPLAN, de 05 de maio de 2017, foi informado 

pelo Secretário de Planejamento e Orçamento, referendado pelo Pró-reitor de 

Planejamento e Orçamento no período de 01 de janeiro de 2016 a 11 de maio de 2016: 

“Os projetos que compõem o Plano Anual da UFSC estão vinculados às metas e seus 

respectivos objetivos institucionais, devidamente apresentados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente, conforme demonstrado, a título de 

exemplo, na figura a seguir. 

 

Por vezes, os projetos planejados pelos Centros de Ensino não são concluídos no 

prazo estipulado, razão esta de as datas de término estarem apresentadas com o formato 

de “31/12/2015” e “31/12/2014”. Uma vez não concluída no prazo, cabe ao gestor de 

cada Centro de Ensino alterar sua provável data de término. Demonstra-se assim que o 

PDI é um efetivo instrumento de planejamento e que seus objetivos e metas são 

acompanhados pelos projetos realizados no âmbito das unidades.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O planejamento é princípio fundamental da Administração Pública, conforme 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 200/67. Em virtude da inexistência de planejamento 

estratégico, há o risco de desalinhamento entre as prioridades estratégicas de negócio da 

UFSC e as ações adotadas. O Planejamento Estratégico deve ordenar a alocação dos 

recursos e definir prioridades entre as atividades finalísticas da instituição, servindo de 

instrumento orientador.  

O Tribunal de Contas da União, desde 2003, iniciou jurisprudência acerca da questão, 

tendo firmado entendimento, conforme Acórdão n.º 2094/2004 - TCU/Plenário, de que 

todos os órgãos e entidades da administração pública federal efetuassem suas aquisições 

em harmonia com o planejamento estratégico da instituição. (são exemplos os acórdãos 

nº 1.521 e 1.558/2003, 2.094/2004, 786/2006 e 1.603/2008, todos do Plenário do TCU). 

A UFSC não possui Planejamento Estratégico e seu Plano Anual não se correlaciona 

diretamente ao PDI existente, sendo elaborado a partir do preenchimento de projetos pelas 

unidades administrativas, o que pode expor a universidade a risco de prejuízos financeiros 

e operacionais.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
63 

Acerca da manifestação apresentada, não foi justificada a inexistência de Planejamento 

Estratégico. 

Já em relação ao Plano Anual, pelo exposto, não é realizada a elaboração de um Plano, 

com metas claramente definidas, para que, a partir desse Plano, sejam estabelecidos os 

Projetos. Infere-se que cada unidade define os projetos que deseja elaborar para então, a 

partir dessas definições, ser montado um Plano Anual. Tal sistemática destitui o Plano 

Anual de seu principal objetivo, que seria nortear as estratégias a serem elaboradas a partir 

de uma definição estratégica institucional. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer uma política de planejamento estratégico. 

 

Recomendação 2: Elaborar o Planejamento Estratégico institucional ordenando a 

alocação dos recursos e definindo prioridades entre as atividades finalísticas da 

instituição, estabelecendo, ainda, metas e indicadores a serem cumpridos. 

 

Recomendação 3: Após elaborar o Planejamento Estratégico, ajustar seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional, estabelecendo metas e indicadores a serem cumpridos. 

 

Recomendação 4: Desenvolver seus Planos Anuais em consonância com as diretrizes de 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional correlacionando os documentos e definindo 

indicadores e metas a serem cumpridos, desenvolvendo os projetos a serem realizados a 

partir do Plano Anual, e não o contrário. 

 

 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de monitoramento do planejamento existente, sem a participação de 

órgão colegiado, e ausência de transparência de resultados à sociedade. 

 

Fato 
 

Com o objetivo de verificar a operacionalização e o monitoramento do planejamento 

existente, realizou-se amostra de nove objetivos estratégicos por amostragem não 

probabilística por julgamento, considerando os critérios de materialidade e relevância8, a 

partir do quadro a seguir, o qual foi apresentado em atendimento ao pedido quanto aos 

Planos Táticos e Operacionais existentes. 

Quadro – Quantidade de projetos por objetivo estratégico. 

Objetivos Estratégicos Quantidade 

de Projetos 

Dimensão 01 Ensino  

01 Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de 

excelência acadêmica 

103 

02 Assegurar a qualidade de ensino em todos os ciclos da educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, educação básica e EJA-Quilombola/SC) 

3 

03 Aprimorar os sistemas de informação relacionados às atividades de ensino na 

Universidade  

1 

                                                 
8 Para as dimensões 1, 2, 3 e 4, selecionados os Objetivos Estratégicos 1, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 20 (único 

selecionado pelo critério de seletividade) e 23. 
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Objetivos Estratégicos Quantidade 

de Projetos 

04 Institucionalizar ações inovadoras nos projetos pedagógicos em todos os níveis de 

ensino  

12 

05 Estabelecer uma política de acolhimento, acompanhamento e apoio pedagógico aos 

discentes (graduação e pós-graduação) 

5 

06 Institucionalizar uma política de acolhimento, acompanhamento e apoio pedagógico aos 

discentes do Ensino Básico. 

5 

07 Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação  16 

08 Promover ações de interação com os egressos  2 

09 Estabelecer uma política de acessibilidade educacional  7 

Dimensão 02 Pesquisa  

10 Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa.  23 

11 Fortalecer o ambiente institucional da pesquisa de qualidade.  32 

12 Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da UFSC na área de pesquisa  6 

13 Ampliar a internacionalização das atividades da UFSC  1 

Dimensão 03 Extensão  

14 Promover aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de 

interação comunitária 

38 

15 Ampliar e melhorar as ações de interação com os setores organizados da sociedade  19 

Dimensão 04 Cultura, arte e esporte  

16 Ampliar o ambiente cultural e esportivo da UFSC para aperfeiçoar a formação do ser 

humano  

13 

17 Promover maior articulação com as unidades universitárias nas atividades artístico-

culturais e esportivas 

0 

18 Ampliar as ações da UFSC como um centro de integração, valorização e difusão das 

artes, da cultura e do esporte 

0 

Dimensão 05 Gestão  

19 Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação 

9 

20 Aprimorar a gestão organizacional  8 

21 Consolidar as ações de expansão na perspectiva de gestão organizacional de uma 

universidade multicampi 

4 

22 Implementar ações buscando ampliar a captação de recursos para a consecução das 

políticas institucionais 

1 

23 Adequar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade 78 

24 Implementar ações inovadoras para o aprimoramento individual dos servidores visando 

à melhoria do desempenho institucional 

3 

25 Fortalecer e profissionalizar a comunicação no relacionamento interno e externo  2 

26 Aprimorar a assistência estudantil  2 

Fonte: Documento anexo ao Memorando n.º 011/2017/SEPLAN. 

Para os objetivos selecionados, foi solicitada a apresentação de indicadores de 

monitoramento, contemplando nome do indicador, forma de cálculo, valor de referência, 

classificação do indicador e resultado no exercício. A partir desses Objetivos 

Estratégicos, então, segundo o critério de relevância, foi selecionada amostra de Metas9, 

solicitando-se a demonstração de sua aferição e apresentação das evidências que 

corroborassem o resultado. 

Em resposta às solicitações formuladas, mediante documento anexo a e-mail 

encaminhado em 26 de abril de 2016, foi informado que o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) vigente foi elaborado por uma Comissão nomeada em junho de 2014, 

conforme a Portaria n.º 916/2014/GR, e cuja composição foi deliberada pela Pró-Reitoria 

de Planejamento e Orçamento (PROPLAN) e o Gabinete.  

                                                 
9 Para o Objetivo Estratégico 1, foram selecionadas as Metas 2 e 8, para o 4, a Meta 3, para o 7, a Meta 2, 

para o 10, a Meta 1, para o 11, a Meta 2, para o 14, a Meta 4, para o 15,a Meta 4, para o 20, a Meta 2 e para 

o 23, a Meta 5. 
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Foi esclarecido, ainda, que o PDI, em seu capítulo 2, integra o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), peça que representa a linha pedagógica e política que a Instituição 

adota e que norteia o gerenciamento dos Cursos de Graduação e Pós-graduação; as 

atividades de Pesquisa e Extensão da Instituição; além de políticas de apoio e gestão. Foi, 

então, designada uma Comissão, conforme a Portaria nº 917/2014/GR, para tratar desse 

capítulo específico, dada a sua importância para a universidade. 

Foi informado que o trabalho das Comissões se encerraram em 21 de outubro de 2014, 

quando houve o envio do documento final ao Conselho Universitário (CUn) para a sua 

apreciação e aprovação.  

Acerca do acompanhamento dos objetivos e metas institucionais, foi esclarecido que 

ocorre por meio de atualização anual, momento em que os Pró-Reitores, Secretários e 

Diretores das Unidades Administrativas e Universitárias atualizam a situação de cada 

projeto sob sua responsabilidade, conforme foi apresentado no Relatório de Gestão 2016. 

Já a forma de controle e de aferição dos objetivos institucionais ocorre por meio da 

quantidade de projetos vinculados a cada objetivo do PDI, obtida a partir de relatório 

extraído no sistema de gerenciamento de projetos “GP-Web”, disponível no site 

www.gpweb.ufsc.br.  

Foram anexadas, ainda, as Portarias mencionadas, as informações constantes do Relatório 

de Gestão e Relatório extraído do GP-WEB.  

Acerca da informação inserida no Relatório de Gestão, limita-se a informar, por unidade 

de ensino da UFSC, o quantitativo de projetos que estiveram em vigor no exercício de 

2016 e que se encontram em andamento no exercício de 2017. A informação de projetos 

executados por unidades ou centros de ensino não apresenta qualquer correlação ao PDI 

2015-2019, e sequer mostra o desempenho alcançado frente a alguma referência pré-

estabelecida. 

Já a informação extraída do GP-WEB mostra-se divergente do quadro anteriormente 

retratado, encaminhado mediante o Memorando n.º 011/2017/SEPLAN, situação 

inadequada, posto que ambos os documentos deveriam demonstrar a operacionalização 

do PDI 2015-2019 no exercício de 2016. Ademais, uma vez que: não foram identificados 

os projetos, não há metas estabelecidas e não há a informação quanto à realização dos 

projetos atrelados aos objetivos, é impossível avaliar a execução do PDI a partir das 

informações apresentadas.  

Mediante o item 7 da Solicitação de Auditoria n.º 201700854/001, foi solicitado à UFSC 

que fossem disponibilizadas atas/registros de decisões relevantes sobre ou  o diagnóstico 

ou a alteração ou o incremento ou a avaliação do Plano Estratégico da UFSC ocorridos 

no exercício de 2016. Em resposta, foi apresentado o Relatório de Gestão da Unidade 

referente ao exercício de 2016. Conclui-se, portanto, que não existem mecanismos ou 

atividades de avaliação colegiada ou mesmo participativa relacionados ao planejamento 

estratégico da UFSC. A atuação do Conselho Universitário limitou-se à aprovação do 

PDI, que, no caso do PDI 2015-2019, ocorreu mediante a Resolução n.º 20/2014/CUn, de 

09 de dezembro de 2014. 

Mediante o item 8 da Solicitação de Auditoria n.º 201700854/001, solicitou-se 

informação quanto aos meios de transparência e divulgação das diretrizes estratégicas e 

avaliação de resultados utilizados pela UFSC quanto ao seu Planejamento Estratégico e 

apresentação de evidências de tais divulgações realizadas no exercício de 2016. Em 

resposta, foi apresentada impressão de página da UFSC, em http://pdi.ufsc.br/, com link 

para o PDI 2015-2019, bem como para o PDI de anos anteriores. Foram apresentadas, 
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ainda, notícias vinculadas nos exercícios de 2009 e 2014 acerca da elaboração e 

aprovação do PDI. 

Pela análise do Relatório de Gestão, verifica-se a seguinte informação relacionada a 

“formas e instrumentos de monitoramento de execução e resultados dos planos”: 

“verifica-se o desempenho da Universidade por meio dos relatórios anuais de gestão, 

autoavaliação, consultas à comunidade acadêmica e anuários estatísticos. Tais 

instrumentos estão disponibilizados nos links: http://dpgi.seplan.ufsc.br/relatorio-

degestao/, http://cpa.ufsc.br/?page_id=48, e http://dpgi.seplan.ufsc.br/ufsc-em-

numeros/.” 

Em consulta aos endereços informados, observa-se que o único que contém informação 

relacionada ao exercício de 2016 é o que se refere ao Relatório de Gestão. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Os reitores, ao longo do exercício 2016, não estabeleceram um procedimento estruturado 

de monitoramento, avaliação e divulgação de resultados do planejamento existente, 

apesar de o artigo 30 do Estatuto da UFSC estabelecer ao reitor a atribuição de promover 

o planejamento das atividades da Universidade.  

Como agravante, ressalta-se ser um Objetivo Estratégico da dimensão Gestão: 

“Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação”, constando do próprio PDI 2015-2019 da UFSC. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Memorando n.º 020/2017/SEPLAN, de 05 de maio de 2017, foi informado 

pelo Secretário de Planejamento e Orçamento, referendado pelo Pró-reitor de 

Planejamento e Orçamento no período de 01 de janeiro de 2016 a 11 de maio de 2016: 

“Pela legislação da UFSC, o planejamento não é competência do órgão colegiado. Por 

este motivo, o monitoramento do PDI é realizado pelo status de cada projeto apresentado 

ao final do ano, bem como pela quantidade de projetos relacionados aos objetivos 

institucionais. Tais projetos estão apresentados no sistema GP-Web, disponível a toda 

comunidade universitária, o que garante a transparência do planejamento. A relação de 

projetos por objetivo institucional e por Centro de Ensino está apresentada na tabela a 

seguir. 
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Dimensão Objetivo Centro
Quantidade 

de Projetos
%

Quantidade 

de Projetos
%

Quantidade 

de Projetos
%

Campus Araranguá 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Blumenau 4 1,34% 1 5,26% 5 1,58%

Campus Curitibanos 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências Agrárias 30 10,07% 0,00% 30 9,46%

Centro de Ciências Biológicas 4 1,34% 2 10,53% 6 1,89%

Centro de Ciências da Educação 3 1,01% 1 5,26% 4 1,26%

Centro de Ciências da Saúde 5 1,68% 0,00% 5 1,58%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 17 5,70% 0,00% 17 5,36%

Centro de Comunicação e Expressão 4 1,34% 3 15,79% 7 2,21%

Centro de Desportos 11 3,69% 0,00% 11 3,47%

Centro Tecnologico 8 2,68% 0,00% 8 2,52%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

TOTAL 92 30,87% 7 36,84% 99 31,23%

Centro de Ciências da Educação 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

TOTAL 3 1,01% 0 0,00% 3 0,95%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 1 0,34% 0 0,00% 1 0,32%

Campus Curitibanos 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências da Educação 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

Centro Socioeconômico 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 12 4,04% 0 0,00% 12 3,81%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Biológicas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro Socioeconômico 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

TOTAL 5 1,68% 0 0,00% 5 1,58%

Centro de Ciências da Educação 5 1,68% 0,00% 5 1,58%

TOTAL 5 1,68% 0 0,00% 5 1,58%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Joinville 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 13 4,36% 0,00% 13 4,10%

TOTAL 16 5,37% 0 0,00% 16 5,05%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 2 0,67% 0 0,00% 2 0,63%

Campus Curitibanos 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 6 2,02% 0 0,00% 6 1,90%

Campus Araranguá 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Blumenau 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 4 1,35% 0,00% 4 1,27%

Centro de Ciências da Educação 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 12 4,04% 0,00% 12 3,81%

Centro de Desportos 0,00% 1 5,56% 1 0,32%

Centro Tecnologico 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 22 7,41% 1 5,56% 23 7,30%

Campus Blumenau 0,00% 1 5,56% 1 0,32%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Biológicas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Jurídicas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Comunicação e Expressão 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro Socioeconômico 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

TOTAL 13 4,38% 1 5,56% 14 4,44%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 4 1,34% 0,00% 4 1,26%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 6 2,01% 0 0,00% 6 1,89%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 1 0,34% 0 0,00% 1 0,32%

06 - Institucionalizar uma política de acolhimento, 

acompanhamento e apoio pedagógico aos 

discentes do Ensino Básico.

07 - Ampliar o acesso qualificado e a efetividade 

dos processos de formação

03 - Aprimorar os sistemas de informação 

relacionados às atividades de ensino na 

13 - Ampliar a internacionalização das atividades 

da UFSC

08 - Promover ações de interação com os 

egressos

10 - Promover a implantação de estruturas 

inovadoras de pesquisa.

PDI 2015-2019

Projetos por Objetivo e Centro de Ensino

Ensino

Pesquisa

09 - Estabelecer uma política de acessibilidade 

educacional

11 - Fortalecer o ambiente institucional da 

pesquisa de qualidade.

12 - Fortalecer a inserção regional e a 

responsabilidade social da UFSC na área de 

pesquisa

01 - Assegurar a qualidade do ensino em todos os 

níveis buscando novos patamares de excelência 

acadêmica

2015 2016 TOTAL

02 - Assegurar a qualidade de ensino em todos os 

ciclos da educação básica (educação infantil, 

ensino fundamental, educação básica e EJA-

Quilombola/SC)

04 - Institucionalizar ações inovadoras nos 

projetos pedagógicos em todos os níveis de 

ensino

05 - Estabelecer uma política de acolhimento, 

acompanhamento e apoio pedagógico aos 

discentes (graduação e pós-graduação)
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 Ressalta-se novamente que o sistema GP-Web encontra-se disponível a toda 

comunidade universitária, com acesso por meio do IDUFSC 

(https://www.gpweb.ufsc.br)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Pelo exposto, conclui-se que não é realizada a aferição sistemática e periódica dos 

resultados do planejamento com o objetivo de corrigir rumos diante de resultados 

indesejados, ou de estimular resultados positivos. A atualização do GP-WEB, conforme 

informado, é realizada anualmente, ou seja, não é feito o acompanhamento ou 

monitoramento dos projetos. Consequentemente, não é realizado o monitoramento das 

Metas ou dos Objetivos Estratégicos estabelecidos. 

Constatou-se, ainda, ter sido insuficiente a divulgação externa de resultados no exercício 

de 2016, limitada ao conteúdo do Relatório de Gestão, o qual não apresenta informações 

por Objetivo Estratégico ou Meta. Conclui-se que não houve transparência suficiente 

quanto ao resultado do PDI 2015-2019 no exercício de 2016, uma vez que o sistema GP-

Web informado é restrito à comunidade universitária.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Campus Blumenau 0,00% 1 5,56% 1 0,32%

Campus Curitibanos 6 2,02% 0,00% 6 1,90%

Centro de Ciências Biológicas 4 1,35% 0,00% 4 1,27%

Centro de Ciências da Saúde 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 5 1,68% 0,00% 5 1,59%

Centro de Desportos 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro Socioeconômico 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 22 7,41% 1 5,56% 23 7,30%

Campus Blumenau 0,00% 1 5,56% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Jurídicas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro Tecnologico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 6 2,02% 1 5,56% 7 2,22%

Campus Araranguá 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Curitibanos 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Desportos 3 1,01% 1 5,56% 4 1,27%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

TOTAL 10 3,37% 1 5,56% 11 3,49%

Centro de Ciências Agrárias 5 1,68% 0,00% 5 1,59%

Centro Tecnologico 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 8 2,69% 0 0,00% 8 2,54%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 4 1,35% 0,00% 4 1,27%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

TOTAL 7 2,36% 0 0,00% 7 2,22%

Campus Curitibanos 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Joinville 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Agrárias 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 3 1,01% 0 0,00% 3 0,95%

Campus Araranguá 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Campus Blumenau 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro de Ciências Agrárias 8 2,69% 0,00% 8 2,54%

Centro de Ciências Biológicas 3 1,01% 3 16,67% 6 1,90%

Centro de Ciências da Educação 13 4,38% 2 11,11% 15 4,76%

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 16 5,39% 0,00% 16 5,08%

Centro de Ciências Jurídicas 3 1,01% 0,00% 3 0,95%

Centro de Comunicação e Expressão 2 0,67% 0,00% 2 0,63%

Centro Socioeconômico 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 4 1,35% 0,00% 4 1,27%

TOTAL 53 17,85% 5 27,78% 58 18,41%

Campus Joinville 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Ciências Biológicas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 3 1,01% 0 0,00% 3 0,95%

Centro de Desportos 0,00% 1 5,26% 1 0,32%

TOTAL 0,00% 1 5,26% 1 0,32%

Centro de Ciências da Saúde 1 0,34% 0,00% 1 0,32%

TOTAL 1 0,34% 0 0,00% 1 0,32%

297 100,00% 18 100,00% 315 100,00%

Cultura, arte 

e esporte

Gestão

TOTAL GERAL

24 - Implementar ações inovadoras para o 

aprimoramento individual dos servidores visando 

à melhoria do desempenho institucional

26 - Aprimorar a assistência estudantil

25 - Fortalecer e profissionalizar a comunicação 

no relacionamento interno e externo

15 - Ampliar e melhorar as ações de interação 

com os setores organizados da sociedade

16 - Ampliar o ambiente cultural e esportivo da 

UFSC para aperfeiçoar a formação do ser humano

19 - Institucionalizar as práticas de gestão 

estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação

20 - Aprimorar a gestão organizacional

21 - Consolidar as ações de expansão na 

perspectiva de gestão organizacional de uma 

universidade multicampi

23 - Adequar a infraestrutura e sua gestão às 

demandas da atualidade

Extensão

14 - Promover aprimoramento contínuo das ações 

e estimular propostas inovadoras de interação 

comunitária

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
69 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer procedimento estruturado de monitoramento, avaliação e 

divulgação à sociedade de resultados do planejamento existente compreendendo, 

inclusive, a participação de órgão colegiado. 

 

Recomendação 2: Definir valores de referência e indicadores que permitam a aferição dos 

Objetivos Estratégicos e Metas constantes do PDI 2015-2019, bem como dos Planos 

Anuais, os quais devem estar correlacionados ao PDI. 

 

 

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de normatização quanto às competências (atribuições), responsabilidades 

(por resultado), produtos e prazos envolvidos na gestão do planejamento 

estratégico que permitissem operacionalidade à gestão estratégica. 

 

Fato 
 

De modo a verificar a existência de artefatos necessários à promoção da coordenação, 

divulgação e direção do processo de gestão do planejamento, foram verificados o Estatuto 

e o Regimento Geral da UFSC.    

Pela análise do Estatuto da UFSC, encontra-se o tema planejamento abordado no artigo 

30, o qual estabelece as atribuições do Reitor, conforme a seguir: 

“Art. 30. São atribuições do Reitor: [...] 

III – promover o planejamento das atividades da Universidade, bem como a elaboração 

da proposta orçamentária, para exame e aprovação pelos órgãos competentes;” 

Não há, no Regimento Geral da UFSC ou em outro artigo que não o artigo 30 relatado, 

menção ao tema planejamento. 

Na apresentação do PDI 2015-2019, consta um descritivo de como se deu o processo de 

elaboração do documento, conforme a seguir: 

“O presente documento foi elaborado em 2014, com base na Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, o qual tem vigência de 2015 a 2019. De acordo com o art. 16 do Decreto nº 

5.773, de 9 de maio de 2006, o PDI é definido como: 

o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à 

sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolve e/ou que pretende desenvolver. 

Para a elaboração deste documento foram nomeadas, em junho de 2014, duas comissões 

– uma voltada à elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e outra 

dedicada ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI). A composição das comissões 

buscou contemplar todas as categorias que formam a comunidade universitária. Na 

comissão do PPI, por este ser o capítulo que trata das políticas orientadoras de ensino, 

pesquisa e extensão, a composição é em sua maioria de membros dos Órgãos 

Deliberativos Centrais (câmaras) da Administração Superior da UFSC. Já na comissão 
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do PDI, que trata do documento como um todo, a representação técnico-administrativa 

é ligeiramente maior, com uma composição majoritária de membros dos Órgãos 

Executivos Centrais (pró-reitorias e secretarias). Ambas as comissões contaram com a 

participação de representantes dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos. 

Houve também a participação dos diretores de centro de ensino e campi no processo de 

elaboração do PDI, tanto nas fases inicias de avaliação e aprovação da metodologia 

como na discussão dos objetivos e metas propostos pela comissão do PPI. 

Após a fase de discussões, elaborou-se a minuta do PDI 2015-2019, que foi colocada em 

consulta pública no período de 8 de setembro a 10 de outubro de 2014. O convite para a 

consulta pública e a apresentação do processo de elaboração ocorreu no Auditório da 

Reitoria no dia 8 de setembro de 2014. As contribuições recebidas foram analisadas 

pelas comissões; a maioria delas foi aceita, e as rejeitadas foram devidamente 

justificadas. O documento final do PDI foi apresentado à comunidade universitária no 

dia 20 de outubro de 2014 e encaminhado ao Conselho Universitário (CUn), onde foi 

discutido e aprovado, no dia 9 de dezembro de 2014.” 

O processo descrito, porém, além de não estar estabelecido em normativo, não 

compreende as etapas de monitoramento e avaliação do planejamento. 

Pela análise da documentação, evidencia-se, ainda, que não existe clareza na identificação 

das responsabilidades coletivas e individuais derivadas do planejamento, inclusive a do 

dirigente máximo em relação à cobrança e avaliação de resultados. Acerca da aprovação 

coletiva da versão final da documentação de planejamento da Universidade, apesar de 

não prevista nos normativos avaliados, verificou-se que o Conselho Universitário efetuou 

a aprovação do PDI 2015-2019, mediante a Resolução n.º 20/2014/CUn, de 09 de 

dezembro de 2014. 

No PDI 2015-2019, em seu item 3.9, consta informação de que a Pró-Reitoria de 

Planejamento e Orçamento (Proplan) teria a competência de órgão de planejamento 

institucional. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Os reitores, ao longo do exercício 2016, não normatizaram as competências, 

responsabilidades, produtos e prazos envolvidos na gestão do planejamento estratégico, 

apesar de o artigo 30 do Estatuto da UFSC estabelecer ao reitor a atribuição de promover 

o planejamento das atividades da Universidade.  

Como agravante, ressalta-se ser um Objetivo Estratégico da dimensão Gestão: 

“Institucionalizar as práticas de gestão estratégica, contemplando seu planejamento, 

acompanhamento e avaliação”, constando do próprio PDI 2015-2019 da UFSC. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Memorando n.º 020/2017/SEPLAN, de 05 de maio de 2017, foi informado 

pelo Secretário de Planejamento e Orçamento, referendado pelo Pró-reitor de 

Planejamento e Orçamento no período de 01 de janeiro de 2016 a 11 de maio de 2016: 
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“Os projetos e planejamento realizado nas Unidades Administrativas e Universitárias 

da UFSC são de responsabilidade do gestor da unidade. Cabe também ao gestor designar 

outro responsável pelo projeto a ser executado, quando necessário. Sendo assim, todos 

os projetos que compõe o Plano Anual possuem um responsável, conforme demonstrado 

no sistema GP-Web. 

” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conclui-se que não foram normatizados e que, portanto, não se encontram oficialmente 

respaldados os seguintes elementos: descritor do processo como um todo;  

estabelecimento de competências, responsabilidades, produtos e prazos; peças formais de 

planejamento estratégico, tático e operacional; descritor dos indicadores e documentos 

e/ou instrumentos de aferição; e documento de aferição das metas anuais. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Normatizar os seguintes elementos relacionados ao planejamento 

estratégico: descritor do processo como um todo; competências, responsabilidades, 

produtos e prazos; peças formais de planejamento estratégico, tático e operacional; 

descritor dos indicadores e documentos e/ou instrumentos de aferição; e documento de 

aferição das metas anuais. 

 

 

4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES INTERNOS                             

4.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Verificação da adequação da estruturação das peças do processo de contas da 

UFSC referente ao exercício de 2016. 
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Fato 
 

De modo a verificar se a informação apresentada nas peças do Processo de Contas 

referente ao exercício de 2016 da UFSC estava estruturada de acordo com as definições 

constantes do sistema e-Contas, efetuou-se o cotejamento entre os dados apresentados e 

as exigências da Corte de Contas. Como resultado, observaram-se as seguintes situações 

no Relatório de Gestão da Unidade, cujas informações não atendiam ou atendiam 

parcialmente ao que fora requerido: 

Quadro – Itens do Relatório de Gestão e das Declarações de Integridade com 

informações consideradas inadequadas ou insuficientes. 

Item Situação Observada 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Elementos Pré-Textuais 

Folha de Rosto Não mencionou, no subtítulo, a Portaria da CGU n.º 500/2016. 

Apresentação 

Apresentação 

A apresentação do Relatório de Gestão limitou-se a informar a estrutura da 

Universidade, não constando detalhamento quanto: 

- a forma como se encontra estruturado o relatório de gestão; 

- as principais realizações da gestão no exercício; e 

- as principais dificuldades encontradas pela UFSC para a realização dos objetivos 

no exercício de referência do relatório. 

O Objetivo da Seção seria introduzir o relatório de gestão ao leitor, dando-lhe uma 

visão global de forma sucinta e objetiva. Ao final do item, consta, apenas, que o 

"Relatório de Gestão da UFSC, referente ao ano de 2016, apresenta informações 

institucionais, observando as indicações emanadas dos órgãos de controle 

externo". 

Visão Geral da Unidade 

Ambiente de 

atuação 

A explanação sobre a universidade foi sucinta. Não foram abordados aspectos 

quanto a: espaço potencial de atuação comparativamente com o espaço ocupado 

pela UFSC; principais atores do mesmo contexto (concorrentes ou parceiros); 

expectativa da população ou de estrato da população quanto à atuação da UFSC; 

ameaças e oportunidades quanto à atuação da UFSC. 

Macroprocessos 

finalísticos 

Apenas no âmbito do Hospital Universitário constam informações quanto a como 

os macroprocessos foram conduzidos pela unidade, principais insumos e 

fornecedores que concorreram para execução dos macroprocessos, bem como com 

a identificação dos principais parceiros externos à unidade jurisdicionada, da 

administração pública ou da iniciativa privada, que contribuíram para consecução 

dos resultados e serviços decorrentes de cada macroprocesso e consequentemente 

para a consecução dos objetivos da organização. Em relação à Universidade não 

foi apresentada informação. 

Planejamento Organizacional e Desempenhos Orçamentário e Operacional 

Planejamento 

Organizacional 

Pelo exposto, o Planejamento Estratégico da UFSC apoia-se em seu PDI para a 

execução de suas ações. 

Não foram destacados os objetivos estratégicos para o ano de 2016, mas listados 

os objetivos relacionados ao PDI 2015-2019. 

Não foi demonstrada a vinculação do PDI com os programas do PPA. 

Não foram contextualizadas estratégias. 

Descrição sintética 

dos objetivos do 

exercício 

Não foram apresentados objetivos estratégicos para o ano de 2016, mas os 

objetivos relacionados ao PDI 2015-2019. 

Não foram apresentadas metas. 

Os objetivos apresentados não foram relacionados a programas temáticos do PPA. 

Estágio de 

implementação do 

planejamento 

estratégico 

Foi informado como a UFSC operacionaliza seu Plano Anual, em Projetos, sem 

abordar quanto à implementação de um Planejamento Estratégico. 

Desempenho 

orçamentário 

Não foi demonstrada a relação entre a previsão e a execução das principais rubricas 

do orçamento do exercício da unidade, mas abordado o orçamento como um todo. 
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Item Situação Observada 

Execução física e 

financeira das 

ações da Lei 

Orçamentária 

Anual de 

responsabilidade da 

unidade 

Na Ação referente à Ajuda de Custo (2109.216H.26246.0042), a análise 

situacional refere-se à Ação de Assistência Pré-Escolar (2109.2010.26246.0042). 

 

Obrigações 

assumidas sem 

respectivo 

crédito autorizado 

no orçamento 

Considerando as informações apresentadas, o valor de saldo final apresentado no 

Quadro 68 – Contas a Pagar Credores Nacionais estaria equivocado. Entende-se 

que o correto seria o lançamento de R$ 2.217.018,01 como saldo devedor, posto 

que foi considerado como cobrança indevida, o que resultaria em um saldo final 

de R$ 846.606,73. 

Desempenho 

operacional 

O texto apresentado limita-se a informar que a UFSC utiliza-se de planos anuais 

para sua operacionalização. Não foram demonstrados resultados obtidos pela UPC 

na condução dos objetivos definidos nos planos, seja estratégico, tático ou 

operacional, ou ainda relacionados no Plano Plurianual – PPA. 

Não constam eventuais dificuldades enfrentadas pela UPC na consecução de seus 

objetivos e análise crítica do desempenho. 

Governança 

Atividades de 

correição e de 

apuração de ilícitos 

administrativos 

Consta, apenas, informação de que a Corregedoria Geral da UFSC foi criada em 

2016. Não constam as informações sobre a execução das atividades de correição 

no âmbito da unidade, destacando os principais eventos apurados e as providências 

adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos 

macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho da 

Unidade, bem como informações sobre o uso do CGU-PAD. 

Gestão riscos e 

controles internos 

Foi apresentado quadro com a percepção gerencial acerca dos elementos do 

COSO, dentre eles, a avaliação de risco e os procedimentos de controle. 

Não foi apresentada, no entanto, a sistemática da gestão de riscos, incluindo 

informações sobre controles internos instituídos para mitigá-los. 

Áreas Especiais da Gestão 

Gestão de pessoas 

Não constavam informações sobre: 

- qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização, 

tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da 

unidade; 

- ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal, 

especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e 

empregos públicos e à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas 

adotadas para tratar a irregularidade identificada; e 

- indicadores gerenciais sobre a gestão de pessoas. 

Contratação de 

pessoal de apoio e 

estagiários 

Não constava informação acerca da proporção da terceirização de mão de obra em 

relação a sua força de trabalho, especialmente sobre a terceirização de atividades-

fim. 

Gestão da frota de 

veículos 

Não foi abordado, especificamente, um Plano de Substituição de Frota. 

Ademais, as razões de escolha da aquisição em detrimento da locação foram 

insuficientes. 

Política de 

destinação de 

veículos inservíveis 

ou fora de uso 

Não foram apresentadas informações dos pontos principais da política adotada, as 

normas e regulamentos do tema e as despesas envolvidas. 

Gestão do 

patrimônio 

imobiliário da 

União 

Não consta informação quanto: 

- à qualidade e à completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema 

de Registro dos Imóveis de Uso Especial da União SPIUnet; 

- despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos 

imóveis; e 

- riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitiga-los. 

Cessão de espaços 

físicos e imóveis a 

órgãos públicos e 

órgãos e entidades 

públicas ou 

privadas 

Não constam informações sobre a finalidade do uso do espaço ou imóvel cedido. 

Quanto ao rateio dos gastos, informa, apenas, que é feita uma estimativa, mas não 

foi informado de quanto seria. 
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Item Situação Observada 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação 

Não foi informada a composição do Comitê Gestor de TI, quantas reuniões 

ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. 

Em relação ao quantitativo de pessoas, não constam especificações de servidores 

efetivos da carreira de TI da unidade, servidores efetivos de outras carreiras da 

unidade, servidores efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, 

servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades e terceirizados. 

Relacionamento com a Sociedade 

Aferição do grau de 

satisfação dos 

cidadãos-usuários 

Informa a existência de um Plano de Avaliação Institucional envolvendo pesquisa 

semestral de opinião junto à comunidade universitária. Não foram apresentados, 

porém, os resultados das pesquisas realizadas, as análises dos resultados, bem 

como as providências eventualmente adotadas. 

Desempenho Financeiro e Informações Contábeis 

Tratamento 

contábil da 

depreciação, da 

amortização e da 

exaustão de itens 

do patrimônio e 

avaliação e 

mensuração de 

ativos e 

passivos 

Não foram abordados todos os tópicos solicitados, tais como: 

- metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo; 

- metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão; 

- taxas utilizadas para os cálculos; e 

- metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, 

dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do 

intangível e do diferido. 

Apêndices e Anexos 

Apêndices e 

Anexos 

Os quadros que ocupam mais de uma página não foram colocados como anexos, 

tais como, o quadro 43, o quadro 70, o quadro 72, o quadro 92, o quadro 99, o 

quadro 115, o quadro 126, o quadro 128, o quadro 135, o quadro 136, o quadro 

138 e o quadro 139. 

DECLARAÇÕES DE INTEGRIDADE 

Integridade e 

completude das 

informações dos 

contratos e 

convênios nos 

sistemas 

estruturantes da 

Administração 

Pública Federal 

Na declaração, não menciona o SICONV. 

Declaração de 

integridade e 

completude dos 

registros no 

Sistema de 

Apreciação e 

Registro dos Atos 

de Admissão e 

Concessões 

Não constaram informações adicionais sobre a estrutura de controles internos para 

garantir o cumprimento dos comandos da Instrução Normativa TCU 55/2007. 

Declaração de 

cumprimento das 

disposições da Lei 

8.730/1993 quanto 

à entrega das 

declarações de bens 

e rendas 

No texto da declaração, não ficando claro se todos os servidores disponibilizaram 

as informações em 2016. 

Não constaram informações adicionais sobre a sistemática de coleta das 

declarações de bens e rendas. 

Declaração sobre a 

conformidade 

contábil dos atos e 

fatos da gestão 

orçamentária, 

financeira e 

patrimonial 

Não constavam: 

a. descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no 

âmbito da UPC, identificando a instância responsável pela realização de tal 

conformidade e fazendo referência à observância da segregação de função no 

processo de registro da conformidade; 

b. informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, 

alerta ou ressalva, observadas durante o exercício, tendo sido informadas as 

quantidades apenas por órgão ou UG; e 
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Item Situação Observada 

c. no âmbito da descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de 

referência do relatório de gestão, as justificativas da não regularização. 

Fonte: Análise do Relatório de Gestão da UFSC relativo ao exercício de 2016 extraído do sistema e-Contas, 

em www.tcu.gov.br. 

Verificou-se, ainda, que o sumário apresentado no Relatório de Gestão considera itens 

que, na realidade, não compõem o Relatório, como é o caso das Declarações de 

Integridade e Informações Adicionais apresentadas. 

  
##/Fato## 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Informações concernentes à Corregedoria-Geral da UFSC e aos processos 

instaurados. 

 

Fato 
 

A Corregedoria-Geral da UFSC foi criada mediante a Resolução Normativa n.º 

42/CUn/2014, de 19 de agosto de 2014. No entanto, o órgão apenas entrou em 

funcionamento em maio de 2016, após a designação do Corregedor-Geral, em 09 de maio 

de 2016, publicada no Boletim n.º 45/2016. 

A estrutura atual da Corregedoria-Geral da UFSC é formada por um Corregedor-Geral, 

três servidores técnico-administrativos e uma estagiária, apesar de sua estrutura prever a 

existência de três Corregedores. 

Constam, do CGU-PAD, 53 processos instaurados entre 01 de janeiro de 2016 e 31 de 

dezembro de 2016. Comparando-se a relação do CGU-PAD com arquivos anexos a e-

mail encaminhado pelo Corregedor-Geral à CGU em abril de 2017 em resposta ao Ofício 

nº 16.930/2016/CGU-R/SC, verificou-se que dois processos, 23080.069600/2016-11 e 

23080.074391/2016-27, constavam do CGU-PAD, mas não constavam dos controles da 

Corregedoria-Geral. Mediante o Memorando n.º 12/2017/CORG/GR/UFSC, de 25 de 

abril de 2017, foi esclarecido que o levantamento realizado pela Corregedoria-Geral foi 

anterior à instauração dos processos mencionados. Nos anexos mencionados, constavam, 

ainda, 25 processos instaurados em exercícios anteriores e que não estariam registrados 

no CGU-PAD. Em consulta realizada ao sistema CGU-PAD em 26 de abril de 2017, 

verificou-se que já foi providenciado o registro dos 25 processos. 

No item “Atividades de correição e de apuração de ilícitos administrativos” do Relatório 

de Gestão, requer o TCU que a UPC informe sobre a execução das atividades de correição 

no âmbito da unidade, destacando os principais eventos apurados e as providências 

adotadas, notadamente no que concerne a irregularidades ocorridas no âmbito dos 

macroprocessos finalísticos e que sejam capazes de impactar o desempenho da UPC. 

Além disso, no caso em que a unidade integre o Poder Executivo, deverão ser 

consignadas, ainda, informações sobre a aderência do registro das informações relativas 

a processos disciplinares aos preceitos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de 

julho de 2007, notadamente no que se refere ao prazo de 30 dias para sua inserção no 

Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGUPAD, a contar da ocorrência do fato 

ou ato de que tratam, justificando as desconformidades. 

No Relatório de Gestão da UFSC, porém, consta, apenas, informação de que a 

Corregedoria Geral da UFSC foi criada em 2016. Não constam as informações sobre a 
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execução das atividades de correição no âmbito da unidade solicitadas para o item pelo 

TCU. 

Mediante o Memorando n.º 12/2017/CORG/GR/UFSC, anteriormente mencionado, 

apresentado em atendimento à Solicitação de Auditoria n.º 201700854/004, o 

Corregedor-Geral da UFSC relacionou os principais eventos apurados e as providências 

adotadas, a seguir transcritos: 

“• Processo 23080.003230/2016-59 (23080.032224/2012-85 anexo) – Uso irregular 

de espaço público. Contratação informal e instalação de lanchonete no Bloco I, sem a 

realização de processo licitatório. Origem: sindicância do processo n° 

23080.032224/2012-85. Após o Relatório Final da Comissão, encaminhou-se ao 

Gabinete da Reitoria em 28/06/2016 para julgamento; 

• 23080.029850/2016-18 (volumes 1 ao 4) – Operação Onipresença da Polícia 

Federal – Processo Administrativo Disciplinar contra 27 servidores Médicos, que não 

estariam cumprindo a carga horária para a qual foram admitidos. Processo em instrução 

com a Comissão; 

• 23080.004895/2016-80 (23080.023582/2015-94  anexo) - Apurar supostas falhas 

administrativas no termo aditivo do contrato firmado entre UFSC e a empresa [...] para 

o fornecimento de refeições para estudantes no RU, bem como apurar eventuais falhas 

administrativas relativas ao processo n° 23080.046372/2009-81. Após o Relatório Final 

da Comissão, encaminhou-se ao Gabinete da Reitoria em 15/07/2016 para julgamento; 

• 23080.056215/2013-61 (processo n. 23080.005263/2014-71 anexo) - 

Irregularidades em termo de cooperação firmado entre DNIT e UFSC, objetivando a 

execução de programas ambientais na BR 386/RS. Aguardando designação de nova 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pela Corregedoria-Geral; 

• 23080.022078/2016-11 – Eventual prejuízo ao erário decorrente de ato 

denominado catraca livre. Após o Relatório entregue pela Comissão, aguarda análise da 

Corregedoria-Geral; 

• 23080.025812/2016-96 - Apuração de possíveis 

irregularidades/responsabilidades acerca do constatado no Relatório nº 201504913 da 

CGU. Em instrução com a Comissão; 

• 23080.025827/2016-54 (apensado 23080.036160/2009-96) – Apuração de 

possíveis irregularidades/responsabilidades acerca do constatado no Relatório nº 

201504913 da CGU. Após o Relatório da Comissão, foi encaminhado para julgamento 

ao Gabinete em 17/03/2017; 

• 23080.018667/2016-97 - Apurar a responsabilidade acerca da não utilização das 

catracas eletrônicas situadas nas entradas do Restaurante Universitário. Em instrução 

da Comissão; 

• 23080.055597/2016-58 – Falta de eficiência no trato com a coisa pública, que 

gerou prejuízo ao erário e à FAPEU. Aguardando análise da Corregedoria; 

• 23080.045687/2016-31 – supostas irregularidades no recolhimento dos depósitos 

referentes à venda de ingressos das Fortalezas da Ilha. Aguardando análise da 

Corregedoria; 
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• 23080.010310/2016-61 (v.1 e v.2) (Processos 23080.014834/2014-69, 

23080.043648/2014-37 e 23080.016019/2014-34 anexos) – Irregularidades em licitação 

envolvendo o Restaurante Universitário e a Moradia Estudantil. Após o Relatório da 

Comissão, foi encaminhado ao Gabinete da Reitoria para julgamento; 

• 23080.037950/2016-18 – Contratação em caráter de urgência supostamente 

irregular no Restaurante Universitário. Em instrução com a Comissão.” 

Verificou-se, portanto, que a UFSC vem utilizando o sistema CGU-PAD para o registro 

de seus processos apuratórios. 

  
##/Fato## 

4.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Informações concernentes à Ouvidoria da UFSC. 

 

Fato 
 

A Ouvidoria da UFSC foi criada pela Portaria n.º 0671/GR/96, de 28 de maio de 1996, 

com a finalidade de registrar, classificar e encaminhar, aos setores envolvidos, as críticas, 

reclamações e sugestões da comunidade universitária, na busca de solução dos problemas. 

Apesar de a área existir há mais de 20 anos, a UFSC não possuiu normativo interno que 

estruture e oriente a atuação da Ouvidoria. 

Atualmente, a estrutura da Ouvidoria conta com o Ouvidor e três auxiliares 

administrativos. Há, ainda, um balcão de informações da UFSC, no qual o atendimento é 

realizado por funcionário terceirizado, o qual não se vincula à Ouvidoria. 

As demandas da comunidade universitária podem ser formuladas diretamente na 

Ouvidoria, por e-mail, telefone, fax, carta, site ou caixas coletoras espalhadas pela UFSC. 

As demandas são cadastradas em sistema próprio de gestão (Lotus Notes), instalado em 

cada máquina, e são distribuídas pessoalmente às respectivas unidades com protocolo 

para cumprimento dos prazos estipulados. 

Apesar do empenho dos servidores da Ouvidoria, verificou-se, por meio de relatório 

encaminhado pela UFSC, atualizado até a data de 04 de abril de 2017, que 118 demandas 

do ano de 2016 continuavam abertas, o que corresponde a 18% do total de demandas 

recebidas. 

Mensalmente, a Ouvidoria produz um relatório para a Reitoria com as respostas às 

demandas devolvidas no mês anterior, onde consta o nome do demandante, o assunto e a 

decisão tomada. Nesse relatório, não há informação de quando a demanda foi registrada 

pela Ouvidoria e a data em que ela foi respondida, o que impossibilita avaliar o 

cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 5º a 8º da IN-OGU n.º 01/2014. 

A Ouvidoria da UFSC não elabora, periodicamente, nenhum relatório gerencial com as 

principais demandas da comunidade universitária e sugestões de melhorias na gestão. 

Também foi verificado que a Ouvidoria não produz pesquisa de satisfação dos serviços 

prestados pela UFSC. 

   
##/Fato## 
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4.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de Normativo Interno que defina o papel da Ouvidoria. 

 

Fato 
 

Apesar de a Ouvidoria da UFSC ter sido criada em maio de 1996, não houve, até o 

momento, a elaboração de nenhum normativo interno que oriente a atuação da Ouvidoria 

na busca de seus objetivos. 

 

A Ouvidoria encaminhou a esta Controladoria um folder onde constam informações 

básicas sobre o funcionamento e atribuições da Ouvidoria da UFSC, mas que não estão 

lastreadas em nenhum normativo interno da universidade. 

 

De acordo com o art. 3º da Instrução Normativa n.º 01 da Ouvidoria-Geral da União, de 

05 de novembro de 2014, a Ouvidoria deverá, no âmbito do órgão ou entidade a que se 

vincula: 

 

I – elaborar plano de trabalho anual; 

II – monitorar o cumprimento dos prazos e a qualidade das respostas; 

III – promover a conciliação e a mediação na resolução de conflitos entre a sociedade e 

órgãos, entidades ou agentes do Poder Executivo Federal; 

IV – processar informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas 

de satisfação realizadas com a finalidade de subsidiar a avaliação dos serviços prestados, 

em especial no que se refere ao cumprimento dos compromissos e dos padrões de 

qualidade de atendimento divulgados na Carta de Serviços ao Cidadão; 

V – produzir dados, informações e relatórios sobre as atividades realizadas; 

VI – promover articulação, em caráter permanente, com instâncias e mecanismos de 

participação social, em especial, conselhos e comissões de políticas públicas, 

conferências nacionais, mesas de diálogo, fóruns, audiências, consultas públicas e 

ambientes virtuais de participação social. 

 

Constata-se, dessa forma, que a função de Ouvidoria, nos dias atuais, não se limita a 

registrar, classificar e dar encaminhamento a críticas, reclamações e sugestões. Nesse 

sentido, faz-se necessária a instituição de normativo que regulamente e oriente a atuação 

da Ouvidoria de acordo com as Instruções da Ouvidoria-Geral da União. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Não atendimento ao Plano Anual de 2016 da UFSC, que previa a elaboração do 

Regimento da Ouvidoria. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Memorando nº 032/Ouvidoria/2017, de 02  de  maio  de 2017, o Ouvidor da 

UFSC e o Chefe de Gabinete da Reitoria informaram: 

“A Ouvidoria da UFSC baseia suas atividades no processo de sua implantação 

em maio de 1996, não tendo até o momento um regimento expresso. 

No Plano Anual de Trabalho de 2016, encaminhado para a OGU (cópia anexa), 

consta programação para 2016/2017 o item “Ouvidoria do futuro”, onde 
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descrevemos como uma das metas “dotar a Ouvidoria de estrutura adequada às 

exigências da instituição, tendo como ações: 

 - Levantar a situação atual da Ouvidoria (estrutura, normativos, 

atividades desenvolvidas, demandas, etc.); 

 - Conhecer as normas relativas às atividades de responsabilidades da 

Ouvidoria; 

 - Vislumbrar a Ouvidoria do futuro, de modo a estabelecer os passos 

necessários a essa construção; 

 - Regulamentar e ou revisar procedimentos, prazos, atividades, sistemas, 

etc., relativos às atuações da Ouvidoria; 

 - Produção, em conjunto com outras IFES, de minutas de normativas 

relacionadas às ações de Ouvidoria; 

 - Disponibilizar dentro do possível, momento de estudo de normativas 

existentes/novas; 

 - Estipular momentos que serão dedicados ao levantamento de 

normativos, orientações e procedimentos relativos ao tema e sinalização de 

pontos críticos que demandam melhorias ou construções de novas orientações”. 

Como pode ser percebido o planejamento para esta meta programada foi 

realizado, porém não executado, tendo em vista a carência de pessoal há época e 

as constantes demandas na Ouvidoria, principalmente os atendimentos 

presenciais. 

Entendemos que neste ano de 2017, teremos oportunidade de concretizar estes 

objetivos, uma vez que foi disponibilizada a lotação de mais uma Auxiliar 

Administrativo, ocorrido em março último e o retorno da licença maternidade da 

outra servidora da Ouvidoria. Assim teremos maior oportunidade na divisão das 

tarefas, melhorando sensivelmente as atividades e demais ações da Ouvidoria. 

Entendemos também que o registro não serve como desculpas, mas infelizmente 

é a nossa realidade. 

A Ouvidoria da UFSC atua de acordo com as normas estabelecidas pela OGU e 

demais legislação pertinente, tais como: Constituição Federal, Lei 8.112/90, Lei 

12.527/11, Parecer 014/MC/PG/2008, etc.. 

Deste modo entendemos que não há necessidade de nenhum outro normativo 

interno para ações da Ouvidoria.” 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio de documento 

encaminhado pelo Ouvidor da UFSC, em 06 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 

287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, foi informado: 

 

“Recomendação 001: [...]  

Compromisso da Ouvidoria em construir normas internas de acordo com as 

normas e legislação adotada pela OGU até 31/12/2017, conforme acordado na 

reunião com a CGU.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Verifica-se uma manifestação antagônica por parte da Universidade. Primeiro a Unidade 

se manifesta de que há um plano no qual está previsto, entre outras atividades, 

“regulamentar e ou revisar procedimentos, prazos, atividades, sistemas, etc., relativos às 

atuações da Ouvidoria” e por fim informa que “não há necessidade de nenhum outro 

normativo interno para ações da Ouvidoria.” 

Ao elaborar o plano de trabalho, que foi encaminhado à OGU, a Unidade reconhece a 

necessidade de se regulamentar as atividades da Ouvidoria, mas que não foi executado 

por conta da deficiência de pessoal. 

Assim, mantém-se a constatação por entender ser necessária a regulamentação das 

atividades da Ouvidoria de acordo com as instruções da Ouvidoria-Geral da União. 

Acerca da manifestação apresentada em relação ao Relatório Preliminar, observa-se que 

há predisposição em implementar a recomendação proposta. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar normativo que regulamente e oriente a atuação da Ouvidoria 

de acordo com as Instruções da Ouvidoria-Geral da União. 

 

 

4.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de evidências quanto à utilização da Ouvidoria da UFSC como 

instrumento de melhoria da gestão. 

 

Fato 
 

Na Solicitação de Auditoria 201700854/001, a UFSC foi questionada se as manifestações 

recebidas pela Ouvidoria serviriam como subsídios para a tomada de decisão da gestão. 

Em resposta, foi informado que as áreas administrativas ligadas à Administração Central 

da Universidade são cientificadas dos relatórios e demandas a responder. 

 

No entanto, não foi apresentado nenhum caso em que fosse demonstrado que a gestão 

utilizou as informações produzidas pela Ouvidoria como fundamento para a tomada de 

qualquer decisão que melhorasse a gestão da Universidade no ano de 2016. 

 

Além disso, constatou-se que a Ouvidoria não elabora relatórios nos quais são analisadas 

as demandas da comunidade universitária de forma gerencial. São produzidos relatórios 

com as demandas que entraram e a resposta prestada, mas não há qualquer estudo 

elaborado no sentido de se analisar quais as principais demandas e qual posicionamento 

a Universidade poderia adotar para melhorar a gestão. 

 

No Relatório de Gestão 2016 há a informação isolada de que em 2015 o Hospital 

Universitário alterou o horário de atendimento prioritário dos idosos, gestantes, lactantes 

e pessoas com crianças de colo de até 2 anos a partir de demandas apresentadas no 

formulário “Reclamações/Sugestões/Elogios” e na Ouvidoria da UFSC. Apesar dessa 

informação, em entrevista realizada no dia 17 de abril de 2017, o Ouvidor da UFSC 

informou desconhecer a alteração deste procedimento a partir de relatórios produzidos 

pela Ouvidoria e confirmou que não são produzidos relatórios gerenciais sobre os 

problemas mais demandados pela comunidade universitária. 
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Ademais, não há comprovação da participação da Ouvidoria da UFSC em reuniões 

comandadas pelos dirigentes da Universidade para tratar dos problemas enfrentados pela 

UFSC. A entidade informa que as necessidades da Ouvidoria são objetos de despachos 

semanais e/ou mensais e que as portas da Chefia de Gabinete e do Magnífico Reitor estão 

abertas conforme a necessidade, mas a Ouvidoria não é chamada a participar de reuniões 

de gestores. 

Constata-se, dessa forma, que os dirigentes não UFSC não se utilizam de todo o potencial 

da Ouvidoria como instrumento de melhoria da gestão. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de relatórios gerenciais das principais demandas da comunidade universitária. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Mediante o Memorando nº 032/Ouvidoria/2017, de 02  de  maio  de 2017, o Ouvidor da 

UFSC e o Chefe de Gabinete da Reitoria informaram: 

“Com relação aos relatórios gerenciais, os mesmos serão melhorados para que 

sejam mais robustos e contemplem as solicitações da Auditoria. 

Acreditamos que providencias são tomadas pela gestão, porém não são 

divulgadas e não fazem parte de nenhum relatório, registro ou ata em especial. 

Tomamos por exemplo fato ocorrido na gestão 2008/12, quando a UFSC estava 

realizando a confecção de reforma e novas calçadas no interior do campus 

universitário. Na época foi percebido pela Ouvidoria que o serviço não 

contemplava a colocação de piso tátil para deficientes visuais. Então em conversa 

com o Reitor, novas decisões foram tomadas e passou-se a colocação dos 

referidos pisos nas novas calçadas que estavam sendo construídas, mesmo sem 

qualquer ata, reunião formal ou qualquer outro tipo de registro oficial entre 

Ouvidoria e Reitoria. 

Outros exemplos semelhantes podem ser aqui enumerados caso seja necessário. 

“Uma das demandas trazidas pelos usuários à Direção do HU através do 

formulário Reclamações/Sugestões/Elogios e na Ouvidoria da UFSC é a 

ausência de atendimento prioritário para realização de consultas e retornos. 

No início do ano de 2015 foi instituído que quando da abertura do hospital 

pela manhã, terão atendimento prioritário idosos, gestantes, lactantes e 

pessoas com crianças de colo até 2 anos. Desta forma, os portões são abertos 

15 minutos antes para estes usuários.” 

Com relação à priorização do atendimento do HU, mencionado no Relatório 

Anual 2016, página 189 (acima) a informação foi prestada pela Direção do HU 

que mantém formulário para atendimento de reclamações/sugestões/elogios junto 

à sala da Direção. 

“[...] Chefe do Serviço de Apoio Administrativo das Diretorias do HU 

confirma que a Direção do HU, a partir de 2015 alterou a forma de 

atendimento no Ambulatório do HU/UFSC. 
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Antes de 2015, as portas eram abertas todos os dias as 07h00min para todas 

as pessoas que tinham consultas marcadas pegarem as suas senhas nos 

guichês para atendimento. 

De 2015 para cá, um vigilante abre as portas às 06h50min e deixa somente 

paciente idosos, gestantes, deficientes e mães com crianças com até dois anos 

de idade entrar. Somente após as 07h00min os demais pacientes entram para 

retirar suas senhas para atendimento.  

Essa rotina foi alterada depois de algumas reclamações e sugestões 

recebidas por usuários de nosso Hospital e não temos uma forma escrita ou 

câmeras para comprovar tal atendimento prioritário. A forma mais fácil de 

comprovar essa rotina seria fazendo uma visita ao Ambulatório antes de sua 

abertura para os pacientes.” 

Quanto ao item 2, “ justificar a não utilização da Ouvidoria como instrumento de 

melhoria da gestão”, trata-se, em princípio, de uma afirmação que pode incorrer 

em um reconhecimento não necessariamente verdadeiro. As demandas da 

Ouvidoria são encaminhadas, inicialmente, aos setores diretamente envolvidos. 

Caso a demanda tenha resposta da Unidade reclamada, a solução se esgota no 

âmbito da Unidade, com mediação do Ouvidor e ciência ao interessado. Portanto, 

se o caso é esclarecido, existe uma melhoria na gestão. 

Caso o demandante não esteja satisfeito com a primeira resposta, o assunto é 

levado pela Ouvidoria à instância superior. E nesta também se aponta a resposta 

que, de novo, é encaminhada ao demandante. Outra vez a gestão promoveu sua 

melhoria. 

Os exemplos apontados acima – quanto à execução de calçadas com piso tátil e 

quanto ao atendimento do HU – revelam esta dinâmica. Não é pela ausência de 

registro formal, de ata, de documento, que se deixa de aprimorar ações de gestão. 

Normalmente, por meio de um contato pessoal ou por telefone com o gestor, se 

resolvem demandas que chegam à Ouvidoria.” 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio de documento 

encaminhado pelo Ouvidor da UFSC, em 06 de julho de 2017, anexo ao Ofício n.º 

287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, foi informado: 

 

“Recomendação 001: [...]  

Compromisso de melhorar os relatórios internos e encaminhar trimestralmente 

ao Gabinete da Reitoria, conforme acordado em reunião com a CGU.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na manifestação da Unidade, foi apresentado um caso em que a Ouvidoria atuou junto 

aos gestores da UFSC para colocação de piso tátil na reforma das calçadas, além da 

confirmação da alteração do horário de atendimento de prioridades pelo HU. 

 

Durante a realização dos trabalhos, verificou-se que a Ouvidoria da UFSC está em 

funcionamento e que atua para resolver os problemas apresentados pelos demandantes. 

 

No entanto, conforme já assinalado, o papel da Ouvidoria deve ir além. Também é função 

da Ouvidoria processar a informação recebida nas manifestações e produzir dados e 
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relatórios gerenciais que auxiliarão a tomada de decisões. Esses relatórios devem ser 

produzidos, encaminhados e discutidos formalmente com o gestor da Unidade. 

 

Acerca da manifestação apresentada em relação ao Relatório Preliminar, observa-se que 

há predisposição em implementar a recomendação proposta.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Desenvolver sistemática de trabalho compreendendo: a elaboração de 

relatórios gerenciais pela Ouvidoria acerca das principais demandas da comunidade 

universitária, com periodicidade definida, e a realização de reuniões entre os gestores e a 

Ouvidoria para a apresentação e discussão do relatório produzido. 

 

 

4.2 CONTROLES EXTERNOS                             

4.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

4.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Síntese das informações apresentadas pela UFSC no Relatório de Gestão referente 

ao exercício de 2016 associadas ao Acórdão 60/2017-TCU-Plenário. 

 

Fato 
 

Destaca-se, a seguir, síntese da informação apresentada pela UFSC em seu Relatório de 

Gestão referente ao exercício de 2016, acerca dos processos mencionados no item 1.6.1 

do Acórdão 60/2017-TCU-Plenário. 

Quadro - Informações apresentadas pela UFSC no Relatório de Gestão referente ao 

exercício de 2016 associadas ao Acórdão 60/2017-TCU-Plenário. 

Nº 

TCU 

Matrícula Processo Síntese da situação informada no Relatório de Gestão 

1 1160242  042450/2013-

55 
Pendente – instaurada nova comissão 

2 1160220  042455/2013-

88 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria para 

posterior julgamento 

3 1159478  042448/2013-

86 

Pendente – em fase de julgamento 

4 1160278 042448/2013-

86 

Pendente – em fase de julgamento 

5 1159996 043225/2013-

36 

Arquivado por perda de objeto, servidora exonerada do 

cargo exercido na Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

6 1421224  043234/2013-

27 

Pendente – em fase de julgamento 

7 1185760 044785/2013-

16 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

8 1186665 044793/2013-

54 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

9 1160650 044809/2013-

29 

Pendente – em fase de julgamento 

10 1160207 044810/2013-

06 

Pendente – em fase de julgamento 

11 1362340 044816/2013-

21 

Pendente – processo extraviado 

12 1160378 044789/2013-

96 

Pendente – em fase de julgamento 
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Nº 

TCU 

Matrícula Processo Síntese da situação informada no Relatório de Gestão 

13 1159039 044815/2013-

86 

Servidor demitido conforme Portaria nº 42/2017/GR, 

publicada no Diário Oficial da União em 4 de janeiro de 

2017 

14 1160609 044791/2013-

65 

Pendente – em fase de instrução 

15 1160627 044800/2013-

18 

Pendente – em fase de julgamento 

16 1157047 042472/2013-

15 

Arquivado por perda de objeto, servidor exonerado do cargo 

exercido na EPAGRI. 

17 1159849 042468/2013-

57 

Arquivado por perda de objeto, tendo em vista o pedido de 

exoneração do servidor. 

18 2510893 042469/2013-

00 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

19 1157310 042457/2013-

77 

Aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria,  

tendo a decisão sido publicada no Diário Oficial da 

União nº 187 em 28/09/2016, através da Portaria nº 

2188/2016/GR. 

20 1157391 042462/2013-

80 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

21 1782506 043312/2013-

93 

Julgou-se pela exoneração da servidora, conforme 

solicitado pela mesma. 

22 1160394 043835/2013-

30 

Pendente – aguardando manifestação de órgão interno. 

23 1451251 043841/2013-

97 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

24 1626376 043806/2013-

78 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria 

25 1422539 043803/2013-

34 

Pendente – em fase de julgamento 

26 2160118 043826/2013-

49 

O Conselho Universitário da UFSC decidiu por 

unanimidade, por meio do Parecer nº 24/2016/CUn, 

aprovado pela Resolução nº 16/2016/CUn, de 31 de maio 

de 2016, absolver a servidora da acusação de acumulação 

ilícita de cargo. 

27 1360063 043819/2013-

47 

Arquivado por perda de objeto, servidora exonerada do 

cargo exercido na Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

28 1358405 043808/2013-

67 

Pendente – em fase de julgamento 

29 1160032 043829/2013-

82 

Pendente – em fase de julgamento 

30 1160602 043311/2013-

49 

Pendente – em fase de análise pela corregedoria para 

posterior julgamento 

31 1281208 043313/2013-

38 

Pendente – em fase de julgamento 

32 1160291 043314/2013-

82 

Pendente – em fase de julgamento 

33 2160191 043316/2013-

71 

Pendente – em fase de julgamento 

34 1185782 042454/2013-

33 

O Conselho Universitário da UFSC decidiu por 

unanimidade, por meio do Parecer nº 24/2016/CUn, 

aprovado pela Resolução nº 16/2016/CUn, de 31 de maio 

de 2016, contrariamente ao entendimento da Procuradoria 

Federal junto à UFSC, fundamentado no Parecer AGU GQ 

145, que limita a jornada de trabalho em sessenta horas 

semanais, tendo em vista o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, emanado em processo de mesma 

natureza, que decidiu que a  presunção da ineficiência 

definida apenas pelo número de horas não era razoável. 

Considerando que o processo disciplinar fundamentou-se, 

exclusivamente, no descumprimento da limitação de 

sessenta horas semanais, julgou-se por seu arquivamento. 
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Nº 

TCU 

Matrícula Processo Síntese da situação informada no Relatório de Gestão 

35 1442034 043233/2013-

82 

Pendente – em fase de julgamento 

36 1160248 044796/2013-

98 

O Conselho Universitário da UFSC decidiu por 

unanimidade, por meio do Parecer nº 24/2016/CUn, 

aprovado pela Resolução nº 16/2016/CUn, de 31 de maio 

de 2016, contrariamente ao entendimento da Procuradoria 

Federal junto à UFSC, fundamentado no Parecer AGU GQ 

145, que limita a jornada de trabalho em sessenta horas 

semanais, tendo em vista o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, emanado em processo de mesma 

natureza, que decidiu que a  presunção da ineficiência 

definida apenas pelo número de horas não era razoável. 

Considerando que o processo disciplinar fundamentou-se, 

exclusivamente, no descumprimento da limitação de 

sessenta horas semanais, julgou-se por seu arquivamento. 

37 1160228 044811/2013-

06 

Processo arquivado diante da perda de seu objeto, com as 

seguintes razões: a) segundo a sua chefia, o servidor 

desempenha suas atividades com assiduidade, zelo e 

adequado desempenho; e b) não há extrapolação do limite 

de 60 horas semanais estabelecido em jurisprudência do 

TCU e amparada no Parecer QG-145 da AGU. 

Fonte: Relatório de Gestão da UFSC referente ao exercício de 2016 extraído do sistema e-Contas em 

www.tcu.gov.br 

 

Em manifestação ao Relatório Preliminar de Auditoria, por intermédio de documento 

emitido pela PRODEGESP, anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, de 07 de julho de 2017, 

foi informado que: 

 

“em relação aos processos destinados a verificar a acumulação indevida de cargos 

públicos: 9 processos foram analisados e arquivados/concluídos (relativos aos 

servidores: [1360063, 1159039, 1160228, 1160248, 2160118, 1157047, 1159849, 

1157310, 1185782]; 29 processos encontram-se em andamento, sob responsabilidade de 

outros setores da UFSC (SEAI, GR, DIJUR/CORG, CORG/GR, Direção do HU).” 

 

As informações apresentadas não atualizam nenhum dos posicionamentos apresentados 

no quadro anterior..  
##/Fato## 

5 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

5.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

5.1.1 REAJUSTES E LIMITES REMUNERATÓRIOS             

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Pagamento de remunerações acima do teto constitucional, considerando-se 

remunerações de outros vínculos. 

 

Fato 
 

Em razão da Ação de Controle nº 201603244, foram realizados trabalhos de Auditoria 

com vistas a constatar o cumprimento do disposto no inciso XI do artigo 37 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que limita a remuneração e o 

subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 

autárquica e fundacional, dentre outros, ao valor do subsídio mensal, em espécie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal (para Agentes da União). 
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Assim, com base em cruzamento de dados, foram identificadas 21 (vinte e uma) situações 

de recebimento de remuneração cujo somatório ultrapassa o referido limite 

remuneratório. Tal ocorrência foi identificada nas situações abaixo discriminadas: 

 

Quadro – Situações identificadas com excedente de remuneração. 

 

CPF 

Cruzamento de dados  

Mês de 

compe-

tência 

Remune-

ração 

Ente 

Estadual 

Remune-

ração 

UFSC 

Total de 

remune-

rações 

Excedente de 

remuneração 

Remuneração 

UFSC nov/16 

***.931.539-** abr/15 15.806,10 24.879,73 40.685,83 6.922,83 29.923,84 

***.178.379-** jan/15 31.670,00 5.169,94 36.839,94 3.076,94 5.822,10 

***.776.399-** abr/15 13.254,70 23.296,17 36.550,87 2.787,87 23.388,27 

***.276.849-** abr/15 38.540,80 20.029,48 58.570,28 24.807,28 21.121,70 

***.941.970-** jan/15 16.781,10 17.266,49 34.047,59 284,59 20.845,92 

***.516.327-** abr/15 17.588,70 24.995,12 42.583,82 8.820,82 27.363,01 

***.114.829-** abr/15 19.352,80 26.546,71 45.899,51 12.136,51 28.006,83 

***.333.669-** mai/15 19.317,60 18.109,11 37.426,71 3.663,71 - 

***.459.900-** fev/15 35.565,20 3.145,93 38.711,13 4.948,13 4.024,22 

***.256.189-** abr/16 15.996,46 19.471,68 35.468,14 1.705,14 17.984,96 

***.365.179-** abr/15 30.471,10 16.418,53 46.889,63 13.126,63 17.108,11 

***.992.659-** out/16 28.575,80 15.242,89 43.818,69 10.055,69 15.242,89 

***.300.339-** abr/15 14.546,60 23.599,58 38.146,18 4.383,18 19.951,12 

***.759.039-** abr/15 15.086,70 18.943,13 34.029,83 266,83 20.710,55 

***.635.009-** mai/15 10.341,60 23.437,14 33.778,74 15,74 10.915,84 

***.139.090-** fev/15 20.657,40 14.588,21 35.245,61 1.482,61 16.850,18 

***.367.409-** abr/15 11.262,60 22.984,75 34.247,35 484,35 28.308,69 

***.006.246-** abr/15 26.334,50 8.954,63 35.289,13 1.526,13 9.959,58 

***.259.699-** jan/15 21.557,20 13.564,59 35.121,79 1.358,79 14.360,38 

***.915.149-** abr/15 23.217,10 15.520,23 38.737,33 4.974,33 15.452,93 

***.167.669-** abr/15 16.770,80 22.006,57 38.777,37 5.014,37 23.823,91 

Fonte: Sistema SIAPE e Folha de Pagamento dos servidores do Estado de Santa Catarina. 

OBS:  

1) considerando R$ 33.763,00 como valor do teto remuneratório. 

2) valores em Reais. 

 

Em verificação das folhas de pagamento de abril de 2015 a novembro de 2016, não 

identificamos a aplicação de redutor de remuneração, pelo Órgão Federal, com vistas a 

atender ao referido dispositivo constitucional. 

 

O montante pago pelos Entes Federados referente a parcelas de remuneração que 

extrapolam o limite constitucional, em referência às 21 ocorrências diagnosticadas é de 

R$ 111.842,47 mensais, ou R$ 1.342.109,64 anuais. 

 

O presente assunto já foi objeto de apreciação e recomendação do Controle Interno, por 

ocasião dos trabalhos de Auditoria, objeto do Relatório nº 201216752. Foi emitida 

recomendação à Unidade, com data limite para atendimento em 14/04/2014, para fins de 

repor ao Erário os valores pagos acima do teto constitucional remuneratório, na 

importância inicialmente apurada de R$ 988.957,21, atentando para as punições 

administrativas previstas no art. 18, § 1º, da Resolução Normativa nº 13/CUn, de 
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27/09/2011, e para o fato de que os ressarcimentos devam se dar mediante quitação de 

Guia de Recolhimento da União. 

 

Em 26 de abril de 2017, ou seja, no final do período de exames de campo previsto para o 

cumprimento desta Auditoria, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir os Recursos 

Extraordinários números 602043 e 612975, firmou a seguinte Tese, para efeitos de 

Repercussão Geral: “Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de 

cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição 

Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a 

observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” 

 

Apesar de a referida Decisão ainda não ter sido publicada até a conclusão deste Relatório, 

e considerando que a União não se manifestou, tanto judicial quanto administrativamente, 

tampouco ocorreu revogação de normas infralegais exaradas pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, notadamente a Portaria Normativa SRH/MPOG nº 

2/2011, o presente relato resta prejudicado, sendo devido para o seu registro para fins de 

se aguardar orientações e/ou normatizações pelo Órgão Central de Recursos Humanos do 

Poder Executivo Federal. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar, por intermédio de documento elaborado pela 

PRODEGESP anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Conforme respondido previamente pelo Memorando nº 050/2017/DAP, em cada um dos 

casos havia particularidades e especificidades. Houve casos em que o servidor faleceu 

ao longo do período de apuração; houve casos em que, voluntariamente, o servidor 

procedeu a devolução de valores apontados como supostamente pagos acima do limite 

do teto; houve casos em que as justificativas documentadas não foram integralmente 

consideradas, podendo caracterizar erro de direito. Diante de tamanha diversidade, 

ainda que ao final de todos os processos tenha sido sugerida medida igual a todos - 

devolução de valores supostamente pagos acima do teto remuneratório, procedeu-se, a 

partir de maio de 2016 - início da gestão do Prof. [...] na Reitoria da UFSC - um 

levantamento detalhado de cada caso, a fim de identificar se, de fato, havia razões para 

a devolução de valores. Tal levantamento incluiu a análise pela Procuradoria Federal 

que, em todos os casos, em outubro de 2016, emitiu Cota devolvendo ao gabinete do 

Reitor os volumes de todos os processos a fim de a eles ser dada a devida instrução. Com 

tal procedimento, coube ao Gabinete do Reitor proceder nos casos em que se identifique 

semelhança de ações, entendimentos próprios, cuja consolidação se dará até o final do 

primeiro semestre de 2017. Informamos ainda que o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal reconheceu que servidores com mais de um cargo público podem receber acima 

do teto remuneratório constitucional (R$ 33,7 mil), pois a regra deve ser aplicada 

isoladamente para cada cargo, e não pela soma total.” 

 

Em decorrência do exposto, serão aguardadas orientações e/ou normatizações pelo Órgão 

Central de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal para o tratamento dos registros 

constantes da Ação de Controle nº 201603244. 

  
##/Fato## 

5.1.2 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

5.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência, nos estudos prévios, de caracterização das situações autorizados da 

flexibilização de jornada de trabalho. 
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Fato 
 

Identificamos que a Unidade, com fulcro no art. 3º do Decreto nº 1.590/95, autorizou a 

flexibilização da jornada de trabalho no âmbito de três setores/unidades, a saber: 

Biblioteca, Divisão de Inclusão Digital e Assistência Social. Tal autorização de deu por 

meio das Portarias Normativas UFSC nºs 53/2015 e 54/2015, de 20 de maio de 2015 e 17 

de junho de 2015, respectivamente. 

Por meio das Solicitações de Auditoria nº 2017000854/02, 2017000854/14 e 

2017000854/23, foram solicitados estudos prévios às Portarias Normativas UFSC nºs 

53/2015 e 54/2015, de 20 de maio de 2015 e 17 de junho de 2015, respectivamente, com 

vistas a evidenciar e fundamentar a autorização de redução de jornada. 

Foram apresentados documentos, sem qualquer padrão, no qual não ficou evidenciado o 

desempenho de atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 

superior a doze horas ininterruptas, ou noturno, em função de atendimento ao público ou 

trabalho no período noturno, conforme disciplina o art. 3º do Decreto nº 1.590/95, 

conforme descreve-se abaixo: 

 

a) no âmbito da Portaria Normativa UFSC nº 53/2015, de 20 de maio de 2015, que 

flexibiliza a jornada na Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central da UFSC 

e na Coordenadoria de Inclusão Digital da PróReitoria de Assuntos Estudantis: 

a.1) em relação à Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central da UFSC: 

- a Divisão de Assistência ao Usuário (DAU) é composta por quatro Setores, a saber: 

Serviço de Circulação e Recuperação de Informação, Serviço de Periódicos, Serviço de 

Referência e Serviço de Coleções Especiais. 

- em 23 de dezembro de 2014 foi emitido requerimento, emitido pelo próprio setor 

interessado, intitulado “Minuta para a implantação das 30 horas na Biblioteca Central da 

UFSC”. 

- em análise das características das atividades desempenhadas, entendemos que foram 

arrolados serviços que não exigem, em tese, a prestação continua e ininterrupta por doze 

horas, especialmente porque atividades de suporte e sem atendimento direito ao usuário. 

- de igual forma entendeu a Comissão de Avaliação, designada para apreciar o referido 

requerimento da Biblioteca Central, conforme consta de Relatório datado de 01 de 

dezembro de 2014. Referida Comissão entendeu ser possível a adoção de jornada de seis 

horas diárias apenas em dois setores da Biblioteca Central da UFSC, a saber: Serviço de 

Circulação e Serviço de Periódicos, ambos da Divisão de Assistência ao Usuário, desde 

que os Servidores optantes estivessem atuando diretamente em atendimento ao usuário e 

por turnos ininterruptos de doze horas.  

- a par das conclusões da referida Comissão de Avaliação, foi exarada a Portaria 

Normativa UFSC nº 53/2015, de 20/05/2015, pela qual foi autorizada “a flexibilização da 

jornada de trabalho dos servidores técnicoadministrativos em Educação lotados e 

localizados nos seguintes setores: I Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca 

Central da UFSC (...)”, sem apresentar a especificação dos Setores, Funções ou 

Servidores nas quais seria permitida a flexibilização, ou ainda excetuar os Setores nos 

quais tal flexibilização não seria possível. 

a.2) em relação à Coordenadoria de Inclusão Digital da PróReitoria de Assuntos 

Estudantis: 

- conforme processo nº 23080.063712/2014-00, em dezembro de 2014, a Comissão de 

Avaliação designada para analisar requerimento da referida Coordenadoria sobre 

flexibilização de jornada de trabalho, emitiu parecer favorável à flexibilização; 

- em análise do Relatório da referida Comissão, depreende-se que, nos casos em que se 

vislumbrou a possibilidade de flexibilização da jornada, a discriminação das atividades a 

serem desempenhadas não permitiu concluir, de forma indubitável, que o serviço ser dará 
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exclusivamente em atendimento ao usuário, pois foi informada a seguinte atribuição: 

“auxiliar a Coordenação e os alunos usuários”. 

 

b) Por fim, comenta-se que, em relação à Portaria Normativa UFSC nº 54/2015, de 17 de 

maio de 2015, que flexibiliza a jornada para os ocupantes do cargo de Assistente Social, 

a Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010, alterando o artigo 5-A da Lei nº 8.662/93, 

estabelece que “A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas 

semanais”, garantida a adequação da jornada ao Assistentes Sociais sem redução salarial. 

Assim, em relação ao cargo de Assistente Social, as exigências do Decreto nº 1.590/95 

encontram-se atendidas por força das disposições da Lei nº 12.317/2010. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Interpretação extensiva dada pelos gestores da Ufes à função de “atendimento ao público” 

prevista no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995. 

 

Segundo o artigo 6º, incisos V e XI, da Portaria SAF nº 978, de 1996, são atribuições dos 

gestores dos órgãos e entidades seccionais do Sipec, quanto à manutenção da base de 

dados, às operações e à produção do Siape: (a) a aplicação da legislação de pessoal 

vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações, normas e 

procedimentos emanados do órgão central do Sipec e (b) a imediata correção das 

ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e na folha de pagamentos, por 

iniciativa própria, desde que não implique aumento de despesas, ou quando solicitado 

pelo órgão central do Sipec. 

  

Na Ufes, as competências previstas no artigo 6º da Portaria SAF nº 978, de 1996, são 

exercidas pelo Reitor nos termos dos artigos 83, parágrafo único, do Estatuto da 

Universidade”. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou requerimentos e relatórios anteriores às Portarias Normativas, sem 

quaisquer justificativas em relação às falhas ou lacunas de fundamentação nos referidos 

instrumentos. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar, por intermédio de documento elaborado pela 

PRODEGESP anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Informamos que foi instituída, por meio da portaria n. 103/2016/PRODEGESP, de 09 

de setembro de 2016, a Comissão Permanente para estudo e acompanhamento da 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores da UFSC (CPFLEX). Esta comissão 

tem por finalidade analisar a viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho dos 

servidores técnico-administrativos em educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina de acordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto 1.590/95. A referida 

análise segue um fluxo específico de atividades, proposto pela CPFLEX, apresentado na 

figura 1: 

 

Figura 1 – Fluxo de atividades 
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O quê? Quem? Quando? 

1. Indicação de nomes 

para compor comissões 

setoriais 

Unidades Acadêmicas e 

Administrativas 

Até Dez/2016 

2. Nomeação das 

comissões setoriais 

Gestores máximos das 

Unidades Administrativas 

e Acadêmicas 

Após indicação das 

unidades 

3. Entrega do Relatório Unidades Acadêmicas e 

Administrativas 

90 dias após nomeação de 

comissão 

4. Avaliação do Relatório 

e Parecer 

Comissão Permanente 90 dias após entrega do 

relatório 

5. Devolução do Relatório 

com correções 

Unidades Acadêmicas e 

Administrativas 

45 dias após cada 

avaliação 

6. Envio à PRODEGESP Comissão Permanente Após finalização da 

análise da CPFLEX 

7. Envio à Procuradoria 

Federal 

PRODEGESP Após finalização da 

análise 

Da PRODEGESP 

8. Emissão de Portaria de 

Flexibilização do Setor 

Reitor Após finalização do 

processo, caso seja 

verificada a viabilidade 

para flexibilização 

 

Essa comissão tem por atribuições: 

1. Orientar as Comissões Setoriais constituídas pelos dirigentes máximos das Unidades 

Acadêmicas e Administrativas no estudo técnico da flexibilização da jornada de 

trabalho;  

2. Orientar as Unidades Administrativas e Acadêmicas quanto ao cumprimento dos 

prazos estabelecidos no cronograma deste documento e quanto ao acompanhamento 

durante o processo de flexibilização da jornada de trabalho, visando ao aumento da 

produtividade do setor, bem como ampliação do atendimento ao usuário;  

3. Receber e analisar tecnicamente as propostas de flexibilização da jornada de trabalho;  

4. Emitir pareceres técnicos às referidas propostas;  

5. Quando couber e, de acordo com o fluxo dos documentos, encaminhar as propostas à 

Pró- Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP) para as devidas 

providências;  

6. Acompanhar o processo de implantação da flexibilização da jornada de trabalho, 

inclusive no que concerne ao atendimento aos prazos estabelecidos para o fluxo dos 

documentos. 

Até o presente momento, a comissão recebeu 31 relatórios de unidades acadêmicas e 

administrativas, tendo avaliado, em primeira análise, dentro dos prazos apresentados, 

19 deles. Destacamos que as informações aqui apresentadas, assim como outros dados 

referentes à Comissão, podem ser obtidas por meio do site www.flexibilizacao.ufsc.br ou 

pelo e-mail flexibilização@contato.ufsc.br.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A autorização para flexibilização da jornada de trabalho imprescinde de estudo prévio e 

fundamentado, n qual deve evidenciar o atendimento aos requisitos do art. 3º do Decreto 

nº 1.590/95. No caso, salvo a situação dos Assistentes Sociais, cuja autorização de jornada 

semanal de trinta horas semanais encontra-se respaldada na Lei nº 12.317/2010, cabe aos 

demais servidores da Auditada “a aplicação do regime legal da jornada de 40 horas 

semanais, deferindo-se o regime de 30 horas semanais apenas aos que exercerem 
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efetivamente atividades em serviços que exigirem prestação contínua em período diário 

igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou 

trabalho no período noturno, mediante ato especial do chefe da instituição que indique a 

atividade respectiva e os servidores alcançados, sendo a possibilidade contrária somente 

com a alteração do Decreto n. 1590/95”, a teor do Acórdão TCU nº 603/2016 – Plenário, 

exarado em 16 de março de 2016. 

 

Consultando-se o “site” citado pela Unidade, verificou-se, contudo, que os Relatórios das 

respectivas Comissões Setoriais ainda não foram concluídos, encontrando-se em 

andamento (análise, correções, etc). Além disso, os Relatórios, ainda que não concluídos, 

também não foram disponibilizados à Equipe de Auditoria durante os trabalhos de campo 

de modo a ser evidenciada a existência de procedimento estruturado e padronizado. 

 

Dessa forma, tendo em vista que os Relatórios das Comissões Setoriais de Flexibilização 

de Jornada ainda não foram concluídos, mantém-se a recomendação já apresentada, que 

seguem abaixo, a ser acompanhada no Plano de Providências Permanente da UFSC. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer procedimento estruturado e padronizado pra fins de 

evidenciação e análise do atendimento dos requisitos do Decreto nº 1.590/95 para fins das 

situações de flexibilização de jornada de trabalho, apresentando, ao mínimo, setores ou 

áreas, os usuários dos serviços prestados, o horário de atendimento aos usuários, a 

justificativa para o atendimento ininterrupto por doze horas ou para os serviços noturnos, 

e a relação de servidores e/ou funções que cumprirão a jornada reduzida. 

 

 

5.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Flexibilização de jornada de trabalho em desacordo com o Decreto nº 1.590/95: 

atendimento ao público inferior a doze horas contínuas. 

 

Fato 
 

Por meio das Portarias Normativas UFSC nºs 53/2015 e 54/2015, de 20 de maio de 2015 

e 17 de junho de 2015, respectivamente, foi autorizada a flexibilização da jornada de 

trabalho, no âmbito de três setores/unidades, a saber: Biblioteca, Divisão de Inclusão 

Digital e Assistência Social. 

Assim, foi requerida a disponibilização de relatórios e demais comprovantes de 

cumprimento de jornada. 

Contudo, em análise dos documentos apresentados, constatamos o descumprimento dos 

requisitos de flexibilização de jornada de trabalho previstos no art. 3º do Decreto nº 

1.590/95, conforme discrimina-se na sequência: 

a) em relação à Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central da UFSC: 

a.1) neste tópico, cabe comentar que Comissão de Avaliação designada para analisar e 

dar parecer acerca da adoção de flexibilidade de jornada no âmbito da Biblioteca Central 

da UFSC, conforme seu Relatório de dezembro de 2014, referenciado no tópico acima, 

concluiu pela possibilidade de tal flexibilização apenas a servidores em exercício de 

atendimento ao usuário em dois Setores, a saber: Serviço de Circulação e Serviço de 

Periódicos, ambos da Divisão de Assistência ao Usuário. A par das conclusões dessa 

Comissão, a Portaria Normativa nº UFSC nº 53/2015, de 20 de maio de 2015, autorizou, 

em tese, a flexibilização de jornada de trabalho a todos os Servidores localizados na 

Divisão de Assistência ao Usuário da Biblioteca Central da UFSC; 
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a.2) mediante o documento “RELATÓRIO DO GRUPO DE ESTUDOS RELATIVOS À 

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO NA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA”, datado de 2017, que sugere a adoção da jornada flexibilizada a 

outros setores da Unidade, informa-se que servidores em exercício em outros Setores não 

vislumbrados no parecer da Comissão de Avaliação de 2014, no total de onze, estão 

exercendo jornada flexibilizada em situações não abarcadas pelo Decreto nº 1.590/95, 

conforme se arrola abaixo: 

- Na Divisão de Tecnologia, Conteúdos Digitais e Inovação: quatro Servidores; 

- Na Divisão de Difusão da Informação: sete Servidores; 

a.3) Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 2017000854/02, a Unidade informou a 

realização de jornada flexível em Setores diversos daqueles citados pela Comissão de 

Avaliação de 2014, a seguir discriminados, no total de 30 (trinta) servidores: 

- Biblioteca Universitária: dois servidores; 

- Divisão Tecnologia Conteúdos Digitais e Inovação: cinco servidores; 

- Serviço de Acessibilidade Informacional: um servidor;; 

- Serviço de Competência em Informação e Suporte à pesquisa: cinco servidores; 

- Serviço de Coleções Especiais: dois servidores; 

- Serviço Seleção e Aquisição: três servidores 

- Serviço de Tratamento físico: dois servidores; 

- Serviço Tratamento da informação: dez servidores. 

 

 

b) no âmbito da Coordenadoria de Inclusão Digital: 

b.1) foi apresentado “Relatório de atividades de 2015”, sem data de emissão, emitido pela 

própria Coordenação de Inclusão Digital, no qual se descrevem as atividades 

desenvolvidas e arrolam-se metas e projetos para o ano de 2016. Pelo teor do documento, 

depreende-se que foi elaborado somente após o decurso do ano de 2015, ou seja, em data 

posterior à Portaria Normativa UFSC nº 53/2015, de 20 de maio de 2015; 

b.2) dentre as atividades arroladas depreendem-se funções internas ou burocráticas, que 

não exigem atendimento contínuo ou por doze horas ininterruptas, tais como, em suma: 

suporte e manutenção de equipamentos de informática, suporte técnico à implantação de 

sistemas, atividades esporádicas (vestibular, etc) e manutenção predial, além de 

planejamento interno; 

b.3) não foi informado o horário de atendimento ao usuário, tampouco foi informado que 

o mesmo se dá de forma ininterrupta por doze horas; 

b.4) não foram discriminados os Servidores ou Funções que poderiam se sujeitar ao 

regime de jornada de trabalho de seis horas, tampouco constou o quantitativo de 

servidores envolvidos em tais atividades ou proposta de horários de cada Servidor / 

Função; 

b.5) em verificação dos registros de frequência dos Servidores do Setor, dentre os quatro 

controles apresentados, identificamos que apenas três exerciam redução de jornada. 

Porém, os horários desempenhados apresentavam inferiores à exigência do Decreto nº 

1.590/95 de atendimento ininterrupto de doze horas, haja vista que os horários registrados 

foram: a) Servidor A: 8:00 às 14:00; b) Servidor B: 9:00 às 15:00; Servidor C: 12:00 às 

18:00; perfazendo atendimento ao usuário das 8:00 às 18:00, ou seja, total de dez horas. 

 

c) no âmbito dos ocupantes do cargo de Assistente Social: conforme Relatório elaborado 

pela Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Seccionais atinentes à 

flexibilização da jornada de trabalho, instituída pela Portaria UFSC nº 106, de 19 de 

janeiro 2016, há quarenta Assistentes Sociais nos quadros funcionais da UFSC, 

distribuídos em quinze centros / unidades internas. Contudo, referida Comissão 

Permanente não recebeu os Relatório Seccionais de sete Centros / Unidade Internas, 
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correspondente a dezoito profissionais. Da análise dos Relatórios Seccionais recebidos 

pela Comissão Permanente, foi apontado o seguinte fato: 

c.1) Centro de Araranguá: as duas Assistentes Sociais não exercem escala de trabalho 

ininterrupta de doze horas, conforme quadro a seguir: 

Servidor Segunda-

feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Assistente 

Social A 

13:30 às 

19:30 

8:00 às 

14:00 

8:00 às 

14:00 

8:00 às 

14:00 

7:30 às 

13:30 

Assistente 

Social B 

13:30 às 

19:30 

13:30 às 

19:30 

13:30 às 

19:30 

13:30 às 

19:30 

7:30 às 

13:30 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Interpretação extensiva dada pelos gestores da Ufes à função de “atendimento ao público” 

prevista no artigo 3º do Decreto nº 1.590/1995. 

 

Segundo o artigo 6º, incisos V e XI, da Portaria SAF nº 978, de 1996, são atribuições dos 

gestores dos órgãos e entidades seccionais do Sipec, quanto à manutenção da base de 

dados, às operações e à produção do Siape: (a) a aplicação da legislação de pessoal 

vigente em estrita conformidade com a exegese e com as orientações, normas e 

procedimentos emanados do órgão central do Sipec e (b) a imediata correção das 

ilegalidades, erros e omissões constatadas no cadastro e na folha de pagamentos, por 

iniciativa própria, desde que não implique aumento de despesas, ou quando solicitado 

pelo órgão central do Sipec. 

  

Na Ufes, as competências previstas no artigo 6º da Portaria SAF nº 978, de 1996, são 

exercidas pelo Reitor nos termos dos artigos 83, parágrafo único, do Estatuto da 

Universidade”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou os relatórios seccionais das unidades que possuem Servidores com 

flexibilização de jornada, bem como registros de frequência. 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar, por intermédio de documento elaborado pela 

PRODEGESP anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Até o presente momento, são quatro os setores/cargos que tiveram a flexibilização de 

jornada autorizada por meio de portaria específica. São eles: 

1. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA: estudo realizado e respaldado por análise da 

Procuradoria Federal junto à UFSC. Portaria de flexibilização: PN no. 53/2015/GR, de 

20 de Maio de 2015 

2. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: estudo realizado e respaldado por análise da 

Procuradoria Federal junto à UFSC. Portarias de flexibilização: PN 61/2015/GR, de 25 

de setembro de 2015 e PN 84/2016/GR, de 1º. de agosto de 2016. 

3. COORDENADORIA DE INCLUSÃO DIGITAL: estudo realizado, porém não 

atualizado. Portaria de flexibilização: PN no. 53/2015/GR, de 20 de Maio de 2015. 

4. CARGO DE ASSISTENTES SOCIAIS: estudo realizado, porém não atualizado. 

Portaria de flexibilização: PN 54/2015/GR, de 17 de junho de 2015. 

Destacamos que os setores/cargos que não possuem estudo de viabilidade atualizados 

estão incluídos nos relatórios das comissões setoriais em processo de análise pela 
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Comissão Permanente para estudo e acompanhamento da jornada de trabalho dos 

servidores da UFSC. Ou seja, a flexibilização ora concedida passará por nova avaliação 

quando da análise desses relatórios. 

Todos os casos em que foi concedida a flexibilização de jornada estão sendo revistos e 

avaliados pela PRODEGESP e, caso se verifique a não vinculação aos requisitos do art. 

3º. do Decreto 1.590/95, serão corrigidas e/o revogadas.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Conforme entendimento já pacificado do Tribunal de Contas da União, a possibilidade de 

redução da jornada para seis horas diárias e trinta horas semanais ocorre para os casos de 

serviços que exijam atividades contínuas prestadas em regime de turnos ou escalas, em 

período igual ou superior a doze horas ininterruptas, ou em serviço noturno. Nesse 

sentido, por exemplo, os Acórdãos nº 648/2017-TCU-1ª Câmara, nº 603/2016-TCU-

Plenário, nº 1.677/2005-TCU-Plenário, nº 3.646/2012-TCU-1ª Câmara e nº 1.683/2012-

TCU-Plenário. 

Em relação à manifestação apresentada após ciência do Relatório Preliminar, a Unidade 

não apresentou nenhuma providência que afastasse os fatos apontados, apenas 

informando que as situações serão objeto de análise e, se constadas irregularidades, 

providências cabíveis. 

Dessa forma, não restou comprovada a conformidade das situações de flexibilização de 

jornada apontadas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 1.590/95, mantendo-se as 

recomendações já apresentadas à Unidade, que seguem abaixo, cujo atendimento será 

objeto de trabalhos futuros do Controle Interno. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Revisar todas as situações de autorização de redução de jornada 

concedidas, mediante a elaboração de estudo que verifique o efetivo cumprimento dos 

requisitos do art. 3º do Decreto 1.590/95, especialmente no que tange à necessidade de 

atendimento ao público / usuário de forma ininterrupta por períodos iguais ou superiores 

a doze horas ou ainda em horário noturno. 

 

Recomendação 2: Revogar as concessões existentes nos casos em que os requisitos do 

art. 3º do Decreto nº 1.590/95 não estejam sendo atendidos. 

 

 

5.1.3 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

5.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 

Verificação de controles relacionados à gestão de recursos humanos. 

 

Fato 
 

A fim de se verificar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 

instituídos pela UPC na gestão do recursos humanos, questionou-se ao gestor, mediante 

a Solicitação de Auditoria n.º 201700854/002, acerca da existência e funcionamentos dos 

controles. 

Para subsidiar o julgamento do gestor e da própria equipe de auditoria, foi definida a 

seguinte escala para a elaboração das respostas às questões encaminhadas:  
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PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto 

1 Não, mas apresentam-se aspectos positivos 

2 Sim, mas apresentam-se aspectos restritivos 

3 Sim absoluto 

Analisaram-se as respostas e documentação encaminhada pela Unidade, identificando as 

seguintes inferências: 

Quadro - Itens avaliados pelo próprio gestor e pela CGU. 

Itens de Verificação 

Auto-

avaliação 

Gestor 

Avaliação 

CGU 
Análise OCI 

01 - Existe setor/departamento 

responsável pela gestão de pessoas na 

Unidade Jurisdicionada – UJ, com 

estrutura de pessoal suficiente para bem 

gerir a atividade? 

2 2 

A Unidade informa carência de 

estrutura física e de equipamentos 

adequados para o desempenho de suas 

atividades. 

02 - A execução das principais atividades 

envolvidas na gestão de pessoas está 

apoiada por políticas e procedimentos 

(normas, manuais e check-list) que as 

formalizam e detalham?  

1 1 

Identificou-se ausência de 

padronização dos procedimentos para 

fins de autorização de flexibilização de 

jornada de trabalho. 

03 - A Unidade executa processo de 

planejamento de gestão de pessoas, 

aprovando e publicando objetivos, metas 

e indicadores de desempenho?  

1 1 

A Unidade informa que está 

confeccionando documentos com essa 

finalidade. 

04 – Existe independência de instâncias 

(segregação de funções) entre aquele que 

reconhece direito a ser pago e o que 

promove o pagamento efetivo de despesas 

relacionadas à área de pessoal (por 

exemplo: salários, gratificações, 

proventos, etc.)?  

3 3 

As funções estão segregadas conforme 

normas sobre a estrutura da 

Universidade. 

05 – Existe processo para identificação 

das necessidades e promoção de 

treinamento da equipe de RH na 

legislação de pessoal atualizada (normas e 

orientações de órgãos centrais) e decisões 

do STF, STJ e TCU na área de pessoal?  

0 0 

A Unidade informa que não há 

processo de identificação das 

necessidades e promoção de 

treinamento da equipe de RH. 

06 – O processo de reconhecimento de 

determinado direito na área de pessoal 

busca e menciona o devido embasamento 

legal, normativo ou judicial que 

fundamentaram a concessão do direito?  

3 3 

Constatou-se que os atos de concessão 

de Retribuição por Titulação 

encontram-se fundamentados. 

07 – Existe processo para verificação 

periódica de possível acumulação 

indevida de cargos, empregos e funções 

públicas dos servidores estatutários da 

instituição?  

3 3 

Há normatização interna definindo 

rotinas de verificação das possíveis 

situações de acumulação indevida de 

cargos, empregos e funções públicas. 

08 – Existem rotinas para verificação 

periódica da situação dos servidores 

cedidos e requisitados, especialmente 

quanto a regularidade nos reembolsos dos 

servidores cedidos com ônus para o 

destino?  

2 1 

A Unidade não demonstrou a existência 

de rotina para verificação periódica da 

situação dos servidores cedidos e 

requisitados, apresentando minuta de 

Ofício (modelo) utilizada para 

solicitação de reembolso dos servidores 

cedidos a outros Entes da Federação. 

09 – No caso de servidores que devem 

cumprir jornada de trabalho na 

instituição, existe processo de controle 

2 2 

A Unidade apresentou modelo de folha 

ponto, sem demonstrar os controles 

efetivos do cumprimento de jornada de 

trabalho. 
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Itens de Verificação 

Auto-

avaliação 

Gestor 

Avaliação 

CGU 
Análise OCI 

efetivo de cumprimento de jornada de 

trabalho exigida?  

10 – São realizadas auditorias internas 

sistemáticas para verificação de 

conformidade no pagamento de direitos 

na área de pessoal?  

3 3 

Há Plano de Auditoria Anual, com 

previsão de verificações de 

conformidade na área de pessoal. 

11 – A Organização executa processo de 

acompanhamento da vigência das 

decisões judiciais concessivas de 

direito/vantagem na área de pessoal?  

0 0 

A Unidade informa que não executa 

processo de acompanhamento da 

vigência das decisões judiciais 

concessivas de direito/vantagem na 

área de pessoal. 

12 – A Unidade oferece programas de 

treinamento e desenvolvimento de 

competências de liderança que atendem 

as necessidades de cada nível de gestão 

(do operacional ao estratégico), incluindo 

potenciais líderes?  

1 1 

A Unidade informa que está estudando 

a adoção de programa com essa 

finalidade. 

13 – A Unidade verifica a opinião dos 

colaboradores quanto ao ambiente de 

trabalho e utiliza os resultados para 

orientar eventuais mudanças?  

1 1 
A Unidade informa que está estudando 

a adoção de rotina com essa finalidade. 

14 – A Unidade estabelece 

responsabilidade clara pelo planejamento, 

aprovação, execução e avaliação das 

práticas de gestão de pessoas? 

2 2 

A Unidade possui responsabilidades 

estabelecidas em Plano de Metas 

PRODEGESP 2016, porém há 

fragilidades na sua efetiva aplicação e 

avaliação. 

15 – A Unidade monitora, por meio de 

sistema informatizado de gestão de 

pessoas, algum conjunto de informações 

relevantes sobre a força de trabalho (ex. 

Índices de absenteísmo, índices de 

rotatividade, projeções de aposentadoria, 

etc.)? 

1 1 

A Unidade informa que tem buscado 

adotar procedimentos para implementar 

esse controle. 

16 – A Unidade executa mecanismos para 

assegurar que as informações e os dados 

relativos aos recursos humanos sejam 

atuais e precisos (ex. Verificações 

periódicas de consistências das bases de 

dados dos sistemas de gestão de pessoas)? 

1 1 

A Unidade informa que tem buscado 

adotar procedimentos para implementar 

esse controle. 

17 – A Unidade realiza processo para 

identificar e relatar a algum órgão 

consultivo ou deliberativo (ex. Comitê de 

Recursos Humanos) eventuais riscos 

relacionados a recursos humanos, a fim 

de que sejam tomadas medidas para 

mitigar situações de alto risco? 

1 1 

A Unidade informa que tem buscado 

adotar procedimentos para implementar 

esse controle. 

18 – A Unidade desenvolve processo 

sucessório para posições de liderança? 
1 1 

A Unidade informa que tem buscado 

adotar procedimentos para implementar 

esse controle. 

19 – A Unidade dispõe de lista de 

verificação com a finalidade de verificar a 

conformidade dos atos de pessoal com a 

legislação? 

0 0 
A Unidade informa que não dispõe de 

referida lista de verificação. 

20 – Existe Plano de Capacitação 

específico para os servidores responsáveis 

pela atividade de gestão de pessoas da 

Unidade? 

2 2 

A Unidade apresentou modelo de Plano 

de Capacitação, porém não dispõe de 

informações acerca dos benefícios à 

sua gestão de pessoas. 

Fonte: E-mails encaminhados em 10 de abril de 2017 e análises realizadas. 
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De acordo com o percentual de pontos obtidos frente ao total de pontos possíveis, foi 

atribuído, para fins de definição do nível de maturidade dos sistemas controles internos 

em nível de entidade, o conceito da escala a seguir. 

Quadro - Conceito para interpretação dos resultados. 

Pontuação 

Média 

Interpretação Descrição 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre controles internos 

não disponível; ausência de comunicação sobre controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há treinamento 

e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico sobre 

controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles Internos obedecem aos princípios estabelecidos; são 

supervisionados e regularmente aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles Internos otimizados; princípios e processos de controles 

internos estão integrados aos processos de gestão da organização. 

Fonte: Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015  

Com base nas opções selecionadas para as questões anteriormente apresentadas, obteve-

se a seguinte interpretação de resultados: 

Quadro: Interpretação dos resultados dos componentes e princípios do Sistema de 

Controles Internos. 

Itens de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 
Avaliação CGU 

Interpretação 

CGU 

Estrutura de pessoal suficiente. 67% 67% Intermediário 

Definição de políticas e procedimentos para a 

execuçao das principais atividades da gestão de 

pessoas. 

33% 33% Básico 

Planejamento da gestão de pessoas. 33% 33% Básico 

Segregação de funções no pagamento 100% 100% Avançado 

Identificação das necessidades e promoção de 

treinamento da equipe de RH  
0% 0% Inicial 

Fundamentação das concessões de direitos na 

área de pessoal 
100% 100% Avançado 

Rotinas de verificação das possíveis situações de 

acumulação indevida de cargos, empregos e 

funções públicas. 

100% 100% Avançado 

Rotinas para verificação periódica da situação 

dos servidores cedidos e requisitados, 

especialmente para os casos de ressarcimento por 

outros Entes da Federação. 

67% 33% Básico 

Controle do cumprimento de jornada de trabalho. 67% 67% Intermediário 

Realização de auditorias internas sistemáticas na 

área de gestão de pessoal. 
100% 100% Avançado 

Acompanhamento da vigência das decisões 

judiciais concessivas de direito/vantagem na área 

de pessoal. 

0% 0% Inicial 

Programas de treinamento e desenvolvimento de 

competências de liderança. 
33% 33% Básico 

Verificação da opinião dos colaboradores quanto 

ao ambiente de trabalho. 
33% 33% Básico 

Definição das responsabilidades pelo 

planejamento, aprovação, execução e avaliação 

das práticas de gestão de pessoas. 

67% 67% Intermediário 

Monitoramento informatizado das informações 

relevantes sobre a força de trabalho  
33% 33% Básico 
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Itens de Verificação 
Autoavaliação 

Gestor 
Avaliação CGU 

Interpretação 

CGU 

Atualização e precisão das informações e dados 

relativos a recursos humanos. 
33% 33% Básico 

Identificação e providências quanto eventuais 

riscos na gestão de recursos humanos. 
33% 33% Básico 

Sucessão de lideranças. 33% 33% Básico 

Lista de verificação da conformidade dos atos de 

pessoal com a legislação. 
0% 0% Inicial 

Capacitação dos servidores da gestão de pessoas. 67% 67% Intermediário 

TOTAL GERAL 50% 48% Intermediário 

Fonte: E-mails encaminhados em 10 de abril de 2017, em 20 de abril de 2017 e em 28 de abril de 2017 e 

análises realizadas. 

Observa-se, portanto, que, no contexto geral, os controles que fizeram parte do presente 

escopo apresentam-se com o conceito de “Intermediário”, pois o resultado final obtido foi 

de 48%.  

Em resposta ao Relatório Preliminar, por intermédio de documento elaborado pela 

PRODEGESP anexo ao Ofício n.º 287/2017/GR, a Unidade apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Conforme respondido anteriormente pelo Ofício nº 801/2017/DAP, informamos a Vossa 

Senhoria que foi aberto o processo de licitação nº 23080.055339/2016 que tem como 

objeto o Registro de Preços para a aquisição de uma solução composta por 

Controladores Eletrônicos de Ponto e Cadastradores de Digitais, com a finalidade de 

atender às unidades da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, abrangendo as 

instalações físicas dos centros externos de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, 

Florianópolis e Joinville. Tal processo encerrou-se em 23 de dezembro de 2016, 

culminando com a definição da empresa vencedora, que será responsável pela instalação 

e implantação dos equipamentos para controle eletrônico de frequência e assiduidade 

dos servidores da UFSC, Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda. da cidade de 

Pinhais, Paraná. Considerando os constantes e conhecidos cortes orçamentários que 

afetam as Instituições Públicas, o Departamento de Licitação da Pró-Reitoria de 

Administração da UFSC no mês de abril de 2017 buscou junto à empresa vencedora 

algumas informações e tratativas, de modo, que pudessem efetivamente consolidar a 

aquisição de alguns itens já registrados via Sistema de Registro de Preços. Em relação 

à emissão de empenho, a ser efetuada pela PRODEGESP em conjunto com a SEPLAN, 

informamos que tal encaminhamento depende da disponibilidade orçamentária e será 

realizado assim que o recurso estiver disponível para empenho. Após a implantação dos 

equipamentos para controle eletrônico será realizada a capacitação dos gestores e o 

cadastro de digitais dos servidores. O Departamento de Administração de Pessoal já 

elaborou minuta de Portaria normatizando os procedimentos relativos ao registro 

eletrônico de ponto, controle e aferição do cumprimento da jornada de trabalho dos 

servidores técnico-administrativos em educação em exercício na UFSC.” 

A manifestação da Unidade informa a adoção de providências com vistas a implementar 

controles em relação ao item 9 do Quadro “Itens avaliados pelo próprio gestor e pela 

CGU”. Contudo, tais controles não puderam ser testados pela Equipe de Auditoria, pois 

ainda se encontram em implantação ou foram implementados em relação a fatos ocorridos 

no presente exercício, que não se encontra abrangido pelo escopo dos presentes trabalhos. 

 

  
##/Fato## 
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Anexo 1 - Relação completa, prazos de atendimento e situação das 

recomendações constantes do Plano de Providências da UFSC no período 

de 01 de janeiro de 2016 a 31 de março de 2017. 
 

 

ID 

Data Limite 

para 

Atendimento 

Tipo Último Posicionamento CGU 
Situação da Recomendação ao Final 

do Período de Referência 

8921 - Atendimento Atendida 

9820 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

37622 - Atendimento Atendida 

37623 05/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

39906 23/12/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

41626 05/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

46711 06/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

46712 06/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

48427 - Atendimento Atendida 

57719 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

63721 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

63785 14/10/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

67881 - Atendimento Atendida 

67883 - Atendimento Atendida 

67884 - Atendimento Atendida 

67885 - Atendimento Atendida 

67887 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

68344 05/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

71113 - Atendimento Atendida 

71244 - Atendimento Atendida 

72905 06/07/2017 Reiteração Monitorando 

78513 05/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

78514 - Atendimento Atendida 

78522 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

78523 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

78554 07/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

78557 07/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

78565 06/06/2017 Reiteração Monitorando 

78581 - Atendimento Atendida 

78776 - Atendimento Atendida 

78778 - Atendimento Atendida 

78779 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

91881 - Atendimento Atendida 

91882 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

91883 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

91884 05/06/2017 Reiteração Monitorando 
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ID 

Data Limite 

para 

Atendimento 

Tipo Último Posicionamento CGU 
Situação da Recomendação ao Final 

do Período de Referência 

91885 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

91886 - Atendimento Atendida 

91887 06/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

92618 - Atendimento Atendida 

92619 - Atendimento Atendida 

92621 08/04/2017 Reiteração Monitorando 

140725 07/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

140733 - Atendimento Atendida 

141023 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

141027 - Atendimento Atendida 

141029 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

141030 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

141069 07/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

141070 03/09/2017 Reiteração Monitorando 

141071 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

141109 07/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159960 06/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159961 07/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159962 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159963 - Cancelamento Cancelada 

159964 - Cancelamento Cancelada 

159965 - Cancelamento Cancelada 

159966 - Cancelamento Cancelada 

159967 07/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159968 11/06/2017 Reiteração Monitorando 

159969 06/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159970 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159971 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159972 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159973 - Cancelamento Cancelada 

159974 14/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159975 06/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159976 06/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159977 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

159978 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

159979 - Atendimento Atendida 

159980 - Atendimento Atendida 

159981 - Cancelamento Cancelada 

159982 11/06/2017 Reiteração Monitorando 

159983 - Atendimento Atendida 

159984 08/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 
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ID 

Data Limite 

para 

Atendimento 

Tipo Último Posicionamento CGU 
Situação da Recomendação ao Final 

do Período de Referência 

159985 - Cancelamento Cancelada 

159986 - Cancelamento Cancelada 

159987 - Atendimento Atendida 

159988 - Cancelamento Cancelada 

159989 - Cancelamento Cancelada 

159990 - Cancelamento Cancelada 

159991 - Cancelamento Cancelada 

159992 - Cancelamento Cancelada 

159993 - Cancelamento Cancelada 

159994 - Cancelamento Cancelada 

159995 - Cancelamento Cancelada 

159996 09/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

159997 - Cancelamento Cancelada 

159998 - Finalizar Monitoramento Não Monitorada 

159999 - Cancelamento Cancelada 

160000 - Cancelamento Cancelada 

160001 - Cancelamento Cancelada 

160002 - Cancelamento Cancelada 

160003 - Cancelamento Cancelada 

160004 - Cancelamento Cancelada 

160005 - Atendimento Atendida 

160006 09/06/2017 Reiteração Monitorando 

160007 - Cancelamento Cancelada 

160008 - Cancelamento Cancelada 

160009 - Cancelamento Cancelada 

160010 - Cancelamento Cancelada 

160011 - Cancelamento Cancelada 

160012 - Atendimento Atendida 

160013 - Cancelamento Cancelada 

160014 - Cancelamento Cancelada 

160015 11/06/2017 Reiteração Monitorando 

160016 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

160017 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

160018 - Finalizar Monitoramento Não Monitorada 

160019 - Cancelamento Cancelada 

160020 - Cancelamento Cancelada 

163084 - Cancelamento Cancelada 

163085 - Cancelamento Cancelada 

163086 - Atendimento Atendida 

163087 09/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163088 08/08/2017 Revisão Monitorando 
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ID 

Data Limite 

para 

Atendimento 

Tipo Último Posicionamento CGU 
Situação da Recomendação ao Final 

do Período de Referência 

163089 10/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163090 09/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163091 10/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163092 10/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163093 - Cancelamento Cancelada 

163094 - Cancelamento Cancelada 

163095 - Cancelamento Cancelada 

163096 - Cancelamento Cancelada 

163097 - Cancelamento Cancelada 

163098 10/07/2017 Reiteração Monitorando 

163099 14/08/2017 Reiteração Monitorando 

163100 - Cancelamento Cancelada 

163101 - Cancelamento Cancelada 

163102 - Cancelamento Cancelada 

163103 10/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163104 14/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163105 - Cancelamento Cancelada 

163106 12/08/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163107 - Atendimento Atendida 

163108 - Atendimento Atendida 

163109 - Atendimento Atendida 

163110 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163111 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163112 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163113 - Atendimento Atendida 

163114 - Atendimento Atendida 

163115 - Cancelamento Cancelada 

163116 - Atendimento Atendida 

163117 - Atendimento Atendida 

163118 - Atendimento Atendida 

163119 - Atendimento Atendida 

163120 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

163121 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164310 30/12/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164311 30/12/2017 Reiteração Monitorando 

164312 - Atendimento Atendida 

164313 - Atendimento Atendida 

164314 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164315 - Atendimento Atendida 

164316 - Atendimento Atendida 

164317 - Atendimento Atendida 
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ID 

Data Limite 

para 

Atendimento 

Tipo Último Posicionamento CGU 
Situação da Recomendação ao Final 

do Período de Referência 

164318 12/08/2017 Reiteração Monitorando 

164319 - Atendimento Atendida 

164320 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164321 - Atendimento Atendida 

164322 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164323 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164324 - Atendimento Atendida 

164325 - Atendimento Atendida 

164326 15/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164327 15/05/2017 Reiteração Monitorando 

164328 15/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164329 15/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164330 14/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164331 - Atendimento Atendida 

164332 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164333 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164334 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164335 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164336 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164337 16/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164338 13/10/2017 Reiteração Monitorando 

164339 15/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164340 05/06/2017 Reiteração Monitorando 

164341 15/06/2017 Reiteração Monitorando 

164342 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164343 - Cancelamento Cancelada 

164344 - Atendimento Atendida 

164345 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164346 14/05/2017 Reiteração Monitorando 

164347 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164348 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164349 13/06/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164350 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164351 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164352 14/05/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

164353 13/07/2017 Prorrogação de prazo de atendimento Monitorando 

Fonte: Informações extraídas do Sistema Monitor, em 13 de abril de 2017,a partir de posicionamento registrado 

em fevereiro de 2017 pela CGU. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201700854 

Unidade(s) Auditada(s): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Município (UF): Florianópolis (SC) 

Exercício: 2016 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 31/12/2016 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 

auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 

gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

– Realização de dispensa licitatória em caráter emergencial, com base no inciso IV do artigo 

24 da Lei n.º 8.666/1993, no valor de R$ 561.440,51, decorrente de falhas no planejamento 

de licitação, sem a devida caracterização do objeto e justificativa de preços insuficiente, sem 

a devida especificação dos quantitativos envolvidos, e celebração de contrato sem verificação 

de impedimentos apontados pela Procuradoria Federal/UFSC, com risco de subcontratação de 

100% do objeto contratado (item 1.1.2.4). 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

– Realização de dispensas de licitação com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei n.º 

8.666/1993 junto a Fundações sem a devida justificativa de preços e com falhas processuais 

prevendo pagamentos indevidos no montante de R$ 492.530,65. (item 1.1.2.1); 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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– Ausência de Planejamento Estratégico de longo prazo, correlação deficiente entre o PDI e o 

Plano Anual elaborado e Plano Anual contendo informações inconsistentes. (item 3.1.1.1); 

– Ausência de monitoramento do planejamento existente, sem a participação de órgão 

colegiado, e ausência de transparência de resultados à sociedade. (item 3.1.1.2); 

– Ausência de normatização quanto às competências (atribuições), responsabilidades (por 

resultado), produtos e prazos envolvidos na gestão do planejamento estratégico que 

permitissem operacionalidade à gestão estratégica. (item 3.1.1.3);  

– Ausência, nos estudos prévios, de caracterização das situações autorizados da flexibilização 

de jornada de trabalho. (item 5.1.2.1); e 

– Flexibilização de jornada de trabalho em desacordo com o Decreto nº 1.590/95: atendimento 

ao público inferior a doze horas contínuas. (item 5.1.2.2). 

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 

os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado 

a seguir: 

CPF do agente 

público 

Cargo ou 

função 

Avaliação do 

órgão de 

Controle 

Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.425.409-

** 

Pró-Reitor de 

Extensão 

Regular com 

Ressalva 

Item 1.1.2.1 do Relatório de 

Auditoria nº 201700854 

***.354.119-

** 

Reitora Regular com 

Ressalva 

Itens 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 

5.1.2.1 e 5.1.2.2 do Relatório de 

Auditoria nº 201700854 

***.374.379-

** 

Pró-Reitor de 

Administração 

Regular com 

Ressalva 

Item 1.1.2.1 do Relatório de 

Auditoria nº 201700854 

***.667.419-

** 

Reitor Regular com 

Ressalva 

Itens 3.1.1.2, 3.1.1.3, 5.1.2.1 e 

5.1.2.2 do Relatório de Auditoria 

nº 201700854 

Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não foram 

identificadas irregularidades com 

participação determinante destes 

agentes. 

 

 

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, 

definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Florianópolis (SC), 25 de julho de 2017. 
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O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Santa Catarina
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201700854 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Município (UF): Florianópolis (SC) 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 
 

1.  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016 da Universidade Federal de Santa Catarina, expresso a seguinte opinião 

acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela 

equipe de auditoria. 

2.  Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos 

considerados estratégicos para a Universidade, dentre os quais destaco os resultados 

quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto ao cumprimento dos objetivos 

estratégicos, e os tópicos sobre gestão de pessoas, que incluem a regularidade da 

flexibilização da jornada de trabalho nos termos do Decreto nº 1590/95. Em 

complementariedade, analisou-se a regularidade e os controles internos relacionados às 

compras e contratações; o cumprimento das recomendações da CGU; e a avaliação da 

conformidade dos registros do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

3.  Quanto à avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, constatou-se 

que a UFSC não dispõe de planejamento estratégico específico de longo prazo, ainda que 

possua planos estratégicos de médio (PDI 2015-2019) e curto prazos (Plano Anual 2016); que 

o planejamento de curto prazo não estabelece metas a serem cumpridas, além de apresentar 

inconsistências em suas informações, não mantendo correlação adequada com o PDI. 

Adicionalmente, não foram estabelecidos indicadores visando aferir os objetivos/metas 

estabelecidos no PDI, acarretando na ausência de monitoramento. Verificou-se também que 

os resultados não são divulgados de forma satisfatória ao público externo, com consequente 
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fragilidade na transparência, e que as competências e responsabilidades, bem como os 

produtos e prazos envolvidos no processo de gestão do planejamento não estão devidamente 

normatizados.   

4.  Sobre o foco dado ao escopo da gestão de pessoas, detectou-se que os estudos 

realizados pela UFSC para fins de flexibilização da jornada de trabalho não trataram de 

caracterizar quais as situações que seriam ensejadoras da flexibilização; constatou-se, ainda, 

que a Universidade descumpriu requisitos para flexibilização de jornada previstos na 

respectiva legislação (Decreto nº 1.590/1995). Já no que diz respeito à concessão de 

Retribuição por Titulação (RT), verificou-se que a mesma é concedida em conformidade com 

o disposto na Lei 12.772/2012.  

5.  No que tange às compras e contratações da UFSC, constatou-se que houve a 

realização de dispensas de licitação sem a devida justificativa de preços e com falhas 

processuais, contendo a previsão de pagamentos indevidos no valor de R$ 492.530,65.  

6.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 

13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá 

ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-

Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, 

da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

Brasília/DF, 28/07/2017. 

 

 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais I 
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