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Relatório nº: 201701242 

UCI Executora: SFC/DG/CGPLAG - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de 

Planejamento e Gestão 

 
 

____________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 

 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701242, e 

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

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas 

anual apresentada pela Secretaria de Gestão. 

 

1. Introdução 

 Os trabalhos foram realizados no período de 15 de maio a 30 de junho 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. 

 

2. Resultados dos trabalhos 

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

em 01/12/2016, entre SFC/DG/CGPLAG - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de 

Planejamento e Gestão e a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado – 

SECEX-ADMINISTRAÇÃO, foram efetuadas as seguintes análises: 
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Área de exame Tema 

Item 1 - Avaliação da conformidade das peças 
Avaliação da existência das peças previstas na DN 

TCU nº 154/2016. 

Item 2 - Avaliação dos resultados da gestão 

Avaliação dos resultados quantitativos e 

qualitativos atingidos pela unidade. 

Avaliação da gestão e o uso das informações dos 

fornecedores do Governo Federal – registro 

cadastral no SICAF. 

Avaliação do catálogo de materiais - CATMAT e 

catálogo de serviços – CATSER do SIASG. 

Avaliação do Plano de Providências Permanente 

da Unidade, especialmente no que tange às 

auditorias:  

i. Gestão da frota do Governo Federal: 

implementação das recomendações; edital 

centralizado de contratação de serviços de táxi. 

ii. Vigilância, limpeza e conservação predial: 

implementação das recomendações; revisão da IN 

de terceirização. 

iii. INFOVIA-Brasília 

Acompanhamento dos desdobramentos do item 

9.6 do Acórdão 2927/2013 - TCU – Plenário. 

Transferências voluntárias - Acompanhamento 

das providências relativas aos Acórdãos nº 

468/2016 e nº 2550/2013, ambos do Plenário 

 

2.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

 O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG passou por várias 

mudanças em sua estrutura nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Especificamente no exercício 

de 2016 ocorreu a publicação da nova estrutura do MP, por meio do Decreto nº 8.818 de 

21/07/2016, sem grandes alterações nas atribuições da Secretaria de Gestão. No exercício de 

2017, por meio do Decreto nº 9.035/2017, a estrutura do Ministério foi novamente alterada. 

 Nesse sentido, dadas as dificuldades operacionais decorrentes das diversas mudanças, 

ficou estabelecido, conforme descrito no Relatório de Gestão da unidade, que a Seges/MP se 

reportaria orçamentariamente apenas às ações 20U1, relacionada ao objetivo 1159 – Aumentar 

a eficiência da força de trabalho do Estado por meio da capacitação, do aprendizado 

organizacional e da promoção da diversidade; e à ação 213I, relacionada ao objetivo 1157 – 

Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e 

sustentabilidade a partir do aprimoramento da gestão de recursos e processos.  

 O percentual de execução1 orçamentária e financeira da unidade, distribuído entre as 

citadas ações, ficou abaixo de 40%. A unidade justificou a baixa execução devido à 

                                                 
1 Execução = valores empenhados/dotação atualizada. 
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descontinuidade de alguns projetos e devido às alterações na estrutura do Ministério, o que fez 

com que alguns Planos Orçamentários2 fossem descontinuados.  

 Em que pese a baixa execução orçamentária, a análise das inciativas empreendidas pela 

Secretaria no ano de 2016 mostrou a aderência aos objetivos dispostos no PPA. Impende 

lembrar, também, que o PPA possui vigência até o final do exercício de 2019, prazo final para 

que as metas e objetivos sejam cumpridos em sua totalidade.  

 Em outra linha, cumpre ressaltar que a publicação do planejamento estratégico do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para exercício 2016-2019 instituiu a 

missão da unidade e sua visão de futuro, servindo como parâmetro para a construção do plano 

estratégico, que possui os seguintes atributos: Objetivos Estratégicos (OE), Indicadores, 

Objetivos de Contribuição das Unidades (OC), Iniciativas e Entregas. 

 A Secretaria de Gestão contribui para o atingimento de dois objetivos estratégicos, quais 

sejam: 

✓ Modernizar a gestão pública, priorizando a inovação e melhoria dos processos; e 

✓ Aprimorar a gestão do gasto público, com foco na qualidade.  

 Análise das ações empreendidas pela SEGES no exercício de 2016 mostra que a unidade 

já implementou várias das medidas previstas no Plano Estratégico e outras se encontram em 

estágio de implementação.  

 Quanto às auditorias e acompanhamentos realizados pela CGU na unidade no exercício 

de 2016, destaca-se trabalho de avaliação do uso e gestão das informações dos fornecedores do 

Governo Federal, cuja operacionalização se dá por meio do Sistema Unificado de Cadastro de 

Fornecedores (Sicaf). Este sistema viabiliza o cadastramento de fornecedores de materiais e 

prestadores de serviços para órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. 

 O registro cadastral no Sicaf tem como objetivo sua utilização pelos gestores em 

momentos diversos, desde a licitação até o pagamento, bem como em eventuais registros de 

sanções administrativas e abrange os seguintes níveis: Habilitação jurídica; Regularidade fiscal 

e trabalhista; Qualificação técnica; e Qualificação econômico-financeira. 

 Os resultados da auditoria mostraram que, em que pese o potencial do Sicaf como 

ferramenta de auxílio ao gestor federal na gestão de contratos e licitações, alguns níveis do 

sistema necessitam de aprimoramento para maior utilidade e confiabilidade das informações. 

Em linhas gerais, ficou evidenciado que diversas informações constantes do Sicaf são inseridas 

manualmente, se encontram desatualizadas e divergem daquelas constantes de outras bases da 

administração pública. Ainda, foi observado que face à sistemática atual, tem havido uma 

necessidade de os fornecedores prestarem a mesma informação para mais de um órgão público, 

indo de encontro ao que dispõe a legislação. 

 Desse modo, foram recomendadas mudanças no sistema e no processo de obtenção dos 

dados, de modo a reduzir a burocracia do processo e os custos, tanto para o fornecedor quanto 

para a administração pública. Os gestores acolheram os apontamentos realizados ao longo do 

trabalho e apresentaram medidas imediatas para aprimoramento do Sicaf e plano de longo prazo 

para ampla reestruturação do processo de cadastramento dos fornecedores do governo federal 

                                                 
2 Identificação orçamentária parcial ou total de uma ação, de caráter gerencial (ou seja, não constante na LOA), 

vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o 

acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo 

(localizador de gasto) da ação. 
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por meio de projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Laboratório de Inovação 

da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.  

 Outra linha de análise constante desse relatório se refere ao Catálogo de Materiais – 

CATMAT e Catálogo de Serviços – CATSER, módulos do Sistema Integrado de Administração 

de Serviços Gerais – SIASG, referenciais que identificam os bens e serviços contratados pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional dos órgãos integrantes do SISG. 

 Análises realizadas anteriormente evidenciaram que os catálogos supracitados 

apresentam elevado número de tipos de serviços descritos, diversos deles com baixa ocorrência, 

indicando carência de padronização mínima e impactando as análises gerenciais sobre o 

comportamento dessas despesas e contratações. 

A melhoria dos catálogos CATMAT e CATSER é necessária visto ser condição para a 

simplificação das especificações dos termos de referência, permitindo aumentar a 

comparabilidade entre contratos e reduzindo erros individuais nas contratações, resultando em 

melhor eficiência dos processos de compras, entendimento este também ratificado 

anteriormente pela Secretaria de Gestão (extinta SLTI). 

Nesse sentido, no intuito de sanar as fragilidades identificadas, verificou-se a adoção de 

medidas e a intenção da unidade em formar parcerias com vistas a aprimorar o Catálogo de 

Materiais e o Catálogo de Serviços. 

 Por fim, vale citar que foi realizada análise a respeito do uso de modalidades eletrônicas 

de licitação pelos Estados e Municípios, convenentes em transferências voluntárias. 

 De modo geral, verificou-se que apenas 8% dos certames realizados pelos municípios 

nas transferências voluntárias são operacionalizados em meio eletrônico, caso do pregão 

eletrônico. Ademais, apenas 822 municípios utilizaram a modalidade Pregão Eletrônico no 

histórico das transferências voluntárias, contra 3.843 que se utilizaram da modalidade 

presencial de Pregão. 

Entretanto, para as modalidades dispensa de licitação e pregão presencial, que perfazem 

um percentual de 49% dos certames realizados nas transferências voluntárias, o Comprasnet já 

oferece instrumentos para operacionaliza-las de maneira eletrônica, utilizando-se do pregão 

eletrônico e da cotação eletrônica. Além disso, acrescenta-se a possibilidade do uso do Sistema 

RDC Eletrônico para operacionalização dos certames que envolvam as obras e serviços de 

engenharia. 

Assim, alertou-se sobre a necessidade de se definir sistema unificado de licitações a ser 

utilizado pelos estados e municípios, preferencialmente aqueles já existentes e disponíveis na 

administração pública federal – Comprasnet e RDC Eletrônico, evitando produção de 

tecnologias que implicam em custos de criação e de integração. Desse modo, estariam 

disponíveis em repositório único as informações dos fornecedores participantes, inclusive das 

propostas, permitindo um controle mais eficiente e tempestivo sobre as eventuais fraudes, uma 

maior confiabilidade e transparência das informações das licitações e ganhos de eficiência e 

economicidade na gestão e controle dos recursos públicos transferidos. 

Os resultados da análise foram enviados à Seges/MP para avaliação das medidas 

necessárias para instituição da obrigatoriedade do uso de sistema eletrônico unificado na 

operacionalização das licitações realizadas a partir de transferências voluntárias recebidas. 
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2.2 Avaliação da Conformidade das Peças 

 O Relatório de Gestão da SEGES e demais peças complementares foram elaboradas em 

consonância com as normas do TCU para as contas do exercício de 2016. 

##/Fato## 

2.3 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Acórdão TCU nº 2.927/2013 – Plenário e Acórdão TCU nº 468/2016 – Plenário 

 Em 2016 foi expedido o Acórdão nº 468/2016 – Plenário que consolidou as constatações 

e análises decorrentes do monitoramento das determinações expedidas no âmbito do Acórdão 

nº 2.927/2013 – Plenário, relativo à reiteração de Acórdãos anteriores que tratavam do Sistema 

de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv. 

Esse novo Acórdão expõe sua discordância dos argumentos apresentados pelo MP para 

justificar a não realização do estudo técnico solicitado, renovando sua determinação e 

realizando algumas mudanças em relação ao texto original. 

 Nesse sentido, e em linhas gerais, os estudos conduzidos pelo Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apontaram como prioridade a adoção de medidas 

para racionalizar o processo de transferências voluntárias, partindo do mapeamento dos 

processos, identificando riscos e ineficiências e propondo melhorias que reflitam em maior 

eficiência e eficácia dos convênios e contratos de repasse. 

 Parte dos problemas identificados foram discutidos entre os diversos atores envolvidos 

e introduzidas medidas na recente Portaria Interministerial nº 424/2016, tais como: 

✓ Extratificação dos instrumentos por faixa de valor, introduzindo procedimentos mais 

simplificados para as transferências de menor valor; 

✓ Introdução da lógica do controle por resultados em detrimento ao controle processual; 

✓ Definição de marcos fiscalizatórios específicos por faixa de valor do instrumento; 

✓ Implementação de modelo mais restritivo de liberação financeira; e 

✓ Introdução de mecanismo para evitar acúmulo de recursos ociosos na conta específica. 

 Portanto, em que pese o referido Acórdão determinar medida específica sobre 

diagnóstico e definição da gestão da força de trabalho de convênios e contratos de repasse, 

somos de opinião que as ações empreendidas pelo Ministério, parte delas inclusive com a 

colaboração da CGU, são pertinentes e necessárias, além de visarem atingir à idêntica finalidade 

do Acórdão em tela. 

 

Acórdão Nº 2.550/2013 – Plenário. 

 O Acórdão nº 2.550/2013 – Plenário determinou uma série de medidas oriundas de 

verificações em auditoria de conformidade realizada nas bases de dados do Sistema de Gestão 

de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv. 

De acordo com o Relatório de Gestão do exercício de 2016, o Acórdão demandava o 

atendimento de aproximadamente 40 (quarenta) recomendações/determinações, das quais cerca 

de 75% (setenta e cinco por cento) já foram atendidas. 

A Unidade destacou que as demais recomendações/determinações não foram entregues 

no prazo inicialmente informado ao TCU em função de motivos alheios à vontade do 
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DETRV/Seges, como os sucessivos contingenciamentos orçamentários enfrentados nos últimos 

exercícios, a alteração do pólo de produção do Serpro de Belo Horizonte (MG) para Recife 

(PE), a incidência de outras demandas legais e judiciais e a insuficiência no quadro de recursos 

humanos para a especificação das demandas do Sistema. 

Entretanto, destaca-se que em reunião realizada entre o Departamento de Transferências 

Voluntárias da Secretaria de Gestão (DETRV/Seges-MP) e o TCU, em 25/11/2016, foram 

debatidas e alinhadas as iniciativas propostas para os itens pendentes, os quais, de acordo com 

a Unidade, devem ser atendidos em quase sua totalidade até o final de 2017. 

##/Fato## 

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

 O Plano de Providências Permanente (PPP) é o documento que contempla todas as 

recomendações emitidas pela CGU à Unidade Prestadora de Contas (UPC), para o 

monitoramento do encaminhamento de soluções pactuadas a fim de sanear os registros 

(constatações) identificados pela CGU. É de responsabilidade do gestor a garantia da execução 

das providências por ele assumidas, assim como manter atualizado esse instrumento na medida 

da adoção de providências no âmbito da UPC.  

 A gestão do PPP da unidade e a troca de informações a respeito das recomendações 

emitidas é realizada pelo Sistema MonitorWeb – plataforma web de gestão das recomendações 

emitidas pelo Controle Interno. 

 Extração realizada no Sistema demostrou haver 37 recomendações pendentes de 

atendimento pela Seges, independentemente do exercício em que se originaram, conforme 

segue: 

Recomendações do Controle Interno 

Tema da ação de controle Relatório (OS) 
Recomendações 

em aberto 

Sicaf* 201602214 02 

Terceirização (limpeza e vigilância) 201411167 22 

Transporte de Servidores 201504106 12 

Infovia - Brasília 201217309 1 

Total 37 

Fonte: Sistema Monitor (extração em 15/05/2017). 

* Recomendações emitidas em 2017. 

 De forma geral, o PPP da unidade se valeu da publicação da nova instrução normativa 

de contratação de serviços terceirizados – em substituição à IN SLTI/MP nº 02/2008 – como 

instrumento hábil para o efetivo cumprimento das recomendações. Segundo informações da 

unidade, “a referida disposição fará parte do caderno de logística a ser construído e lançado 

após publicação da nova norma de terceirização”. Com essa justificativa, a unidade solicitou 

prorrogação do prazo de atendimento das recomendações relativas aos serviços de vigilância e 

limpeza para meados do exercício de 2017”. 

 Em observância à justificativa da unidade, a CGU prorrogou o prazo para o 

cumprimento das recomendações para meados de 2017, aguardando a publicação da nova 
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Instrução Normativa para contratação de serviços sob o regime de execução indireta. Em 26 de 

maio de 2017 foi publicada a IN nº 5/2017, que substituiu a IN nº 02/2008 da extinta SLTI/MP.  

 Devido ao exíguo espaço temporal entre a publicação da IN e produção desse relatório, 

não foi possível avaliar se todas as recomendações do controle interno relativas aos serviços 

terceirizados foram atendidas. Entretanto, análise preliminar indica que que grande parte das 

melhorias normativas apontadas no relatório de auditoria foram incluídas na nova 

regulamentação.   

 

2.5 Avaliação do CGU/PAD 

  A Secretaria de Gestão não possuiu em sua estrutura unidade específica de correição, 

conforme definido no Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema de 

Correição do Poder Executivo Federal, tampouco competência para apuração de ilícitos 

administrativos. Assim, a avaliação quanto ao CGUPAD não se aplica à SEGES/MPDG, visto 

que a competência para a instauração de procedimentos administrativos disciplinares é da 

Corregedoria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
##/Fato## 

 

2. 6 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

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

 

3. Conclusão 

 

 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. 

 

Brasília/DF, julho de 2017. 
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______________________ 
Achados da Auditoria - nº 201701242 

 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 

Resultados Quantitativos e Qualitativos 

 A fim de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos atingidos pela unidade no 

exercício de 2016, a equipe de auditoria analisou as seguintes informações: 

• objetivos estabelecidos no Plano Plurianual – PPA;  

• objetivos estabelecidos no Plano Estratégico;  

• execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual – LOA vinculadas a 

programas temáticos.   

 

Dimensões do Plano Plurianual 2016-2019 

 O PPA 2016-2019, em sua dimensão tática, é dividido em Programas Temáticos e 

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado3. Os programas temáticos, objeto da 

presente análise, retratam as agendas de governo, organizadas por recortes selecionados de 

Políticas Públicas que orientam a ação governamental. Sua abrangência representa os desafios 

e orienta a gestão do Plano, no que diz respeito ao monitoramento e avaliação da dimensão 

tática.  

 Os programas temáticos são monitorados através de indicadores e são divididos por 

objetivos4. Estes, por sua vez, são tidos como o primeiro nível de responsabilização do Plano, 

uma vez que é identificado um órgão responsável para cada Objetivo.  

 No PPA 2016-2019, o Objetivo passou a ser também o elo do Programa Temático com 

as suas fontes de financiamento: as ações orçamentárias (dimensão operacional). Cada Objetivo 

é decomposto em metas, qualitativas ou quantitativas, que expressam a medida de alcance do 

Objetivo, o qual pode apresentar mais de uma meta a ele vinculada. 

 A meta é o elemento do Programa que permite verificar a evolução do Objetivo durante 

os quatro anos de implementação do PPA, podendo ter um Órgão Superior responsável 

diferente do Órgão responsável pelo Objetivo ao qual ela pertence. 

 Por fim, as inciativas declaram os meios que viabilizam os Objetivos e suas metas, 

explicitando o “como fazer” ou as entregas de bens e serviços resultantes da atuação do Estado 

ou os arranjos de gestão necessários ao alcance dos objetivos. 

                                                 
3 Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são instrumentos do Plano que classificam um 

conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 
4 O objetivo deve expressar as escolhas de políticas públicas para a transformação de determinada realidade, 

orientando taticamente a atuação do governo para o que deve ser feito frente aos desafios, demandas e 

oportunidades impostos para o desenvolvimento do País e para a melhoria da qualidade de vida da população. 
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 O esquema a seguir ilustra as dimensões do PPA acima citadas: 

     

Dimensões do PPA 2016-2019 

 
Fonte: Orientações para Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 – MPDG. 

 Feitas as primeiras considerações sobre o PPA, procede-se a análise dos objetivos 

relacionados à Secretaria de Gestão/MPDG.  

 

Objetivos do PPA vinculados à UPC 

 Cumpre destacar, primeiramente, que o Ministério do Planejamento vem passando por 

várias mudanças em sua estrutura ao longo dos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Em 27 de 

novembro de 2015, foi publicado no Diário Oficial da União, o Decreto nº 8.578 com nova 

estrutura regimental do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

desmembrando a Secretaria de Gestão Pública (Segep) em duas novas estruturas, a Secretaria 

de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público (SEGRT) e a Secretaria de 

Gestão (Seges).  

 Já no exercício de 2016 ocorreu a publicação da nova estrutura do MP, por meio do 

Decreto nº 8.818 de 21/07/2016, porém sem grandes alterações nas atribuições da Secretaria de 

Gestão. Por fim, no exercício de 2017, por meio do Decreto nº 9.035/2017, a estrutura do 

Ministério foi alterada novamente. 

 Nesse sentido, dadas as dificuldades operacionais decorrentes das diversas alterações, 

ficou estabelecido, conforme descrito no Relatório de Gestão da unidade, que a Seges se 

reportaria nos quadros e análises do item “Desempenho Orçamentário” apenas às ações 20U1 

e 213I do programa 2038. 

 A ação 20U1 está relacionada ao objetivo 1159 – Aumentar a eficiência da força de 

trabalho do Estado por meio da capacitação, do aprendizado organizacional e da promoção da 

diversidade; e ação 213I está relacionada ao objetivo 1157 – Ampliar a capacidade do Estado 

de prover entregas à sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a partir do 

aprimoramento da gestão de recursos e processos, conforme resumo que segue: 
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Objetivos, Ações e Metas - SEGES 

Programa Temático Objetivo 

2038 - Democracia e Aperfeiçoamento da 

Gestão Pública 

1159 - Aumentar a eficiência da força de trabalho do Estado por 

meio da capacitação, do aprendizado organizacional e da 

promoção da diversidade 

1157 - Ampliar a capacidade do Estado de prover entregas à 

sociedade com agilidade, qualidade e sustentabilidade a partir do 

aprimoramento da gestão de recursos e processos 

    Fonte: Plano Plurianual 2016-2019. 

A análise das inciativas empreendidas pela Secretaria de Gestão no ano de 2016 mostrou 

a aderência dessas aos objetivos dispostos no PPA. Impende lembrar que o PPA possui vigência 

até o final do exercício de 2019, prazo final para que as metas e objetivos sejam cumpridos em 

sua totalidade.  

 

Objetivos Estabelecidos no Plano Estratégico da UPC 

 O Planejamento Estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

para exercício 2016-2019 instituiu a missão da unidade e sua visão de futuro, servindo como 

parâmetro para a construção do plano estratégico, que possui os seguintes atributos: Objetivos 

Estratégicos (OE); Indicadores; Objetivos de Contribuição das Unidades (OC); Iniciativas e 

Entregas. 

 Os objetivos estratégicos são apresentados a seguir: 

Objetivos Estratégicos 

 
Fonte: MPDG – Plano Estratégico 2016-2019. 
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 A Secretaria de Gestão contribui para o atingimento dos objetivos estratégicos nº 5 e nº 

6 com os seguintes objetivos de contribuição:  

✓ 1- Inovar, simplificar e melhorar processos e serviços públicos;  

✓ 2- Aprimorar a gestão e elevar a efetividade e a transparência das transferências 

voluntárias;  

✓ 3- Aperfeiçoar as estruturas organizacionais e profissionalizar a ocupação dos cargos e 

funções que as compõem; e 

✓ 4- Aprimorar os processos de aquisição de bens e serviços no Poder Executivo Federal.  

 O quadro que segue resume a contribuição da unidade ao Plano Estratégico: 

Objetivos e Iniciativas - SEGES 

Objetivo Estratégico Objetivo de Contribuição Iniciativas 

Modernizar a gestão pública, 

priorizando a inovação e 

melhoria dos processos 

Inovar, simplificar e melhorar 

processos e serviços públicos 

01: Implantação do projeto 

Agiliza 

02: Desenvolvimento do 

Requerimento Eletrônico de 

Serviços Públicos - SEGES 

03: Implantação do Programa de 

Inovação no Setor Público-

InovaGov 

Aprimorar a gestão e elevar a 

efetividade e a transparência das 

transferências voluntárias 

01: Aperfeiçoamento da Gestão 

de Convênios 

02: Implantação da gestão de 

riscos no processo de 

transferências voluntárias 

Aperfeiçoar as estruturas 

organizacionais e 

profissionalizar a ocupação dos 

cargos e funções que as 

compõem 

01: Reforma Administrativa 

02: Implantação da Função 

Comissionada do Poder 

Executivo- FCPE 

Aprimorar a gestão do gasto 

público, com foco na 

qualidade 

Aprimorar os processos de 

aquisição de bens e serviços no 

Poder Executivo Federal 

01: Implantação do Centro de 

Serviços Compartilhados (CSC) 

02: Elaboração de minuta da 

nova Lei de Licitações 

03: Padronização de Contratação 

de Serviços 

04: Elaboração de Regras de 

Proteção aos Prestadores de 

Serviços Terceirizados 

05: Implantação de Banco de 

Preços de Referência 

Fonte: MPDG – Plano Estratégico 2016-2019. 
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Execução Física e Financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos 

 No exercício de 2016, as dotações orçamentárias da unidade ficaram distribuídas entre 

as ações 20U1 e 213I, ambas do programa temático 2038. Primeiramente, são apresentadas 

informações gerais a respeito da execução orçamentária e financeira das ações da unidade para 

depois se adentrar na avaliação da execução física dessas.  

Execução das Ações Orçamentárias - SEGES 

Ação 
Dotação 

Atualizada 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Execução 

(%)* 

20U1 - Aperfeiçoamento da Gestão 

Pública 
9.418.793,00 3.784.702,33 491.638,28 40% 

213I - Coordenação e Acompanhamento 

de Projetos Especiais de Modernização 

e Inovação da Gestão Pública 

3.070.000,00 786.830,46 285.610,02 26% 

TOTAL 12.488.793,00 4.571.532,79 777.248,30 37% 

   Fonte: Tesouro Gerencial. 

   *Execução – despesas empenhadas/dotação atualizada.  

 As ações listadas são divididas em Planos Orçamentários5 (PO). A seguir são 

apresentados os POs cuja responsabilidade de execução foi da SEGES no exercício de 2016: 

Ação Orçamentária 20U1 – Planos Orçamentários 

Plano Orçamentário 
Dotação 

Atualizada 
Empenhada Liquidada 

Execução 

(%) 

0001 - FOMENTO A MELHORIA DA GESTAO 

PUBLICA 
5.535.485,00 2.259.708,20 266.908,28 41% 

0002 - CAPACITACAO DE DIRIGENTES E 

TECNICOS DO SIPEC E 

APERFEICOAMENTO DAS CARREIRAS 

SUPERVISIONADAS PELA SECRETARIA DE 

GESTAO PUBLICA 

632.442,00 0,00 0,00 - 

000H - GESTAO DA TECNOLOGIA E DA 

INFORMACAO DA SECRETARIA DE 

GESTAO 

1.359.176,00 749.669,90 0,00 55% 

000I- FOMENTO A SOLUCOES CRIATIVAS 

DE MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 

A PARTIR DE PLATAFORMA DIGITAL 

(DESAFIOS.GOV.BR) 

1.739,00 0,00 0,00 - 

000N - APERFEICOAMENTO DA CARREIRA 

DE EPPGG 
297.442,00 0,00 0,00 - 

TOTAL 7.826.284,00 3.009.377,90 266.908,28 38% 

   Fonte: Tesouro Gerencial. 

 

 

                                                 
5 Identificação orçamentária parcial ou total de uma ação, de caráter gerencial (não constante na LOA), vinculada 

à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o 

acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo 

(localizador de gasto) da ação. 

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


 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

Ação Orçamentária 213I – Planos Orçamentários 

Plano Orçamentário 
Dotação 

Atualizada 
Empenhada Liquidada 

Execução 

(%) 

0001 - ELABORACAO DE ESTUDOS, 

PESQUISAS E ATIVIDADES VOLTADAS AO 

APOIO, APERFEICOAMENTO E 

MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 

942.485,00 534.068,02 32.847,58 56% 

0002 - APOIO AS ATIVIDADES E ACOES 

DESENVOLVIDAS PELA CENTRAL DE 

COMPRAS E CONTRATACOES DO PODER 

EXECUTIVO FEDERAL 

2.127.515,00 252.762,44 252.762,44 11% 

TOTAL 3.070.000,00 786.830,46 285.610,02 25% 

   Fonte: Tesouro Gerencial. 

 Quanto à ação 20U1, a unidade justificou a baixa execução de seu orçamento devido à 

descontinuidade de alguns projetos e devido às alterações na estrutura do Ministério, o que fez 

com que alguns POs fossem descontinuados.  

 Quanto à ação 213I, a baixa execução do PO0002 se deu “em razão do 

contingenciamento de recursos no decorrer da vigência contratual, da revisão das famílias que 

seriam priorizadas na agenda de trabalho da Central de Compras e do exíguo prazo de 

vigência do contrato para a execução de todas as famílias e etapas previstas, o contrato teve 

sua vigência expirada sem a conclusão de todo o objeto e não foi prorrogado”.  

 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 

Avaliação da gestão e uso de informações de Fornecedores do Governo Federal 

 No exercício de 2016 foi realizada pela CGU a avaliação da gestão e o uso das 

informações dos fornecedores do Governo Federal, cuja operacionalização se dá por meio do 

Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (Sicaf). Este sistema viabiliza o cadastramento 

de fornecedores de materiais e prestadores de serviços para órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

 Além da escolha da melhor proposta, a Administração Pública deve exigir do fornecedor 

documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação para prestação do serviço ou 

fornecimento de bens. Esses requisitos estão previstos na Lei de Licitações e são 

operacionalizados via SICAF, que se constitui como o registro cadastral do Poder Executivo 

Federal, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

O registro cadastral e de habilitação de fornecedores comtempla os seguintes pontos: 

• Habilitação jurídica;   

• Regularidade fiscal e trabalhista;   

• Qualificação técnica; e 

• Qualificação econômico-financeira. 

 O registro cadastral no Sicaf tem como objetivo sua utilização pelos gestores em 

momentos diversos, desde a licitação até o pagamento, bem como em eventuais registros de 

sanções administrativas. 
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 A justificativa para a avaliação do Sicaf decorre de sua importância como ferramenta de 

apoio aos gestores desde a licitação até o pagamento à fornecedores, bem como para o registro 

e consulta de sanções. De acordo com o Painel de Compras do Comprasnet, em 2016 foram 

realizados 99.726 processos de compras e contratados R$ 34,34 bilhões, bem como assinados 

13.725 contratos com 6.415 fornecedores distintos. 

Os pontos críticos do processo foram classificados em dois grupos: fragilidades no 

cadastramento dos fornecedores e suficiência das informações cadastrais. 

As fragilidades no cadastramento envolvem os seguintes riscos: 

✓ Inserção de informações de forma manual pelos servidores das Unidades 

Cadastradoras, sem cotejamento automatizado com outras bases de dados; 

✓ Fidedignidade das informações dependente da conformidade documental 

realizada por servidores das Unidades Cadastradoras; 

✓ Ausência de incentivos para a atualização cadastral tempestiva dos cadastros. 

Quanto à suficiência de informações sobre o fornecedor, seguem os pontos críticos 

mapeados: 

✓ Restrito rol de informações que qualificam a saúde financeira dos fornecedores; 

✓ Carência de informações sobre o desempenho histórico dos fornecedores nas 

contratações com o Governo Federal; 

✓ Carência de informações sobre a capacidade técnica dos fornecedores. 

 Os resultados da avaliação realizada mostraram que, em que pese o potencial do Sicaf 

como ferramenta de auxílio ao gestor federal na gestão de contratos e licitações, alguns níveis 

do sistema necessitam de aprimoramento para maior utilidade e confiabilidade das informações.  

 Em linhas gerais, o trabalho demonstrou que diversas informações constantes do Sicaf 

são inseridas manualmente, se encontram desatualizadas e divergem daquelas constantes de 

outras bases da administração pública. Ainda, foi observada a necessidade de os fornecedores 

prestarem a mesma informação para mais de um órgão público, indo de encontro ao que dispõe 

a legislação. 

 Adicionalmente, restou claro que o registro cadastral não contempla uma consolidação 

de informações de desempenho contratual pretérito dos fornecedores, se resumindo ao registro 

das sanções de advertência, multa, suspensão, impedimento de licitar e inidoneidade. Assim, 

exceto nos casos em que o fornecedor chegue ao extremo de sofrer alguma penalidade, não há 

como diferenciar aqueles que prestaram um serviço de excelência daqueles que prestaram um 

serviço apenas regular, por exemplo. 

 Desse modo, foram recomendadas mudanças no sistema e no processo de obtenção dos 

dados, de modo a reduzir a burocracia do processo e os custos, tanto para o fornecedor quanto 

para a administração pública. 

 Os gestores acolheram os apontamentos realizados ao longo do trabalho e apresentaram 

medidas imediatas para aprimoramento do Sicaf e plano de longo prazo para ampla 

reestruturação do processo de cadastramento dos fornecedores do governo federal.  

 Cumpre mencionar que o Plano de Longo Prazo para remodelagem do registro cadastral 

de fornecedores no âmbito do governo federal tornou-se projeto do Laboratório de Inovação 

em Governo (G.NOVA) – ENAP, em conjunto com o Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO) e  o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 
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SEGES/MPDG. O projeto será concluído ainda em 2017, salvo a ocorrência de eventos 

imprevistos, e prevê ampla discussão a respeito dos diversos níveis de cadastro/habilitação, com 

foco na simplificação e redução de custos para a administração pública e fornecedores. 

 A CGU monitorará a implementação das melhorias recomendadas por meio do Plano 

de Providências Permanente da Unidade. 

 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 

Avaliação do Catálogo de Materiais - CATMAT e Catálogo de Serviços – CATSER do 

SIASG 

 O Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG é o sistema onde se 

operacionalizam as compras do Governo Federal, o qual contempla vários módulos, entre os 

quais o Catálogo de Materiais – CATMAT e Catálogo de Serviços – CATSER. 

 Conforme dispõe a Instrução Normativa n° 2, de 16 de agosto de 2011, o Catálogo de 

Materiais deve ser utilizado para a catalogação dos materiais destinados às atividades da 

Administração Pública Federal, abrangendo a identificação, descrição e classificação dos 

materiais. O CATMAT adota o padrão de classificação desenvolvida pelo governo dos Estados 

Unidos (Federal Supply Classification). 

O Catálogo de Serviços, por sua vez, deve ser utilizado para a catalogação dos serviços 

contratados pela Administração Pública Federal, abrangendo a identificação, descrição e 

classificação dos serviços segundo padrões de desempenho desejados, de acordo com critérios 

adotados pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

 O CATSER e o CATMAT representam a base de dados que reúne todas as 

especificações dos bens e serviços contratados pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional dos órgãos integrantes do SISG. Assim, as operações realizadas por 

meio do SIASG/Compras Governamentais utilizam esse catálogo para definir os objetos das 

respectivas licitações e contratações.  

 Em trabalhos de auditoria anteriores6 ficou evidente que os catálogos supracitados 

apresentam elevado número de tipos de serviços descritos, diversos deles com baixa ocorrência, 

indicando carência de padronização mínima. Tal fato dificulta a comparação entre as 

contratações realizadas, impactando as análises gerenciais sobre o comportamento dessas 

despesas e contratações, tendo em vista perderem-se os parâmetros comparativos necessários. 

Desse modo, mostra-se necessária a higienização dos catálogos CATMAT e CATSER, 

visando simplificar as especificações dos termos de referência, aumentar a comparabilidade 

entre contratos e reduzir erros individuais nas contratações, resultando em melhor eficiência 

dos processos de compras. 

Cumpre destacar que a Secretaria de Gestão (extinta SLTI) já havia identificado a 

necessidade de revisão dos catálogos, tanto de materiais quanto de serviços. No âmbito de 

auditoria realizada em 2014, a então SLTI informou o seguinte: 

“Esclareço que a SLTI está em processo de higienização do catálogo de materiais - 

CATMAT - inclusive com suspensão de itens genéricos que não foram utilizados nos 

últimos 5 (cinco) anos - em tomo de 66.000 (sessenta seis mil) itens. Posteriormente, 

será revisado o catálogo de serviços - CATSER. Todavia, já foi iniciado o processo 

de avaliação dos itens de serviços de limpeza e vigilância para adequar aos 

                                                 
6 http://auditoria.cgu.gov.br/download/3268.pdf  
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parâmetros da IN nº 2, de 2008, como também uma análise para afastar descrições 

genéricas desses itens, que de forma reflexa, permitirá a quantificação com precisão 

mais acurada”. 

  Ciente dos esforços da unidade para a higienização dos catálogos, foi enviada a 

Solicitação de Auditoria nº 201701243-003, solicitando informações atualizadas a respeito da 

revisão do CATMAT e CATSER.  

 Em resposta, a SEGES informou o seguinte:  

CATSER 

• Foi realizada a revisão dos serviços de TIC em parceria com a 

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC; 

• O “novo CATSER-TIC” encontra-se em consulta pública no site: 

www.participa.br até o dia 17 de julho de 2017, com possibilidade de 

prorrogação; 

• Após recebidas as contribuições da sociedade, o Departamento de 

Logística/SETIC fará a análise e eventuais ajustes da definição dos itens de 

TIC, para efetivação/materialização no CATSER, previsto para o dia 30 de 

agosto de 2017, caso não haja prorrogação; 

• Foi realizada a vinculação do código CPC – Classificação Central de 

Produtos (União Europeia) específico para cada código de serviço do 

CATSER devidamente atualizado. 

CATMAT 

• Está sendo realizado levantamento dos 2 (dois) últimos anos, no 

catálogo de materiais, de itens não adquiridos pela Administração Pública, 

com a possibilidade de suspensão e inativação  

Prazo para a entrega: dezembro/2017 

 Em acréscimo às ações supracitadas em relação ao CATSER, a unidade apresentou 

proposta de vinculação dos itens do catálogo à NBS (nomenclatura brasileira de serviços) 

utilizada pela RFB e MDIC. O intuito é uniformizar a forma de contratação inclusive com 

padrões brasileiros no âmbito internacional. Nessa linha de ação, a unidade estará atuando junto 

com a Receita Federal do Brasil (RFB) na validação desses itens por envolver aspectos 

tributários. 

 Além das citadas medidas, cabe destacar a intenção da unidade em desenvolver estudos 

para a contratação centralizada de material de expediente, com a consequente revisão dos itens 

de material de expediente no CATMAT. Além disso, há em curso o levantamento dos principais 

itens utilizados para aplicação da curva ABC no intuito de restringir a definição das unidades 

de fornecimento desses itens, tirando a responsabilidade do usuário de auto declaração sem 

manutenção de um padrão. 

 Em outra linha, o Ministério do Planejamento informou estar prestes a firmar parceria 

com o Núcleo de P&D para Excelência e Transformação do Setor Público (NEXT), da 

Fundação Universidade de Brasília (FUB/UnB), sendo uma das ações a ser desenvolvida no 

projeto de parceria o aprimoramento do Catálogo de Materiais (CATMAT) e do Catálogo de 

Serviços (CATSER). 
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 Tendo em vista a relevância do tema e o impacto dos Catálogos na política de compras 

públicas do Governo Federal, continuaremos acompanhando as ações implementadas pela 

Unidade.#/Fato## 

 

1.1.1.4 INFORMAÇÃO 

Uso de modalidades eletrônicas de licitação pelos Estados e Municípios, convenentes em 

transferências voluntárias 

 Recentemente foi realizada avaliação a respeito do uso de modalidades eletrônicas de 

licitação pelos Estados e Municípios convenentes em transferências voluntárias. Os resultados 

foram transcritos na Nota Técnica nº 1080/2017/CGPLAG/DG/SFC, enviada à Seges/MP como 

anexo ao Ofício nº 10623/2017/CGPLAG/DG/SFC-CGU, de 23/06/2017, transcritos a seguir. 

 

Do pregão eletrônico 

A modalidade pregão foi instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002 e 

regulamentada, no âmbito da União, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

A Lei nº 10.520/2002, de alcance nacional, instituiu a modalidade pregão tornando-a 

facultativa quando da aquisição de bens e serviços comuns – entendidos como aqueles cujos 

padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

O Decreto nº 5.450/2005, por sua vez, tornou obrigatório o uso do pregão pelos órgãos 

e entidades da União quando da aquisição de bens e serviços comuns. O referido Decreto 

também elege a modalidade eletrônica como regra, admitindo o pregão presencial apenas 

quando comprovadamente inviável a forma eletrônica. 

No âmbito da União, o Comprasnet é o sistema que operacionaliza os pregões 

eletrônicos dos órgãos que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, quais sejam, os 

órgãos e unidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, conforme previsto 

no §2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 02, de 8 de agosto de 2002. 

O uso da ferramenta pregão eletrônico do Comprasnet é franqueado para os órgãos e 

entidades não integrantes do SISG, inclusive no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, mediante termo de adesão a ser firmado junto ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, em conformidade com o disposto na Portaria nº 16, de 27 de março 

de 2012, com as alterações feitas pela Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012. 

 

Da Cotação Eletrônica 

O Decreto nº 5.450/2005 prevê em seu §2º do art. 4º que “na hipótese de aquisições por 

dispensa de licitação, fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, as unidades gestoras integrantes do SISG deverão adotar, preferencialmente, o sistema 

de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação vigente.”. 

A Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, editada pelo então Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, regulou o processo de cotação eletrônica no âmbito dos 

órgãos e entidades pertencentes ao SISG, que ocorre por meio do sistema Comprasnet. 
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Na cotação eletrônica no sistema Comprasnet os fornecedores cadastrados na linha de 

fornecimento referente ao processo de aquisição são aleatoriamente notificados da ocorrência 

da futura cotação de preços, a fim de ampliar a competição e garantir isonomia do processo. 

Nos mesmos moldes do pregão eletrônico, é franqueado o uso da cotação eletrônica, 

sem ônus, por órgãos e entidades não integrantes do SISG. 

 

Do Regime Diferenciado de Contratações – RDC 

O Regime Diferenciado de Contratações – RDC foi criado pela Lei nº 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, para atender 

às licitações e contratos de objetos específicos, tais como aqueles vinculados aos: 

a) Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; 

b) Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014; 

c) Ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; e 

d) Obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS ou 

relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística. 

No RDC não há a distinção de modalidades de licitação como previsto na Lei nº 

8.666/93. Além disso, ocorre no RDC a chamada inversão de fases, na qual apenas o fornecedor 

vencedor apresenta a documentação para habilitação. Outra característica do RDC é a 

possibilidade de disputa por lances sucessivos, tal como permite a modalidade pregão, 

aumentando a competitividade do certame. 

Para operacionalizar o disposto nas normas mencionadas, foi criado o Sistema RDC 

Eletrônico, gerido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e que 

contempla os seguintes regimes de execução: 

a) Contratação por tarefa; 

b) Empreitada por preço unitário; 

c) Empreitada por preço global; e 

d) Empreitada integral. 

 

Das transferências voluntárias da União 

As transferências voluntárias da União são regidas atualmente pelo Decreto nº 6.170, de 

21 de julho de 2007, que regulamenta no art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967 e o art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Decreto, por sua vez, é 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 

O Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005 instituiu a obrigatoriedade do uso pelos 

convenentes da modalidade pregão para a aquisição de serviços ou bens comuns na execução 

das transferências voluntárias da União, preferencialmente em sua forma eletrônica, nos 

seguintes termos: 

Art. 1º  Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, 

instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse 

voluntário de recursos públicos da União deverão conter cláusula que determine 

que as obras, compras, serviços e alienações a serem realizadas por entes públicos 

ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, 
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sejam contratadas mediante processo de licitação pública, de acordo com o 

estabelecido na legislação federal pertinente. 

§ 1º Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos 

do caput, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da 

modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do 

regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo 

preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser 

definido em instrução complementar. 

§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 

devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente. 

 § 3º Os órgãos, entes e entidades privadas sem fins lucrativos, convenentes ou 

consorciadas com a União, poderão utilizar sistemas de pregão eletrônico próprios 

ou de terceiros. 

(...) 

Art. 4º Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda 

expedirão instrução complementar conjunta para a execução deste Decreto, no 

prazo de noventa dias, dispondo sobre os limites, prazos e condições para a sua 

implementação, especialmente em relação ao § 1º do art. 1º, podendo estabelecer 

as situações excepcionais de dispensa da aplicação do disposto no citado § 1º. 

As transferências voluntárias da União, que compreendem os convênios, contratos de 

repasse e termos de parceria firmados com os Estados, Distrito Federal, Municípios e 

organizações da sociedade civil, somaram cerca de R$ 80 bilhões desde 2008, correspondendo 

a 98.780 instrumentos assinados e válidos. O gráfico a seguir apresenta o histórico dos 

instrumentos assinados desde 2008: 

Histórico de valor e quantidade de instrumentos assinados 

 
Fonte: Siconv. 

O gráfico a seguir detalha o universo de instrumentos assinados e válidos por tipo de 

objeto predominante: 
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Tipo de objeto dos instrumentos 

 
Fonte: Siconv 

Não menos importante é conhecer o perfil das transferências voluntárias em termos de 

faixas de valores, informação que trazemos no gráfico a seguir: 

Percentual de contratos assinados por faixa - Qtde 

 
Fonte: Siconv. 

O gráfico anterior demonstra que cerca de 80% dos instrumentos firmados possuem 

valores abaixo de R$ 750.000,00. Verifica-se na mesma base de dados que essa maioria de 

instrumentos representa, por outro lado, apenas cerca de 20% do total dos recursos repassados. 

 

Das modalidades de licitação utilizadas nas transferências voluntárias da União 

Consta na base de dados do Siconv registro de 100.456 processos para compra de bens 

ou contratação de serviços realizados nas transferências realizadas com municípios, assim 

distribuídos por modalidade de licitação: 
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Distribuição das modalidades de licitação - transferências voluntárias a municípios 

 
Fonte: Siconv. 

Das informações anteriores verifica-se que apenas 8% dos certames realizados pelos 

municípios nas transferências voluntárias são operacionalizados em meio eletrônico, caso do 

pregão eletrônico. 

A análise dos dados do Siconv permite concluir também que apenas 822 municípios 

utilizaram a modalidade Pregão Eletrônico no histórico das transferências voluntárias, contra 

3.843 que se utilizaram da modalidade presencial de Pregão. 

Em complemento, verificamos que apenas 390 municípios estão atualmente aptos a 

utilizar o sistema Comprasnet, em que pese a possibilidade de uso por órgãos e entidades que 

não compõem o SISG, e conforme mencionado anteriormente. 

Quanto ao uso de sistema de licitações públicas alternativo ao Comprasnet pelos entes 

federados, verificamos que, em dezembro de 2015, apenas 329 municípios se utilizam do 

sistema Licitações-e do Banco do Brasil7. 

 

Da viabilidade do uso de modalidades eletrônicas pelos Estados e Municípios nas 

transferências voluntárias 

Para as modalidades dispensa de licitação e pregão presencial, que perfazem um 

percentual de 49% dos certames realizados nas transferências voluntárias, o Comprasnet já 

oferece instrumentos para operacionaliza-las de maneira eletrônica, utilizando-se do pregão 

eletrônico e da cotação eletrônica8. 

Nesse ponto é importante ressaltar a possibilidade do uso do Sistema RDC Eletrônico 

para operacionalização dos certames que envolvam as obras e serviços de engenharia, com as 

adaptações que se fizerem necessárias a essas licitações, já que, a priori, não serão 

operacionalizadas na modalidade RDC, visto que não se enquadram em sua totalidade nas 

exigências da Lei nº 12.462/2011. 

                                                 
7 Informação baseada em DEZ/2015, considerando as naturezas jurídicas considerando as naturezas jurídicas, 

Município, Autarquia Municipal, Fundação Municipal, Órgão Público do Poder Executivo Municipal. 
8 Consideramos que as dispensas de licitação por limite de valor tendem a ser a maioria das dispensas realizadas 

nas transferências voluntárias, tendo em vista a maioria dos instrumentos possuem valores diminutos. 
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O uso do sistema RDC Eletrônico seria importante considerando que a contratação de 

obras e serviços de engenharia por meio de pregão, na prática não é a regra, por não se tratar 

muitas vezes de serviços comuns. 

Ademais, em se viabilizando o uso do sistema RDC Eletrônico para as transferências 

que envolvam obras e serviços de engenharia, é possível acrescer aos 49% de processos 

passíveis de realização em formato eletrônico parte do percentual de 37% das concorrências, 

tomadas de preço e convites realizados no formato tradicional. 

Importa ressaltar que o recente avanço do acesso à internet no Brasil possibilita a 

evolução proposta, conforme já demonstrava a pesquisa Perfil dos Estados e dos Municípios, 

produzida pelo IBGE em 20149, na qual apenas 13 das 5.570 prefeituras brasileiras não 

possuíam acesso à internet em sua sede, sendo que 4.126 municípios já possuíam cobertura de 

internet banda larga em 2015 conforme informações do Ministério da Ciência Tecnologia, 

Inovações e Comunicações10. 

 

Dos benefícios do uso de modalidades eletrônicas de licitação 

Dos ganhos de confiabilidade das informações e de eficiência e economicidade na gestão e no 

controle  

A utilização de sistema eletrônico unificado de licitações pelos convenentes permitiria 

criar interligações com o sistema Siconv eliminando o trabalho de registro dos seguintes itens 

previstos no inciso XVIII do art. 7º e Parágrafo Único do art. 50 da Portaria nº 424/2016: 

a) extrato do edital de licitação; 

b) preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço; 

c) proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição no 

CNPJ11; 

d) termo de homologação e adjudicação; e 

e) publicação do extrato do edital de licitação no Diário Oficial da União12. 

Cabe ressaltar que o ganho de eficiência mencionado virá acompanhado de um ganho 

expressivo de confiabilidade da informação, visto tais dados serem inseridos atualmente de 

forma manual e sem a realização de crítica pelo sistema Siconv. 

Para tanto, é preciso definir sistema unificado de licitações a ser utilizado pelos estados 

e municípios, preferencialmente aqueles já existentes e disponíveis na administração pública 

federal – Comprasnet e RDC Eletrônico, evitando produção de tecnologias que implicam em 

custos de criação e de integração. 

Com a implementação da medida estariam disponíveis em repositório único as 

informações dos fornecedores participantes, inclusive das propostas, permitindo um controle 

                                                 
9 ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2014/base_MUNIC_xls_2014.zip.  
10 Adicionalmente, 4.127 municípios brasileiros possuíam cobertura de banda larga em 2015, segundo dados 

disponíveis em http://dados.gov.br/dataset/dscom/resource/50ad5722-fcb4-400e-acdd-2939982fb9ba.  
11 A interpretação desse dispositivo tem sido no sentido da obrigatoriedade de inserção apenas da proposta 

vencedora, sendo a inserção das demais apenas uma boa prática. 
12 O sistema SIASG possui interligação com a Imprensa Oficial, de forma que o comando para a publicação do 

edital pode ser iniciado do próprio sistema, feitos eventuais ajustes para uso nos municípios. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2014/base_MUNIC_xls_2014.zip
http://dados.gov.br/dataset/dscom/resource/50ad5722-fcb4-400e-acdd-2939982fb9ba


 

 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

mais eficiente e tempestivo sobre as eventuais fraudes, por meio de cruzamento de bases de 

dados e elaboração de trilhas de auditoria. 

Em decorrência da disponibilidade das informações dos fornecedores participantes, 

tornar-se-ia mais eficiente, acurado e efetivo o controle, por exemplo, sobre a participação em 

licitação de licitantes inidôneos, impedidos e suspensos, conforme mencionado na Portaria nº 

424/2016, incisos do art. 44. 

Por fim, ressalte-se que os benefícios mencionados do uso das modalidades eletrônicas 

de licitação pelos convenentes permitem que se substituam controles administrativos manuais 

e individualmente realizados por verificações em sistema realizadas de forma maciça, emitindo 

alertas aos gestores e aos órgãos de controle. 

Tal avanço é condição sine qua non para avançarmos do controle processual para o 

controle de resultados, mudança de paradigma essa perseguida pela recente Portaria nº 

424/2016. 

Quanto à economicidade das licitações realizadas por meios eletrônicos, dados do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apontam para uma economia de 18% 

em 2014 pelo uso do pregão eletrônico pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal, calculada a partir dos preços de referência das licitações. 

 

Do alinhamento às boas práticas internacionais: 

A utilização de procedimentos de seleção de fornecedores por meio de sistema 

eletrônico, denominada internacionalmente como e-procurement, é uma prática já consolidada 

em diversos países do mundo, a exemplo dos países asiáticos, e encontra-se em franca expansão 

nos países europeus13. 

Estudos mencionados pela Comissão para o Parlamento Europeu apontam que o uso de 

modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores gera economia na ordem de 5 a 20% nas 

compras públicas, além de afetarem positivamente o Produto Interno Bruto com acréscimos de 

0,1 a 0,2% em 5 (cinco) anos14. 

De outro bordo, o uso de modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores amplia a 

transparência sobre o uso dos recursos públicos, permitindo um escrutínio mais efetivo da 

sociedade sobre os gestores públicos, reduzindo o risco de corrupção, conforme mencionado 

pela OCDE em Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement15. 

Por fim, o uso de modalidades eletrônicas de licitação em plataforma unificada permitirá 

a disponibilização das informações em formato de dados abertos, alinhando-se aos 

compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a iniciativa Open Government 

Partnership16 e a Convenção Interamericana contra a Corrupção17. 

 

 

                                                 
13 Fonte: World Bank. Disponível em 

http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement-2017.pdf.  
14 Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0179&from=EN.  
15 Disponível em https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf.  
16 Disponível em https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp.  
17 Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-oea/documentos-

relevantes/arquivos/cartilha-oea-2016.pdf.  
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Das conclusões 

Da análise realizada conclui-se que o uso de modalidades eletrônicas de licitação pelos 

municípios convenentes nas transferências voluntárias da União ainda é reduzido, em que pese 

a disponibilidade de ferramentas de uso gratuito como o sistema Comprasnet e e-Licitações. 

As vantagens do uso de modalidades eletrônicas consistem em maior confiabilidade e 

transparência das informações das licitações e ganhos de eficiência e economicidade na gestão 

e controle dos recursos públicos transferidos. 

Nesse sentido, e conforme informado anteriormente, os resultados da análise foram 

enviados à Seges/MP para avaliação das medidas necessárias para instituição da 

obrigatoriedade do uso de sistema eletrônico unificado na operacionalização das licitações 

realizadas a partir de transferências voluntárias recebidas, sendo as providências acompanhadas 

de forma prioritária pela CGU 

 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

Plano de Providências Permanente - PPP 

 O Plano de Providências Permanente (PPP) é o documento que contempla todas as 

recomendações emitidas pela CGU à Unidade Prestadora de Contas (UPC), para o 

monitoramento de soluções pactuadas a fim de sanear os registros (constatações) identificados 

pela CGU.  

 É de responsabilidade do gestor a garantia da execução das providências por ele 

assumidas, assim como manter atualizado esse instrumento na medida da adoção de 

providências no âmbito da UPC.  

 A gestão do PPP da unidade e a troca de informações a respeito das recomendações 

emitidas é realizada pelo Sistema MonitorWeb – plataforma web de gestão das recomendações 

emitidas pelo Controle Interno. 

 Cumpre esclarecer que a Secretaria de Gestão assumiu parte das competências da extinta 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI e consequentemente a 

responsabilidade por dar cumprimento às recomendações emitidas pelo Controle Interno para 

essa unidade e pela atualização do respectivo PPP. 

 Extração realizada no Sistema MonitorWeb mostrou 37 recomendações pendentes de 

atendimento pela Seges, independentemente do exercício em que se originaram, conforme 

segue: 
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Recomendações Controle Interno 

Tema da ação de controle Relatório (OS) Recomendações 

em aberto 

Sicaf* 201602214 02 

Terceirização (limpeza e vigilância) 201411167 22 

Transporte de Servidores 201504106 12 

Infovia - Brasília 201217309 1 

Total 37 

   Fonte: Sistema Monitor (extração em 15/05/2017). 

   * Recomendações emitidas em 2017. 

 Feitas essas considerações, a seguir são analisados, separadamente, PPP da unidade para 

cumprimento das recomendações oriundas das 3 ações de controle (OS) descritas na tabela 

anterior.  

 

SICAF – Uso e gestão das informações dos fornecedores do Poder Executivo Federal 

 A auditoria no SICAF evidenciou que, apesar do potencial do Sicaf como ferramenta de 

auxílio ao gestor federal na gestão de contratos e licitações, alguns níveis do sistema necessitam 

de aprimoramento para maior utilidade e confiabilidade das informações.  

 Em linhas gerais, o trabalho demonstrou que diversas informações constantes do Sicaf 

são inseridas manualmente, se encontram desatualizadas e divergem daquelas constantes de 

outras bases da administração pública. Foi observada, ainda, a necessidade de os fornecedores 

prestarem a mesma informação para mais de um órgão público, indo de encontro ao que dispõe 

a legislação. Restou claro que o registro cadastral não contempla uma consolidação de 

informações de desempenho contratual pretérito dos fornecedores, se resumindo ao registro das 

sanções de advertência, multa, suspensão, impedimento de licitar e inidoneidade. 

 Desse modo, foram recomendadas mudanças no sistema e no processo de obtenção dos 

dados, de modo a reduzir a burocracia do processo e os custos, tanto para o fornecedor quanto 

para a administração pública. Os gestores acolheram os apontamentos realizados ao longo do 

trabalho e apresentaram medidas imediatas para aprimoramento do Sicaf e plano de longo prazo 

para ampla reestruturação do processo de cadastramento dos fornecedores do governo federal.  

 Cumpre mencionar que o Plano de Longo Prazo para remodelagem do registro cadastral 

de fornecedores no âmbito do governo federal, tornou-se projeto do Laboratório de Inovação 

em Governo (G.NOVA) – ENAP, em conjunto com o Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO) e  o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 

SEGES/MPDG. O projeto será concluído ainda em 2017, salvo a ocorrência de eventos 

imprevistos, e prevê ampla discussão a respeito dos diversos níveis de cadastro/habilitação, com 

foco na simplificação e redução de custos para a administração pública e fornecedores.  

 

Vigilância, Limpeza e Conservação Predial 

 A auditoria sobre a sistemática de contratação de serviços de vigilância, limpeza e 

conservação predial se deu em 2014 e teve como objetivo avaliar a eficiência e economicidade 
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dos modelos existentes para a contratação desses serviços18. O macroprocesso da extinta SLTI 

analisado foi o referente à “implementação de modelos de compras e contratações de forma 

otimizada para ganho de escala e redução de custos operacionais”.  

 A avaliação identificou diversas possibilidades de melhoria que foram ao encontro de 

maior economicidade e eficiência das contratações públicas. Destacaram-se a necessidade de 

se rever os referenciais de produtividade dos serviços de limpeza estabelecidos pela então 

SLTI/MP, bem ainda os referenciais de lucro e despesas indiretas dos serviços de vigilância.   

 A partir da análise de editais de limpeza e conservação foram encontradas 

inconsistências na metodologia de cálculo utilizada pela unidade para compor os preços   

referenciais dos órgãos do SISG, sendo as principais quanto à estimativa do custo dos insumos, 

ao valor padrão de lucro do BDI e à utilização dos índices de produtividade mínima no 

estabelecimento dos referenciais de inexequibilidade. 

 Especificamente quanto à produtividade, constatou-se a possibilidade de revisão dos 

seus referenciais mínimos, evidenciada pela adoção de valores em média 50% superiores ao 

referencial em 38% da amostra analisada. Importante ressaltar que um incremento linear de 

10% nos referenciais de produtividade implicaria, após a repactuação de todos os contratos, em 

economia de cerca de 77 milhões de reais no âmbito do Poder Executivo Federal.  

 Mais ainda, considerou-se desarrazoada a utilização do mesmo referencial de 

produtividade para a definição tanto do preço máximo de contratação quanto do preço de 

inexequibilidade, fazendo-se necessário estabelecer produtividades máximas que supram a 

função de acautelar o gestor contra uma proposta possivelmente inexequível sem, contudo, 

inibir a contratação de produtividades superiores, mais econômicas para o erário.  

 Nesse sentido, recomendou-se, além de outros pontos, a revisão dos atuais índices de 

produtividade utilizados pela SLTI/MP para definição do cenário de preços máximos que a 

Administração Pública Federal se propõe a contratar para os serviços de limpeza e conservação 

predial.  

 Em 26 de maio de 2017 foi publicada a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 

– que substituiu a IN nº 02/2008 da extinta SLTI. Em linhas gerais, as principais inovações 

promovidas passam pelo aprimoramento da fase de planejamento das contratações, ao instituir 

expressamente as etapas prévias de Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos, e pela 

elevação dos índices de produtividade mínima exigidos dos fornecedores nas contratações de 

serviços de limpeza e conservação predial, os quais não haviam sido reajustados desde 2009, 

além de faixas de referência de produtividade na qual os licitantes podem apresentar proposta 

sem a necessidade de comprovação de sua capacidade, fomentando a competição e induzindo 

à economia de recursos públicos. 

 A nova IN também trouxe como ênfase o pagamento por resultado, de acordo com o 

cumprimento de requisitos como início de vigência, tempo de atendimento, meta a cumprir. 

Isso significa que, se uma empresa não cumprir o que foi determinado no ato da contratação, o 

pagamento será realizado de acordo com o percentual do serviço prestado.  

 Devido ao exíguo espaço temporal entre a publicação da IN e produção desse relatório, 

não foi possível avaliar se todas as recomendações do controle interno relativas aos serviços 

terceirizados foram atendidas. Entretanto, análise preliminar indica que parte das melhorias 

normativas apontadas no relatório de auditoria foram incluídas na nova regulamentação, em 
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especial a recomendada elevação das produtividades mínimas referenciais dos serviços de 

limpeza e conservação predial  

 

Serviços de Transporte de Servidores   

 Foi realizada em 2015 ação de controle no âmbito da extinta Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP 

órgão central do Sisg, a qual tinha atribuição de expedir normas para disciplinar a aquisição, 

distribuição, alienação, conservação, guarda, manutenção e utilização de veículos oficiais, além 

da normatização da locação de serviços de terceiros no transporte de servidores.  

 O objetivo da ação de controle foi retratar o estágio atual da política de contratação e 

gestão do serviço de transporte de servidores dos órgãos integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais – Sisg, propondo melhorias ao processo. Para tanto, analisou-se prioritariamente, a 

gestão da frota de veículos classificados como serviços comuns e transporte institucional, 

restringindo-se aos automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários classificados como 

veículos leves, tendo em vista sua maior representatividade em relação à frota total.  

 O trabalho - Relatório de Avaliação da política de contratação e gestão do serviço de 

transporte de servidores dos Órgãos integrantes do Sisg19 -  evidenciou carência de dados 

agregados a respeito da frota do Governo Federal, suas características e custos, tanto própria 

quanto terceirizada. Tal fato restringe a capacidade de diagnóstico da administração pública e, 

consequentemente, dificulta qualquer tomada de decisão estratégica nesse campo, inclusive no 

que se refere a ações que agreguem as demandas das Unidades visando sinergia que promova 

maior racionalização de recursos públicos. 

 No sentido de sanar ou mitigar as constatações verificadas, foram emitidas 

recomendações à extinta SLTI/MP, atualmente Seges/MP. Em resumo, as recomendações 

visaram o estudo e a definição de critérios objetivos que subsidiem os gestores na escolha do 

modelo mais apropriado de prestação do serviço de transporte de servidores, englobando as 

vantagens, desvantagens, riscos e aplicabilidade de cada modelo. Além disso, recomendou-se 

a inclusão dos serviços de táxi como alternativa para o transporte de servidores a serviço por 

meio de pregão ou credenciamento, após a realização de estudos sobre as vantagens, 

desvantagens, riscos e aplicabilidade desse tipo de serviço. 

  O MPDG, então, elaborou estudo, denominado Projeto Frota, em parceria com a 

Fundação Instituto de Administração (FIA), para analisar as diversos modelos de prestação dos 

serviços de transporte. Entre outras análises, o projeto concluiu pela necessidade de redução do 

custo do transporte terrestre dos servidores por meio da racionalização do seu uso e de sua 

forma de contratação, inclusive com a adoção de modais mais econômicos para a prestação do 

serviço. 

  O estudo supracitado comparou os modelos atuais da APF com modelos de contratação 

praticados no mercado e concluiu, a vista de todos as evidências, que a solução com a utilização 

de taxis se justificaria sob os pontos de vista técnico e econômico. 

 Assim, já em outubro de 2016, foi publicada a Ata de Registro de Preços para 

contratação de serviços de agenciamento de transporte terrestre dos servidores, empregados e 

colaboradores a serviço dos órgãos da Administração Pública federal direta no Distrito Federal 

e entorno (Taxigov). A solução visou permitir o atendimento dos órgãos da Administração 
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Direta com o uso de solução tecnológica que permite a requisição de corridas e a avaliação do 

serviço, bem como a execução administrativa e o monitoramento do contrato.  

 Segundo cronograma informado pelo Ministério do Planejamento, o modelo deverá ser 

implementado gradualmente nos órgãos da Administração Direta localizados no Distrito 

Federal durante o ano de 2017.  Atualmente, o TaxiGov já se encontra em operação nas 

seguintes pastas: 

✓ Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC; 

✓ Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP; 

✓ Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; 

✓ Advocacia-Geral da União - AGU; 

✓ Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA; 

✓ Defesa - MD; 

✓ Turismo - MTur; 

✓ Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC; 

✓ Minas e Energia – MME 

Cronograma Implantação TaxiGov 

 
       Fonte: http://www.planejamento.gov.br/taxigov/cronograma 

 

 Adicionalmente, segundo a Nota Informativa nº 4843/2017-MP, o novo modelo 

apresentou os seguintes números no período de 13/02 a 02/07: 

a) Corridas e Usuários 

✓ 15.161 corridas 

✓ 12.447 servidores e colaboradores cadastrados 

✓ 2.348 usuários 

✓ 120.158,779 km percorridos 

✓ 7,926 km médio/corrida 

✓ 06m57s tempo médio de atendimento (máx. 15min) 

✓ 4,92 média de avaliação motorista (máx. 5) 

✓ 4,93 média de avaliação carro (máx. 5) 

b)Valores 

✓ R$ 478.370,81 valor do taxímetro 
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✓ R$ 407.715,44 valor com desconto 14,77% 

✓ R$ 645.777,57 de economia (61,30% a menos que os contratos anteriores) 

 

 A fim de obter mais informações a respeito da implementação do TaxiGov no Poder 

Executivo Federal, em especial sobre as dificuldades enfrentadas, as medidas implementadas 

após o início da implantação e os benefícios já identificados, foi enviada a Solicitação de 

Auditoria nº 201701243-001/2017 à SEGES/MPDG.  

Em resposta, a unidade enviou a Nota Técnica nº 9459/2017-MP, informando o que 

segue: 

Quanto ao item "dificuldades gerais encontradas na implementação", registramos: 

a) ações de comunicação e integração entre as assessorias de comunicação dos 

ministérios envolvidos; b) sensibilização dos usuários ao novo modelo do TáxiGov; 

c) dificuldade na obtenção de dados dos servidores e lotação real nos atuais 

sistemas da APF para carga inicial na ferramenta, demandando preenchimento 

manual pelos ministérios; d) cenário de restrição orçamentária. 

5. Em relação ao item "benefícios da solução TáxiGov já identificados", podem se 

elencados: a) incorporação de tecnologia, com automação dos processos de 

solicitação, ateste e gestão do transporte; b) centralização da operação, com 

desoneração das unidades setoriais com atividades de gestão contratual e 

pagamento; c) maior transparência, controle da utilização e do gasto 

disponibilizado a cada órgão; d) gestão em tempo real, disponibilização de 

relatórios gerenciais e pagamento pelo uso efetivo, oferecido a cada órgão aderente 

ao modelo; e) permitir aos órgãos redirecionarem esforços para atuação nas 

atividades finalísticas ou em outras áreas carentes de força de trabalho. 

6. Com o intuito de mitigar as dificuldades apontadas no item 4 dessa Nota Técnica, 

informamos que já foram implementadas as seguintes melhorias após o início do 

projeto: a) definição de um plano de comunicação entregue a cada órgão aderente 

ao modelo, com prazos e peças a serem divulgadas internamente; b) divulgação   de   

peças   de   comunicação   e   de   capacitação   no   site   do   TáxiGov 

(http://www.planejamento.gov.br/taxigov); c) extração de uma base inicial de dados 

do SIORG e do SIGEPE para orientar os ministérios quanto ao preenchimento dos 

dados das unidades e servidores que serão cadastrados no sistema TáxiGov. 

7. Por fim, as próximas etapas do projeto podem ser resumidas na continuação da 

implantação nos Órgãos, segundo   cronograma   e   alinhamento às diretrizes 

definidas nos planos de implantação e de divulgação, disponíveis no sítio   

http://www.planejamento.gov.br/taxigov/cronograma taxigov/como-funciona; 

taxigov/divulgacao; bem como acompanhamento do mercado quanto à 

disponibilidade de modais alternativos e vantajosos à administração. 

 Por fim, análise preliminar indica que parte das recomendações apontadas no relatório 

de auditoria (Relatório de Avaliação da Política de Contratação e Gestão do Serviço de 

Transporte de Servidores dos Órgãos Integrantes do Sisg) foram atendidas, tanto pela realização 

de estudo a respeito dos modais de prestação dos serviços de transporte quanto pela iniciativa 

da Central de Compras do MPDG em implantar novo modelo de contratação e prestação dos 

serviços. Essa mudança na prestação dos serviços de transporte representa mudança de 

paradigma e tende a reduzir os custos na prestação desses serviços, bem como diminuir a 

estruturas administrativas relacionadas à atividade, com redução de custos e aumento da 

eficiência.  
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INFOVIA – Brasília 

 Há uma recomendação ainda pendente de atendimento relativo ao Relatório de 

Auditoria nº 201217309 que tratou das contratações referentes à Infovia Brasília. A 

recomendação em tela, apesar de ter sido expedida no bojo dessa auditoria específica, foi de 

caráter estruturante, com aplicação para todos os processos de registro de preços. O objetivo 

almejado era a inclusão, quando de licitações por registro de preços, de anexo específico 

contendo o histórico da execução do objeto contratado pela Unidade, ressalvando que a 

execução passada não é garantia de execução futura, com vistas a nivelar o conhecimento, entre 

as empresas, acerca da possibilidade de execução, tornando o processo mais transparente e 

competitivo.  

 A unidade vinculou o cumprimento dessa recomendação à publicação da nova IN de 

serviços, evento ocorrido em 26 de maio de 2017, conforme já informado. A análise quanto ao 

atendimento será realizada oportunamente. 

 

 

2.2 CONTROLES EXTERNOS                             

2.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 

Acórdão TCU nº 2.927/2013 – Plenário e Acórdão TCU nº 468/2016 – Plenário 

 Em 2006 foi exarado o Acórdão nº 788/2006 – Plenário, com determinação ao MP para 

que elaborasse estudo técnico com vistas a estruturar os órgãos concedentes de recursos 

públicos (transferências voluntárias), contemplando as necessidades de recursos humanos e 

materiais adequados, e estipulando monitoramentos regulares para verificação das providências 

tomadas. 

 Por ocasião dos primeiros monitoramentos, constatou-se que o MP deu prioridade à 

implementação do Siconv, em detrimento do estudo técnico, tendo o TCU reiterado a 

determinação por meio do Acórdão nº 3.304/2011 – Plenário e, posteriormente, por meio do 

Acórdão nº 2.927/2013 – Plenário. 

 Em 2015, por ocasião de novo monitoramento, o MP foi instado a prestar novos 

esclarecimentos sobre as providências tomadas em relação ao atendimento do item 9.6 do 

Acórdão nº 2.927/2013 – Plenário, bem como quanto aos impactos da utilização da 

#RedeSiconv no atendimento da determinação. Sobre esse aspecto, foi exarada a Nota Técnica 

Conjunta nº 167/2015/SEGEP/SLTI-MP, a qual repetiu os argumentos já expostos 

anteriormente sobre os limites de atuação da SEGEP e SLTI nessa questão, concluindo que as 

providências tomadas seriam suficientes para o cumprimento das determinações do TCU sobre 

o tema. 

 Mais recentemente, em março de 2016, foi expedido o Acórdão nº 468/2016 – Plenário 

que consolidou as constatações e análises decorrentes do monitoramento das determinações 

expedidas no âmbito da auditoria que avaliou o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 

de Repasse – Siconv, realizado em 2015. Nesse novo Acórdão, a Corte de Contas considerou 

não cumpridos os itens 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 e 9.6.4 do Acórdão 2.927/2013 – Plenário, 

relativos ao estudo técnico solicitado. 

Como consequência, o TCU renovou a determinação, com mudanças em relação ao 

texto original, cujo conteúdo reproduzimos abaixo: 
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“9.5. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 

reiteração das medidas anteriormente dirigidas ao referido ministério por meio dos 

Acórdãos 788/2006 (subitem 9.1), 3.304/2011 (subitem 9.7) e 2.927/2013 (subitem 

9.6), todos do Plenário, que, em conjunto com os órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (Direta e Indireta) que mais realizam transferências 

voluntárias de recursos mediante convênios, acordos, ajustes, contratos de repasse 

ou instrumentos congêneres, elabore estudo técnico com vistas a dotar os órgãos e 

entidades repassadores de recursos públicos federais da estrutura de recursos 

humanos e materiais mínima necessária ao bom e regular cumprimento de seus fins, 

a ser apresentado a este Tribunal no prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) 

dias a contar da ciência deste acórdão, o qual deverá comportar, para cada órgão 

ou Órgão/Entidade/Órgão/Entidade/Unidade: 

9.5.1. identificação da estrutura de recursos humanos e materiais atualmente 

disponível para o cumprimento dessa finalidade; 

9.5.2. identificação da estrutura de recursos humanos e materiais mínimos 

necessários à sua boa atuação nas três etapas de controle da transferência 

voluntária de recursos públicos federais (o exame e aprovação dos pedidos, o 

acompanhamento concomitante da execução e a análise das prestações de contas), 

tomando-se como parâmetro, sobretudo, o montante anual de recursos repassados 

e o objeto da atuação de cada órgão ou entidade; 

9.5.3. as providências a serem adotadas pelo órgão ou entidade e pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão para dotar o órgão ou entidade dos recursos 

mínimos mencionados no item 9.6.2; 

9.5.4. o cronograma de implementação dessas providências, contemplando toda a 

programação e o prazo de conclusão. 

(...) 

9.7. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que avalie a 

conveniência e oportunidade de: 

9.7.1. estabelecer metas de resultado no âmbito da #RedeSiconv de modo verificar, 

continuamente, o atingimento de resultados e de benefícios que reflitam na melhoria 

dos processos de descentralização voluntária de recursos; 

9.7.2. aperfeiçoar a funcionalidade de notificação de que tratam os arts. 48 e 49 da 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/2011, implementando ferramenta para 

gerenciamento e controle dos prazos de comunicação, a exemplo do alerta ao 

concedente, caso a caso sobre a necessidade de se providenciar a notificação 

quando da celebração do ajuste ou da liberação de recursos, bem como de emissão 

de relatório gerencial sobre cumprimento de prazos”. 

 A unidade informou, no Relatório de Gestão do exercício de 2016, que foi atualizado o 

Plano de Ação constante no Processo SEI nº 05210.001410/2016-91, com as seguintes 

informações: 

• Item 9.5.1. – Sem informações da unidade. 

• Item 9.5.2. – Sem informações da unidade. 

• Item 9.5.3. – Publicação da Portaria Interministerial nº 424/2016, que visa implantar 

algumas das melhorias identificadas ao processo de transferências da União. Foi 

definida, ainda, ação para realização de uma simulação nos processos críticos para 

validar os requisitos definidos especificados e quantificar a equipe, com previsão de 

conclusão para o final do 1º semestre de 2017. Demais ações não iniciadas ou adiadas. 
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• Item 9.5.4. – Concluída por meio da apresentação do Plano de Ação. 

• Item 9.7.1. – A publicação de Instrução Normativa regulamentando a #RedeSiconv está 

em andamento, tendo já sido formalizada em processo. Foram estabelecidas como metas 

a adesão, à #RedeSiconv, de 100% dos ministérios; 100% das capitais de unidades da 

federação; 100% das Associações de Municípios; 100% das Associações 

representativas de Organizações da Sociedade Civil; e maioria dos órgãos de controle 

(tribunais de contas, controladorias e ministérios públicos). Até 31/12/2016, três 

ministérios e 21 unidades da federação aderiram a Rede Siconv. Demais ações em 

andamento. 

• Item 9.7.2. – Ainda não foi iniciada a funcionalidade de notificação (Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011) para gerenciamento e controle dos prazos 

de comunicação na #RedeSiconv. 

 Em linhas gerais, os estudos conduzidos pelo Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão apontaram como prioridade a adoção de medidas para racionalizar 

o processo de transferências voluntárias, partindo do mapeamento dos processos, identificando 

riscos e ineficiências e propondo melhorias que reflitam em maior eficiência e eficácia dos 

convênios e contratos de repasse. 

 Parte dos problemas identificados foram discutidos entre os diversos atores envolvidos 

e introduzidas medidas na recente Portaria Interministerial nº 424/2016, tais como: 

✓ Extratificação dos instrumentos por faixa de valor, introduzindo procedimentos mais 

simplificados para as transferências de menor valor; 

✓ Introdução da lógica do controle por resultados em detrimento ao controle processual; 

✓ Definição de marcos fiscalizatórios específicos por faixa de valor do instrumento; 

✓ Implementação de modelo mais restritivo de liberação financeira; e 

✓ Introdução de mecanismo para evitar acúmulo de recursos ociosos na conta específica. 

 Portanto, em que pese o referido Acórdão determinar medida específica sobre 

diagnóstico e definição da gestão da força de trabalho de convênios e contratos de repasse, 

somos de opinião que as ações empreendidas pelo Ministério, parte delas inclusive com a 

colaboração da CGU, são pertinentes e necessárias, além de visarem atingir à idêntica finalidade 

do Acórdão em tela. 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201701242 

Unidade(s) Auditada(s): Secretaria de Gestão – SEGES 

Ministério Supervisor: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG 

Município (UF): Brasília/DF 

Exercício: 2016 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 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. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 

Brasília, DF, julho de 2017. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

 

Coordenador-Geral de Auditoria das Áreas de Planejamento e Gestão 

 

 

 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201701242 

Unidade Auditada: Secretaria de Gestão – SEGES 

Ministério Supervisor: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: Dyogo Henrique de Oliveira   

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2016, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 

expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros 

formulados pela equipe de auditoria. 

Foram promovidas ações com impacto positivo nos processos administrativos do 

Poder Executivo Federal, tais como a publicação da Instrução Normativa nº 05/2017 – 

SEGES/MPDG, que reestruturou a contratação de serviços no âmbito da Administração 

Pública federal, bem como a publicação de nova regulamentação das pesquisas de preços e o 

lançamento do Painel de Preços. Vale citar também a implantação de novo modelo de 

contratação e prestação dos serviços de transporte de servidores (TaxiGov), além da ampliação 

da rede colaborativa com os atores envolvidos nas transferências voluntárias – Rede Siconv, e 

a publicação de novo marco regulatório (Portaria Interministerial nº 424/2016) para aquelas 

transferências. 

Quanto às recomendações do Plano de Providências Permanente, a análise indica 

que grande parte das recomendações foram atendidas, tanto pela publicação de novos 

normativos, a exemplo da IN nº 05/2017, quanto pelas iniciativas de aumentar as 

produtividades mínimas dos serviços de limpeza e conservação e implantar novo modelo de 

contratação e prestação dos serviços de transporte de servidores (TaxiGov). O restante das 
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recomendações se encontram em estágios diversos de implementação e continuarão sendo 

monitoradas nos exercícios vindouros. 

No que se refere à suficiência dos controles internos administrativos, destacamos a 

publicação do planejamento estratégico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (2016-2019), bem como a reestruturação de seu Regimento Interno com a definição das 

competências das unidades do Órgão, entre elas a SEGES. Nesse sentido, a instituição de 

iniciativas e indicadores é essencial para acompanhar e aferir o desempenho da gestão, bem 

como para o estabelecimento das demais perspectivas do sistema de controle interno.  

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, julho de 2017. 

  

 

FERNANDO MENDES MONTEIRO 

Diretor de Auditoria da Área de Governança e Gestão 
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