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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
        Senhor Chefe, 
 
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço 
 n.° 189777,  e consoante o estabelecido  na  Seção I, Capítulo II   da 
 Instrução   Normativa   SFC  n° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os 
 resultados  dos  exames  realizados na gestão da Fundação Universidade 
 Federal de Pelotas. 
 
 I - ESCOPO DOS EXAMES 
 
 2.  Os  trabalhos  foram  realizados por  meio de  testes, análises  e 
 consolidações  de  informações  realizadas  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, que contemplaram os seguintes itens: 
 
 - AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  QUANTITATIVOS  E QUALITATIVOS DA GESTÃO 
 - QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS 
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
 3. Os  exames realizados resultaram na  identificação das constatações 
 listadas detalhadamente no Anexo Demonstrativo das Constatações  e que 
 dão  suporte  às  análises  constantes da conclusão deste Relatório de 
 Auditoria.  Os  pontos  listados no referido Anexo foram elaborados  a 
 partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do 
 processo de contas apresentado pela Unidade Auditada. 
 



 
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças 
 e   respectivos  conteúdos   exigidos  pela  IN/TCU  nº 47/2004 e pela 
 DN/TCU nº 81/2006, Anexo XI. 
 
 5.  De  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN/TCU nº 81/2006, e 
 em  face  dos exames  realizados,  cujos resultados estão  consignados 
 no  Anexo  Demonstrativo  das   Constatações,  efetuamos  as seguintes 
 análises: 
 
 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS  
 
 De  acordo com o consubstanciado no Relatório de Gestão 2006 da UFPEL, 
 foram previstas e executadas metas relativas aos seguintes Programas: 
 Previdência  de Inativos e Pensionistas da União, Promoção da Pesquisa 
 e  do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Gestão da Participação 
 em  Organismos  Internacionais, Apoio Administrativo, Democratizando o 
 acesso à Educação Profissional, Tecnológica e Universitária, Gestão da 
 Política de Educação, Universidade do Século XXI e Escola Moderna. 
 Verificamos que as seguintes metas não foram integralmente alcançadas: 
 Programa Apoio Administrativo: 
 Projeto  Assistência Médica e Odontológica aos servidores empregados e 
 seus  dependentes:  verificamos  que  foi  alcançada  26,52%  da  meta 
 estabelecida  (unidade  número de servidores beneficiados). A meta não 
 foi atingida pois a proposta para o exercício de 2006 era a de ampliar 
 as   instalações   existentes   e   o  número  de  profissionais  para 
 atendimento,  o  que  não  foi  viável  tendo  em  vista a carência de 
 recursos para sua consecução. 
 Programa  Democratizando o Acesso à Educação Profissional, Tecnológica 
 e Universitária: 
 Projeto  Funcionamento  da  Educação Profissional: verificamos que foi 
 alcançada   80%   da  meta  estabelecida  (unidade  número  de  alunos 
 matriculados).  A meta de 1.300 alunos não foi alcançada pois o início 
 do  Projeto  Escola  de Fábrica e do PROEJA, programado para o segundo 
 semestre de 2006, foi transferido para o primeiro trimestre de 2007. 
 Projeto  Assistência ao educando da educação profissional: verificamos 
 que  foi  alcançada  35,79%  da  meta  estabelecida (unidade número de 
 alunos assistidos). O Gestor não efetuou esclarecimentos a respeito do 
 não atingimento da meta de 1.400 alunos assistidos. Todavia, visto que 
 o  projeto  está estreitamente relacionado ao Projeto Funcionamento da 
 Educação  Profissional,  infere-se  que o não atingimento foi motivado 
 pelas causas arroladas no item anterior. 
 Programa Gestão da Política da Educação: 
 Projeto  Capacitação  de  servidores  públicos federais em processo de 
 qualificação  e  requalificação: verificamos que não houve capacitação 
 ou qualificação de servidores no exercício de 2006, em desacordo com o 
 proposto  (meta  de  capacitar  700 servidores). Não identificamos, no 
 Relatório  de  Gestão,  esclarecimentos  a respeito da não execução da 
 meta proposta. 
 Programa Universidade do Século XXI: 
 Projeto  Assistência  ao  educando do ensino de graduação: verificamos 
 que  foi  alcançada 91% da meta estabelecida (unidade número de alunos 
 assistidos).   A   meta  foi  parcialmente  alcançada  em  virtude  da 
 disparidade  existente  entre  os calendários acadêmicos dos cursos, o 
 que  ocasionou  longos períodos sem alunos assistidos. Tal desencontro 
 retardou a seleção de bolsistas, diminuindo, assim, o número de alunos 
 beneficiados. 
 



 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  Gestor,  para  as metas não executadas e para as não 
 atingidas,  consubstanciar  no  Relatório  de  Gestão  as  causas  que 
 inviabilizaram  o  cumprimento,  em atendimento ao disposto no Item 4, 
 Anexo II, da DN TCU nº 81/2006. 
 
 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES  
 
 Verificamos  que  a  Entidade  fez constar, no Relatório de Gestão que 
 integra  o  Processo  de  Prestação de Contas Anual, os indicadores de 
 gestão  com  os  resultados  alcançados  no  exercício  de  2006, como 
 previsto  na  Decisão  TCU  nº 408/2002 – Plenário: 
 
 I - Custo Corrente/Aluno Equivalente 
 II - Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente 
 III - Aluno Tempo Integral/Funcionário 
 IV - Funcionário/Professor 
 V - Grau de Participação Estudantil 
 VI - Grau de Envolvimento com Pós-Graduação 
 VII - Conceito CAPES para a Pós-Graduação 
 VIII - Índice de Qualificação do Corpo Docente 
 IX - Taxa de Sucesso na Graduação 
 
 No  entanto,  verificamos  que,  para a composição do Número de alunos 
 diplomados  -  ND,  foi  utilizado  o número de concluintes do segundo 
 semestre  de  2005,  por não haver informações a respeito do número de 
 concluintes  do  segundo  semestre  de  2006. A utilização de tal dado 
 gerou  inconsistência  nos indicadores cujo cálculo inclui o número de 
 alunos  diplomados  no  exercício,  quais  sejam  Custo Corrente/Aluno 
 Equivalente,  Aluno  Tempo Integral/Professor Equivalente, Aluno Tempo 
 Integral/Funcionário   Equivalente,   Funcionário/Professor,  Grau  de 
 Participação Estudantil e Taxa de Sucesso na Graduação. Portanto, tais 
 indicadores  não  são  válidos  para refletir o que de fato ocorreu no 
 exercício sob exame. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  Gestor, para o cálculo dos indicadores estabelecidos 
 pelo  TCU  por meio da Decisão nº 408/2002 - Plenário, bem como para o 
 cálculo de outros que entender relevantes, a utilização de informações 
 concernentes  ao  exercício  em  referência,  de modo que reflitam com 
 fidedignidade o que efetivamente ocorreu, com o intuito de viabilizar, 
 com clareza e precisão, o acompanhamento da performance da Entidade. 
 
 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 
 Com   base   nos   exames  realizados,  foram  constatadas  as  falhas 
 consignadas  no  Anexo  I  do  presente Relatório, subitem 3.2.3.1, as 
 quais relatam a omissão dos gestores ante o descumprimento de prazo de 
 apresentação  de prestação de contas, por parte das fundações de apoio 
 Fundação  de  Apoio  Universitário  e  Fundação  Simon  Bolívar,  e  a 
 inexigência  de prestação de contas formalizada de acordo com a Lei nº 
 8.666/93,  IN  STN  nº  01/97  e  jurisprudência  do TCU. Destacamos a 
 materialidade  dos  recursos  envolvidos,  a  saber  R$  41.828.669,69 
 (no  exercício  de 2007 a Fundação Simon Bolívar  recolheu aos  cofres 
 da União R$ 13.416.478,55, valor vinculado ao Contrato nº 46/2005, que 
 deve ser subtraído, conforme disposto no subitem 4.1.1.4). 
 



 
 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS  
 
 Com   base   nos   exames  realizados,  foram  constatadas  as  falhas 
 consignadas  no  Anexo  I  do  presente  Relatório, as quais denotam a 
 necessidade  de melhorias nos controles internos da área, com vistas a 
 adequar  os procedimentos aos ditames legais que regem o suprimento de 
 bens  e  de serviços no Serviço Público Federal, principalmente no que 
 tange  ao cumprimento das disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na 
 jurisprudência  do  Tribunal de Contas da União, no que diz respeito a 
 contratações efetuadas sem procedimento licitatório (subitens 3.1.2.1, 
 3.1.2.2,   3.2.2.1,   3.2.2.6,  3.2.2.7  e  3.2.2.9)  e  a  pagamentos 
 efetivados  sem  base  contratual  (subitem  3.2.4.4),  e  também  nas 
 disposições contidas na Lei nº 8.958/94, no Decreto nº 5.205/2004 e na 
 legislação   suprareferida  anteriormente,  no  que  diz  respeito  ao 
 relacionamento da UFPEL com suas Fundações de Apoio (subitens 3.2.1.1, 
 3.2.1.2, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4 e 3.2.2.5). 
 
 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 A  força  de trabalho da Universidade Federal de Pelotas, referente ao 
 exercício  de  2006,  está  assim  constituída,  consoante informações 
 extraídas do SIAPE: 
 

Situação Dez/2005 Dez/2006 
Ativo Permanente 1.938 2.114
Nomeados p/cargo em comissão 9 8
Sem vínculo 62 58
Cedido 5 1
Contratos temporários 264 240
Requisitados de outros órgãos 1 1
Exercício desc. Carreira 2 2
CLT – Apos. Complemento 215 207

 
 Com relação a aposentados e pensionistas, a posição é a seguinte: 
  

Situação Dez/2005 Dez/2006 
Aposentados 1.091 1.101
Beneficiários de pensão 236 246
TOTAL 3.823 3.978

 
 
 Verificamos  falhas  nos  controles  existentes  na  área  de Recursos 
 Humanos   da   Entidade,   traduzidas   em  pagamentos  suportados  em 
 documentação  desatualizada,  caso  do  Adicional de Insalubridade, no 
 envio  intempestivo  de  atos  de  admissão  ao controle interno, e na 
 morosidade  na  condução  de processos administrativos disciplinares e 
 sindicâncias,  conforme  consignado  no Anexo I ao presente Relatório, 
 subitens 2.1.1.1, 2.2.1.1 e 2.3.1.1, as quais indicam a necessidade de 
 aprimoramento  dos controles internos, de modo a viabilizar a correção 
 das falhas detectadas. 
 
 5.6 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  
 
 A  Universidade  Federal  de  Pelotas  não  atua como patrocinadora de 
 entidades  fechadas  de previdência complementar (Lei Complementar  nº 
 108/01, Lei  Complementar  nº  109/01  e  Lei  nº 10.934/04). 
 



 
 5.7 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU  
 
 As  determinações emitidas pelo TCU no exercício de 2006, por meio dos 
 Acórdãos nº 15/2005 - 1ª Câmara, 2.447/2006 - 1ª Câmara e 3.345/2006 - 
 1ª   Câmara,  não  foram  atendidas  na  sua  integralidade,  conforme 
 consubstanciado  nos  subitens  2.1.1.1,  3.1.1.1,  3.2.3.1,  3.2.4.4, 
 4.1.1.1,  4.1.1.2  e 4.1.1.3 do Anexo I. Quanto às determinações de nº 
 1.4  e  1.6,  emitidas  por meio do Acórdão nº 2.447/2006 - 1ª Câmara, 
 quais  sejam  "cumpra  fielmente  os  ditames  da IN/STN n.º 01/97, em 
 especial  os arts. 8º, inciso V, e 30, ao firmar ou executar convênios 
 envolvendo  recursos  federais"  e  "nas contratações de pessoal e nos 
 pagamentos  por serviços prestados no âmbito da FAU observe o disposto 
 no  inciso VIII do art. 27 da Lei 10.707, de 30 de julho de 2003 - LDO 
 para  2004",  respectivamente,  não  foi  viável  a verificação de seu 
 atendimento, posto que não foram prestadas contas, em tempo hábil, dos 
 recursos  repassados  à  conta  de contratos firmados com fundações de 
 apoio  nos  moldes  da IN STN nº 01/97, conforme consignado no subitem 
 3.2.3.1 do Anexo I. 
 Quanto à medida cautelar emitida por meio da Ata nº 44, de 01/11/2006, 
 nos  termos  do  art.  276 do Regimento Interno do TCU, determinando a 
 suspensão  da execução do Contrato nº 46/2005, celebrado entre a UFPEL 
 e  a  Fundação  Simon  Bolívar,  no  valor de R$ 15.000.000,00, para a 
 execução  do  projeto  "Expansão dos Campi da UFPEL"; e dos repasses a 
 título  de  taxa  de  administração, no âmbito do Contrato nº 18/2005, 
 também  firmado  entre as duas entidades, no valor de R$ 15.206.352,11 
 (até  o  9º  Termo Aditivo, de 30/06/2006), para a execução do Projeto 
 Interdisciplinar  de Serviços Técnicos e de Apoio (PISTA), o Gestor se 
 pronunciou  a  respeito  das  medidas  adotadas  para seu atendimento, 
 conforme consignado no subitem 4.1.1.4 do Anexo I. 
 
 5.8 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS  
 
 Não  houve a execução de projetos e programas financiados com recursos 
 externos no exercício de 2006. 
 
 5.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
 
 A   Universidade   não   possui   Unidade   de  Auditoria Interna  ou, 
 ainda, servidor designado para o desempenho de tal atividade, conforme 
 consignado no subitem 4.1.2.1 do Anexo I. 
 
 5.10 CONCESSÃO DE DIÁRIAS  
 
 O   Gestor,   nas   concessões   de   diárias  analisadas,  apresentou 
 justificativas  expressas  para  os  deslocamentos  que incluíam ou se 
 iniciavam   em  finais  de  semana e feriados, as quais foram acatadas 
 pelo  ordenador   de  despesas, em cumprimento ao disposto no  § 3º do 
 art.  6º  do  Decreto  nº  343/91  (revogado pelo Decreto nº 5.992, de 
 19/12/2006). 
 
 5.11 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES  
 
 Por  meio  do  Cartão de Pagamento do Governo Federal, no exercício de 
 2006,  foram executadas despesas no valor de R$ 41.370,00. Tal recurso 
 foi  utilizado  na aquisição de combustível e no pagamento de pedágios 
 em   viagens,   não   sendo  verificadas  irregularidades  nos  gastos 
 efetuados. 



 
 
 5.12 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO 
 
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo   Demonstrativo 
 das Constatações, não tendo sido identificada pela   equipe ocorrência 
 de dano ao erário. 
 
 III - 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, 
 a  partir  das   constatações   levantadas  pela   equipe,  que  estão 
 detalhadamente  consignadas no  Anexo Demonstrativo das   Constatações 
 deste Relatório. 
 
 
                   Porto Alegre, 30 de abril de 2007. 
 
 
 
 NOME                               CARGO     ASSINATURA 
 
 ADRIANA BASTIANI GUGGIANA           AFC      ________________________ 
 
 RODRIGO NARDON                      AFC      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 189777 
DEMONSTRATIVO DAS CONSTATAÇÕES 

 
 1 GESTÃO FINANCEIRA  
 
 1.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPONÍVEIS  
 
 1.1.1 ASSUNTO  - Cartão de Pagamento do Governo Federal  
 
 1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (033)  
 Foi  executado,  no  exercício  de  2006,  R$  41.370,00  por  meio de 
 suprimento  de  fundos  utilizando  o  Cartão  de Pagamento do Governo 
 Federal.  Tal  valor  foi  gasto  mediante  saques  em  espécie,   por 
 motoristas  da  UFSM  na  aquisição  de  combustível e no pagamento de 
 pedágio.  Questionado  a  respeito  da  não utilização  do instrumento 
 como  cartão  de  crédito,  na  forma   recomendada  no  item  8.4  da 
 Macrofunção  SIAFI  nº  02.11.21,  o  gestor manifestou-se da seguinte 
 maneira: 
 "Os  gastos  com  suprimento  de fundos na modalidade de pagamento com 
 cartão corporativo foram implantados na nossa Unidade no  exercício de 
 2005, apesar da não obrigatoriedade, excepcionalizados na macro-função 
 do Siafi 02.11.21. 
 Dado  que  o sistema de gerenciamento do Banco do Brasil para o cartão 
 corporativo   é  extremamente  limitado  quanto  a  possibilidade   de 
 controle,  de  entendimento  do  mesmo,  e de suporte, para fazermos o 
 controle via Internet, optou-se pela modalidade de saque como primeira 
 forma  de  entrar  no  sistema  já que na modalidade de fatura não foi 
 possível. 
 No  exercício  de  2006  a  concessão  de  suprimento  de fundos ficou 
 limitada  somente a dois tipos de despesas cujo atendimento não existe 
 possibilidade  de  ser  de  outra forma qual seja ela: a de gastos com 
 combustíveis em viagens e pagamento de pedágios. 
 No  entanto,  orientamos  os  supridos  (os   motoristas),  para   que 
 passassem  então  a usar o cartão corporativo na modalidade de fatura, 
 o  que nos foi argumentado pelos mesmos, de que a maioria das viagens, 
 estão  sendo  realizados  no interior do estado, para os municípios de 
 Bagé,  Dom  Pedrito,  Caçapava,  Jaguarão  e Livramento e até mesmo em 
 situações  de  trecho  de  rodovias,  fora  da zona urbana de qualquer 
 município,  e  que  na  tentativa  do  uso,  alguns  Postos não tinham 
 cadastramento  de  cartão nenhum, quanto mais de cartão corporativo do 
 Governo  Federal,  e  que nesta oportunidade se não tivessem efetuados 
 saques teriam ficado sem combustível e sem poder pagar os pedágios. 
 Estas  viagens  estão  sendo  realizadas,  visto  que  a  Universidade 
 Federal  de  Pelotas  está  implantando  a Unipampa, em convenio com a 
 Sesu/Mec. 
 No  exercício  de  2007,  estamos  novamente  tentando a utilização do 
 cartão  corporativo  na  modalidade  de Fatura, visto que o mesmo está 
 mais  divulgado  e os sistemas do BB possibilitam hoje mais controles, 
 no entanto as situações em viagens são extremamente difíceis visto que 
 os supridos podem se deparar com a situação de não ter sacado dinheiro 
 para  abastecer  em  viagem,  não  ter  terminal do Banco do Brasil na 
 localidade e o Posto não aceitar cartão via Fatura e o mesmo estar sem 
 combustível." 



 
 2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 2.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO  
 
 2.1.1 ASSUNTO  - PROVIMENTOS  
 
 2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (039)  
 Descumprimento  do prazo estabelecido para encaminhamento de processos 
 de admissão para o órgão de controle interno. 
 
 Constatamos  o  descumprimento do prazo de 60 dias para encaminhamento 
 de   processos   de   admissão  para  o  controle  interno,  consoante 
 manifestação  do gestor por ocasião dos trabalhos de acompanhamento da 
 gestão 2006, o que caracteriza o descumprimento do disposto no art. 8º 
 da  IN  TCU  nº  44/2002. Tal fato constitui reincidência, posto que a 
 falha já constituiu objeto de constatação, conforme subitem 6.4.1.1 do 
 Relatório  de  Auditoria  CGURS  nº  175118,  referente à avaliação da 
 gestão  2005.  Também,  há  determinação do TCU a respeito do assunto, 
 emitida por meio do Acórdão nº 15/2005 - Primeira Câmara. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A conduta do(s) gestor(es) responsável(eis) contribuiu apenas de forma 
 complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)   Resposta   do  gestor  a  questionamento  efetuado  por  meio  da 
 Solicitação  de  Auditoria nº 183963/001, por ocasião dos trabalhos de 
 auditoria de acompanhamento da gestão. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor manifestou-se da seguinte forma, por ocasião dos trabalhos de 
 auditoria de acompanhamento da gestão: 
 (...)  "Quanto  aos  processos  de  admissões  e  desligamentos, foram 
 enviados em dia até o mês de junho de 2006, quando tivemos que parar o 
 preenchimento  dos  formulários  e  envio  do material para o Controle 
 Interno face as admissões para a futura Universidade Federal do Pampa, 
 cujas  admissões  foram  feitas por Departamento fugindo totalmente da 
 nossa  rotina,  considerando o número de admissões e o prazo em que se 
 efetivaram.  Já  retomamos os trabalhos e em breve estaremos novamente 
 em  dia com o prazo estabelecido. Convém lembrar que este Departamento 
 designou  dois  servidores para esse fim, um responsável pelos atos de 
 aposentadorias   e   pensões   e   outro   nos  caso  de  admissões  e 
 desligamentos." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o Gestor 
 efetuou  manifestação  em  resposta  à Solicitação de Auditoria Final, 
 emitida por ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Ratificamos   a   resposta  anterior,  salientando  que:  quanto  aos 
 processos  de  admissões,  os trabalhos nesta área avançam, tendo sido 
 enviados  para  o  Controle  Interno  até  o  mês de outubro de 2006." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  análise à manifestação do gestor, verificamos que este vem tomando 
 providências  no  sentido  de  cumprir o prazo estipulado na IN TCU nº 
 044/2002  para  envio  de  atos  de  pessoal  ao  controle interno. No 



 entanto,   as  providências  em  adoção  ainda  não  foram  plenamente 
 implementadas, motivo pelo qual mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DEPTO PESSOAL 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Reiteramos  a  recomendação  emitida  por  ocasião  dos  trabalhos  de 
 avaliação  da  gestão  2005, qual seja a de proceder ao encaminhamento 
 tempestivo   dos   atos  de  admissão,  bem  como  das  concessões  de 
 aposentadoria  e  de pensão, em observância ao  disposto no art. 8º da 
 IN TCU nº 044/2002. 
 
 2.2 SUBÁREA - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS  
 
 2.2.1 ASSUNTO  - ADICIONAIS  
 
 2.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (040)  
 Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
 desatualizada. 
 
 Constatamos que a documentação que suporta o pagamento de Adicional de 
 Insalubridade   a   servidores  da  UFPEL  encontra-se  desatualizada, 
 inviabilizando  a  verificação  da legalidade dos valores pagos a cada 
 servidor  e  do  cumprimento ao disposto na Orientação Normativa MP nº 
 04/2005 e no Decreto nº 97.458/89. 
 Registramos que tal situação já foi objeto de ressalva no exercício de 
 2005,  conforme  ponto  6.2.1.1  do   Relatório  de Auditoria CGURS nº 
 175118, configurando reincidência na impropriedade. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)  Registros  efetuados  a  partir  da  documentação  que  suporta  o 
 pagamento do Adicional de Insalubridade: 
  

MAT SIAPE Documento que deu origem ao 
adicional 

Última 
Atualização 

Total 
Recebido em 

2006 
419252 OF 021/93 SESMT 01/04/93 4.698,60 
419271 Processo nº 005297/86-74 29/09/86 4.867,68 
419283 Ofício DRT/424/81 27/11/81 4.867,68 
419306 Ofício 134/93 SESMT 26/10/93 3.308,12 
419363 Processo nº 005297/86-74 29/09/86 4.698,60 
419391 Ofício 076/90 SESMT 29/10/90 1.312,32 
419394 Ofício DRT/424/81 27/11/81 5.412,60 
419400 Ofício 133/91 SESMT 04/12/91 4.896,90 
419406 Ofício DRT/424/81 27/11/81 11.618,64 
419475 Processo nº 005297/86-74 29/09/86 3.738,79 
419509 Ofício 076/90 SESMT 29/10/90 4.078,68 
419516 Processo 251/86-96 27/12/85 2.433,84 
419519 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.867,68 



419530 Ofício DRT/004/82 11/01/82 5.043,00 
419555 Processo 5297/86-74 29/09/86 1.280,65 
419584 Ofício 046/89 SESMT 10/10/89 3.298,92 
419639 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.078,68 
419666 Ofício DRT/394/85 05/09/85 5.043,00 
419701 Ofício DRT/424/81 27/11/81 3.298,92 
419790 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.867,68 
419805 Processo 7084/88/76 05/12/88 4.867,68 
419843 Processo 5505/87-71 22/12/87 3.523,95 
419845 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.867,68 
419847 Ofício DRT/394/85 05/09/85 4.896,90 
420048 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.535,28 
420052 Processo 251/86-96 27/12/85 1.630,28 
420053 Ofício DRT/004/82 11/01/82 4.535,28 
420120 Ofício 075/85 16/07/85 4.535,28 
420208 Portaria 1040/95 23/11/95 4.535,28 
420211 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.535,28 
420214 Processo 5297/86-74 29/09/86 3.800,16 
420282 Ofício DRT/RS/DSMT/424/81 27/11/81 10.449,00 
420313 Ofício DRT/RS/DSMT/424/81 27/11/81 4.377,72 

420316 Ofício DRT/RS/DSMT/424/81 27/11/81 1.511,76 
420330 Ofício DRT/RS/DSMT/424/81 27/11/81 4.377,72 
420664 Portaria 1029/95 17/11/95 3.936,96 
420665 Processo 5297/86-74 29/09/86 4.078,68 
420765 Ofício 045/94 SESMT 22/06/94 4.078,68 
420766 Processo 5297/86-74 29/09/86 5.009,04 
421017 Ofício 133/91/SESMT 04/12/91 5.473,32 
421128 Processo 02280/91-22 06/09/91 9.098,28 
421191 Processo 02280/91-22 06/09/91 10.044,24 
553463 Portaria 064/96 23/01/96 5.043,00 
1183792 Portaria 1019/95 14/11/95 7.874,04 
1282480 Portaria 0805/98 09/11/98 7.600,44 

 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor efetuou a seguinte manifestação acerca do fato apontado, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "A  UFPel  contratou  no  ano  de 2006 a empresa ENSEG - Engenharia de 
 Segurança do Trabalho, com o objetivo de revisar todas as situações de 
 insalubridade/periculosidade de todos os servidores que percebem estes 
 adicionais,   ou   que   solicitaram  pagamento  pelo  motivo  de  não 
 recebimento  destes.  Esta  empresa  emitirá  novos  laudos  periciais 
 adequados  a  legislação vigente. Já foram vistoriadas as dependências 
 totais da Faculdade de Veterinária e parte da Faculdade de Agronomia. 
 No  momento,  por estar esse trabalho em sua fase inicial, não há como 
 prever  sua finalização.  Como subsídio, juntamos cópia do Contrato de 
 Prestação de Serviço nº 41/2006." 
 O  Gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta   à   Solicitação de Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos  de   auditoria     de   avaliação    da   gestão,   efetuou 
 esclarecimentos  adicionais   a    respeito   do  fato  apontado  que, 
 no entanto, não acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já 
 apresentada,  de forma que não foram suficientes para elidir as falhas 
 identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor, consoante manifestação, está tomando providências de modo a 
 regularizar a situação. No entanto, tal fato vem sendo observado desde 



 o exercício de 2005, por ocasião dos trabalhos de avaliação da gestão, 
 sem que sejam adotadas medidas efetivas, consoante resposta do mesmo à 
 época: 
 "Desde  o  ano passado, através de Comissão constituída exclusivamente 
 para  esse  fim,  conforme  cópia juntada da Portaria nº 322, de 11 de 
 março  de 2005, a UFPel está verificando em todas as suas Unidades, as 
 condições  de  insalubridade/periculosidade  de  seus  servidores. Por 
 oportuno,  informamos que foram revisados os adicionais concedidos aos 
 servidores  lotados nas seguintes Unidades: Hospital-Escola, Faculdade 
 de  Medicina,  Faculdade  de  Odontologia  e  Instituto  de  Biologia, 
 conforme comprovam documentos juntados." 
 Portanto, em face do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DEPTO PESSOAL 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Reiteramos  a  recomendação emitida por meio do Relatório de Auditoria 
 CGURS  nº  175118,  no  sentido de  proceder à revisão da documentação 
 que  suporta  a  concessão do Adicional de Insalubridade,  seja ela os 
 laudos  de  avaliação ambiental, por autoridade competente, a saber as 
 Delegacias  Regionais  do  Trabalho,  os  serviços  especializados  de 
 segurança  e  medicina do trabalho dos órgãos e entidades públicas, os 
 centros de referência em saúde do trabalhador, devidamente habilitados 
 pelo  Ministério  da  Saúde,  as  universidades,  outras  instituições 
 públicas   conveniadas  com  a  SRH/MP,  ou  administrativamente  pela 
 Coordenação  de Seguridade Social e Benefícios do Servidor da SRH, com 
 vistas a atender ao disposto  na  Orientação Normativa MP nº 04/2005 e 
 no Decreto nº 97.458/89. 
 Também,  recomendamos  a  rescisão  do  contrato firmado com a ENSEG - 
 Engenharia  de  Segurança  do Trabalho, por não se enquadrar no rol de 
 autoridades  competentes  para  emissão  do laudo, conforme art. 11 da 
 Orientação Normativa MP nº 04/2005. 
 
 2.3 SUBÁREA - REGIME DISCIPLINAR  
 
 2.3.1 ASSUNTO  - PROCESSOS DE SINDICÂNCIAS  
 
 2.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (042)  
 Morosidade  na condução de sindicâncias e de processos administrativos 
 disciplinares. 
 
 Constatamos  a existência de, pelo menos, 99 processos de sindicâncias 
 ou processos administrativos disciplinares em andamento, instaurados a 
 partir  do  exercício  de  2000, com extrapolação de prazos para a sua 
 condução  e  conclusão, configurando inobservância aos artigos nº 142, 
 145, 152 e 169 da Lei nº 8.112/90. 
 Ressaltamos  que  tal  fato vem sendo constatado pelo controle interno 
 desde  o  exercício  de  2001, o que caracteriza reincidência na falha 
 apontada. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)  seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) que a conduta do(s) agente 



 (s) responsável(eis) contribuiu para a produção do fato indevido: 
 a) Registros efetuados a partir da verificação de relação emitida pela 
 UFPEL  contendo número do processo, tipo de processo, ato instaurador, 
 número e data do ato, fato e situação: 
  

Processo nº Tipo de 
Processo 

Ato 
Instaurador 
Portaria nº 

Data 
instauração 

Situação 

23110.008257/2005-81 Sindicância s/n s/ data Gabinete do 
Reitor 

23110.003814/2005-77 PAD s/n s/ data CPPAD/Comis
são 

23110.007034/2004-15 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004781/01-32 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.007029/02-98 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.006157/2004-39 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.001464/2004-23 Sindicância s/n s/ data Gabinete do 

Reitor 
23110.002293/2005-31 Sindicância s/n s/ data Gab 
23110.001859/2005-15 Sindicância s/n s/ data Gab 
23110.000507/03-19 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.005431/2005-33 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004976/2004-41 Sindicância s/n s/ data CPPAD/Comis

são 
23110.000626/03-08 Sindicância s/n s/ data Gabinete/Pr

ovidências 
23110.005983/00-10 PAD s/n s/ data CPPAD 
23110.004315/2004-16 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.004862/2004-00 Sindicância s/n s/ data CPPAD 
23110.004205/2004-54 Sindicância s/n s/ data Gabinete 
23110.003465/2004-11 Sindicância s/n s/ data Tânia 
23110.004529/99-37 Sindicância 27/00 13/01/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.004262/99-79 Sindicância 325/00 07/06/00 Gab 
23110.002353/03-18 Sindicância 595/03 09/06/03 Gabinete – 

substituiçã
o 

23110.003164/03-72 Sindicância 651/03 02/07/03 Gabinete – 
substituiçã
o/ indet. 
bem 

23110.004850/99-67 Sindicância 18/00 06/01/00 Gab 
23110.004582/99-10 Sindicância 26/00 13/01/00 FAEM 
23110.000048/00-12 Sindicância 145/00 14/08/00 Procuradori

a Jurídica 
23110.001077/00-56 Sindicância 198/00 03/04/00 ALM/Gabinet

e do Reitor 
23110.001905/00-56 Sindicância 295/00 22/05/00 Gabinete/Po

rtaria 
23110.002220/00-63 Sindicância 326/00 09/06/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.002455/00-37 Sindicância 447/00 31/07/00 IQG 
23110.000164/00-13 Sindicância 686/00 23/10/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.001860/00-10 Sindicância 763/00 14/11/00 Delegacia 

de Pol 
Federal 

23110.005052/00-77 Sindicância 23/01 09/01/01 Departament



o de 
Pessoal – 
PRA 

23110.001610/01-33 Sindicância 322/01 24/04/01 DMP – PRA 
23110.001201/99-78 Sindicância 330/01 02/06/00 Gabinete do 

Reitor 
23110.004761/01-25 Sindicância 725/01 30/08/01 Procuradori

a Jurídica 
23110.004993/01-19 Sindicância 777/01 24/09/01 Instituto 

de Biologia 
23110.004968/01-63 Sindicância 778/01 24/09/01 Instituto 

de Biologia 
23110.004971/01-78 Sindicância 779/01 24/09/01 Instituto 

de Biologia 
23110.005035/01-39 Sindicância 786/01 25/09/01 ICH/Identif

icação Bens 
Roubados 

23110.005711/01-92 Sindicância 915/01 22/11/01 Departament
o de 
Pessoal 

23110.001851/01-18 Sindicância 963/01 18/12/01 CPPAD/Provi
dências 

23110.005261/01-38 Sindicância 967/01 18/12/01 DMP – PRA 
23110.004561/01-36 Sindicância 157/02 26/02/02 ISP – 

Presidente 
Comissão 

23110.000610/02-89 Sindicância 239/02 20/03/02 Procuradori
a Jurídica 

23110.001166/02-46 Sindicância 283/02 03/04/02 PRPPG 
23110.001212/02-61 Inquérito 286/02 04/04/02 ISP 
23110.006350/01-00 Sindicância 364/02 23/04/02 Gabinete do 

Reitor 
23110.002631/02-20 Sindicância 478/02 23/05/02 Gabinete 

Substituiçã
o 

23110.002621/02-76 Sindicância 487/02 27/05/02 PRA 
23110.003443/02-55 Sindicância 616/02 17/06/02 ISP 
23110.005476/00-13 PAD 651/02 25/06/02 CPPAD 
23110.003845/02-69 Sindicância 783/02 30/07/02 Fac 

Odontologia 
23110.000436/02-83 Sindicância 991/02 17/09/02 Gabinete do 

Reitor 
23110.005055/02-27 PAD 1082/02 10/10/02 CPPAD 
23110.005532/01-73 PAD 1084/02 10/10/02 CPPAD 
23110.004782/01-03 Inquérito 1088/02 10/10/02 CPPAD 
23110.001135/01-31 Sindicância 1089/02 10/10/02 CPPAD 
23110.005910/02-08 Sindicância 1169/02 06/11/02 CPPAD 
23110.005789/02-61 Sindicância 1173/02 06/11/02 Gabinete/Su

bstituição 
23110.001520/01-42 Sindicância 1175/02 06/11/02 ISP 
23110.007114/02-65 Sindicância 1334/02 20/12/02 Gabinete 

Reitor/Port
aria 

23110.007431/02-18 Sindicância 08/03 06/01/03 CPPAD 
23110.007433/02-43 Sindicância 51/03 23/01/03 CPPAD 
23110.000297/03-60 Sindicância 136/03 20/02/03 FAEM 
23110.007301/02-11 Sindicância 154/03 26/02/03 Gabinete do 

Reitor 



23110.000069/03-35 Sindicância 271/03 02/04/03 CPPAD 
23110.001203/03-51 Sindicância 272/03 02/04/03 PU – PRA 
23110.006431/02-82 Sindicância 496/03 13/05/03 Gabinete/Su

bstituição 
23110.001697/03-83 Sindicância 538/03 23/05/03 PRPD 
23110.001085/03-27 Sindicância 549/03 26/05/03 Gabinete do 

Reitor/Subs
tituição 

23110.001822/03-73 Sindicância 551/03 26/05/03 PRPD 
23110.004862/03-02 Sindicância 912/03 30/09/03 Gabinete 

Reitor/Port
aria 

23110.007446/02-95 Sindicância 933/03 02/10/03 Pessoais/Si
stema 

23110.005598/03-43 Sindicância 1032/03 03/11/03 FAEM 
23110.005490/03-97 Sindicância 1110/03 01/12/03 CPPAD 
23110.000997/03-81 PAD 217/03 20/03/03 CPPAD 
23110.000948/03-76 PAD 111/04 17/02/04 CPPAD 
23110.007288/02-46 Sindicância 550/04 23/06/04 Direito/Pre

sidente 
Comissão 

23110.003628/04-57 Sindicância 652/04 06/08/04 CPPAD 
23110.003430/04-73 Sindicância 811/04 15/09/04 CPPAD 
23110.002957/04-81 Sindicância 812/04 15/09/04 CPPAD 
23110.001460/04-45 Sindicância 906/04 19/10/04 CPPAD 
23110.000626/05-97 Sindicância 298/05 03/03/05 Gabinete do 

Reitor 
23110.000047/00-50 Sindicância 316/05 09/03/05 Gabinete/Su

bstituição 
23110.000845/05-76 Sindicância 318/05 09/03/05 CCC 
23110.007416/02-24 Sindicância 467/05 13/04/05 CPPAD 
23110.002052/05-91 Sindicância 847/05 08/08/05 Pro-

Reitoria de 
Graduação 

23110.004832/04-95 Sindicância 910/05 24/08/05 PRPD 
23110.002224/03-67 PAD 911/05 24/08/05 CPPAD 
23110.003571/04-96 Sindicância 912/05 04/08/05 PRPD 
23110.006893/2005-78 Sindicância 1118/05 08/11/05 Faculdade 

de Direito 
23110.007179/2005-05 Sindicância 1188/05 22/11/05 ISP 

Presidente 
da Comissão 

23110.007260/2005-87 Sindicância 1190/05 22/11/05 Gabinete do 
Reitor 

23110.007272/2005-10 Sindicância 1197/05 22/11/05 FAEM 
23110.005403/2005-16 Sindicância 1199/05 22/11/05 ICH 
23110.004822/2005-31 Sindicância 1200/05 22/11/05 ICH 
23110.007656/2005-24 Sindicância 1292/05 12/12/05 Faculdade 

de Direito 
23110.007482/2005-08 Sindicância 1297/05 13/12/05 Faculdade 

de Eng. 
Agrícola 

23110.007671/2005-72 Sindicância 1298/05 13/12/05 Faculdade 
de Direito 

 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor se manifestou da seguinte forma, em atendimento à Solicitação 



 de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos trabalhos de auditoria de 
 avaliação da gestão: 
 "Diante  do  apontamento  a Administração tomará medidas cabíveis para 
 minorar  os  problemas narrados, para tanto, conforme cópia, em anexo, 
 instaurou   processo   de   nº  23110.002123/2007-18,  encaminhando  o 
 apontamento  para  a  CPPAD  para  que  os apontamento sejam sanados." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  manifestação  do gestor não justifica a ocorrência da impropriedade 
 no período objeto dos exames. 
 Destacamos  que  a mesma tem sido objeto de ressalva de auditoria pelo 
 controle  interno  desde  o  exercício  de  2001.  Em face do exposto, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Reiteramos  a  recomendação  emitida  por  ocasião  dos  trabalhos  de 
 auditoria de avaliação da gestão 2005, no que segue: 
 a) observar os prazos estabelecidos na lei e apurar a responsabilidade 
 de  quem  der  causa à prescrição, conforme  art. 169, § 2º da  Lei nº 
 8.112/1990; e 
 b)  regularizar  as  pendências,  observando  os prazos prescricionais 
 previstos  no  art.  142  da  Lei nº 8.112/1990, bem como o prazo para 
 conclusão   de sindicâncias previsto no § único do art. 145  e o prazo 
 estabelecido  no  art.  152  da   mesma  lei, referente à conclusão de 
 processos disciplinares. 
 
 3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 3.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
 3.1.1 ASSUNTO  - OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO  
 
 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (029)  
 Registro  incorreto  da modalidade de licitação por ocasião da emissão 
 de notas de empenho no SIAFI. 
 
 Verificamos  o  registro  incorreto  da  modalidade  de  licitação por 
 ocasião  da  emissão  de  notas  de  empenho  no  SIAFI, nos processos 
 relacionados a seguir: 
  
 

Processo Objeto Modal. de 
Licitação  
SIAFI 

NE nº Valor R$ Modal.de 
Licitação 
realizada 

4666/2006-99 Importação de 
Microscópio 

Não se 
aplica 

1238 90.000,00 Inexigibili-
dade 

4466/2006-36 Aquisição de 
GPS 

Não se 
aplica 

1235 17.372,00 Pregão 
Eletrônico 

8636/2006-51 Aquisição de 
Imóvel 

Não se 
aplica 

1843 168.000,00 Dispensa de 
Licitação 

7177/2006-99 Locação de 
Espaço   
Físico 

Não se 
aplica 

1852 3.610,00 Dispensa de 
Licitação 

 



 Ressaltamos  que  tal  falha foi observada no exercício 2005, conforme 
 ponto  4.1.1.1 do Relatório de Auditoria CGURS nº 175118, bem como foi 
 motivo  de determinação do TCU, conforme Acórdão nº 15/2005 - Primeira 
 Câmara, o que configura reincidência na impropriedade. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)  Cópia  das Notas de Empenho nº 1843, 1238, 1185, 1234, 1235, 1336, 
 1852 e 1853, relacionadas aos processos citados no campo Fato. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  encaminhou sua manifestação por meio do Ofício  SG/UFPel no 
 066/2007,  de  30/03/2007,  por  ocasião dos trabalhos de avaliação da 
 gestão, conforme segue: 
 "a)   Processo   nº   23110.004666/2006-99:  Trata-se  de  equipamento 
 adquirido no exterior, que quando da emissão do empenho ao exportador, 
 ao  invés  do  CNPJ  deve  ser fornecido o EX, que corresponde ao CNPJ 
 nacional,  portanto  só  permitido  através do sistema SIAFI, já que o 
 sistema SIASG não reconhece o EX; 
 "b)   Processo   nº   23110.004466/2006-36:  Trata-se  de  equipamento 
 adquirido no exterior, que quando da emissão do empenho ao exportador, 
 ao  invés  do  CNPJ  deve  ser fornecido o EX, que corresponde ao CNPJ 
 nacional,  portanto  só  permitido  através do sistema SIAFI, já que o 
 sistema SIASG não reconhece o EX; 
 "c)  Processo  nº  23110.008636/2006-51:  Trata-se de aquisição de bem 
 imóvel,  elemento de despesa 459061, não reconhecido no sistema SIASG, 
 portanto o empenho tem que ser emitido no sistema SIAFI; 
 "d)  Processo  nº  23110.007177/2006-99:  Trata-se  de  indenização ao 
 pagamento  de locação de espaço físico, onde a emissão do empenho só é 
 permitida no sistema SIAFI." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor,  em  sua  manifestação,  apresentou  justificativas  para a 
 emissão  dos  empenhos  somente  pelo  SIAFI  e  não  pelo  SIASG, não 
 apresentando justificativas para o registro incorreto da modalidade de 
 licitação  por  ocasião  da  emissão  de  notas  de empenho. Mantemos, 
 portanto, o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  o  adequado  registro  das  modalidades de licitação por 
 ocasião  da  emissão  das notas de empenho, de modo que as informações 
 lançadas no SIAFI sejam fidedignas. 
 
 3.1.2 ASSUNTO  - LIMITES À COMPETITIVIDADE  
 
 

 



 3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Contratação   de   serviços   mediante   indevida  inexigibilidade  de 
 licitação. 
 
 Constatamos  a  contratação  indevida   da  empresa  Elevadores  Atlas 
 Schindler  S/A,  CNPJ  nº  00.028.986/0032-04,  por inexigibilidade de 
 licitação,  para  a  prestação  de  serviços de manutenção de elevador 
 (Processo  nº  23110.005295/2006-62),  no  valor  de R$ 2.800,00, haja 
 vista  a existência de viabilidade  de  competição, conforme abordagem 
 constante  da  jurisprudência  do TCU (Decisão nº 583/94  -  Plenário, 
 Decisão  nº  165/95 - 1ª Câmara, Decisão nº 575/98 - Plenário, Acórdão 
 nº  518/2001  -  1ª Câmara e Decisão nº 117/99 - Plenário). Destacamos 
 que  a  mesma  empresa  foi  contratada  para  a  prestação dos mesmos 
 serviços  por meio de dispensa de licitação, no valor de R$ 15.333,16, 
 o  que  totaliza  a  emissão  de empenhos no valor de R$ 18.133,16 sem 
 processo licitatório. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)  Cópia  do  Contrato celebrado entre a UFPEL e a empresa Elevadores 
 Atlas Schindler S/A. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor encaminhou sua manifestação por meio do Ofício nº 075/2006 de 
 01/11/2006,  por  ocasião dos trabalhos de auditoria de acompanhamento 
 da gestão, conforme segue: 
 "Surpreende-me que tenham sido encontradas deficiências nesta matéria, 
 na  medida  em  que,  por  força de expressa exigência legal, são atos 
 administrativos  que  somente  podem  ser praticados após aprovação da 
 Advocacia-Geral  da  União,  por  intermédio  da  Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPel. 
 "Refiro-me  à  expressa  regra  do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios,  devem ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  n°  73/93,  nos  seus  arts.  11,  VI,  a,  e 18, estabeleceu esta 
 competência,  reiterada  por  ocasião  da implantação da Procuradoria- 
 Geral Federal pela Lei n° 10.480/2002. 
 "Diante desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 
 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 "Ora,  as  noções  de competência e responsabilidade são correlatas em 
 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 



 "Como  V.  Sa.  poderá observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 "Ademais, compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linguagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição, caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 
 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade    assessorada    no   controle   interno   da   legalidade 
 administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 "Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 
 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral  Federal,  com a solicitação de que adote providên- 
 cias  no  sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, da Lei 
 n° 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 
 "No  entanto,  é  importante  ressaltar  que, mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 "Mais  uma vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação pertinente, no tocante a forma e a conteúdo. 
 "Cabe  ainda  salientar  que  se  trata  de  prestação  de  serviço de 
 manutenção  de  elevadores,  com  fornecimento  de  peças originais de 
 reposição,  prestada  de  forma  exclusiva  pelo  fabricante, conforme 
 atestado  de exclusividade expedido pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO 
 ALEGRE,  amparado  no  Artigo 25, inciso II, da lei nº 8.666/93, com o 
 respectivo parecer jurídico, conforme expresso acima." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  argumento  de  que o ato foi praticado após aprovação da Advocacia- 
 Geral  da  União,  por intermédio da Procuradoria Federal, não elide a 
 falha apontada, vez que o parecer emitido, para o caso em comento, não 
 vincula   o  administrador,  mas  somente  enseja  a possibilidade  de 
 responsabilidade solidária da assessoria jurídica pelo ato praticado. 
 Consoante  o  disposto nos art. 11 e 18 da LC nº 73/93 e no art. 10 da 
 Lei  nº  10.480/2002,  à Procuradoria Federal compete as atividades de 
 consultoria  e  assessoramento,  e  não  a execução de atos de gestão, 
 responsabilidade do Gestor, tal como a contratação efetuada. 
 Outrossim,  em  relação  ao  atestado  de  exclusividade  emitido pela 
 Associação Comercial de Porto Alegre, o mesmo baseia-se em informações 
 prestadas    pela    empresa   Elevadores   Atlas Schindler,  conforme 
 transcrito:  "  (...)  A  aludida  empresa é produtora dos componentes 
 originais  de  reposição para os citados elevadores e escada-rolantes, 
 possuindo, de acordo com a própria empresa, exclusividade na prestação 
 de   todos   os   serviços  de  assistência  técnica  através  de  seu 



 departamento  especializado,  não  mantendo  para  esse  fim quaisquer 
 representantes autorizados". Acrescentamos que não há inviabilidade de 
 competição  para  a  contratação  do  serviço,  pois  a manutenção dos 
 elevadores   pode  ser prestada por empresa diversa à do fabricante do 
 produto, conforme jurisprudência do TCU (Decisão nº 583/94 - Plenário, 
 Decisão  nº  165/95 - 1ª Câmara, Decisão nº 575/98 - Plenário, Acórdão 
 nº  518/2001  - 1ª Câmara e Decisão nº 117/99 - Plenário). Portanto, a 
 justificativa  apresentada  não  prospera,  razão pela qual mantemos a 
 constatação. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR DMP 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  aos  gestores  realizar  procedimento licitatório para a 
 contratação  de serviços de manutenção de elevadores com observância à 
 jurisprudência do TCU (Decisão nº 583/94 - Plenário, Decisão nº 165/95 
 -  1ª  Câmara,  Decisão  nº  575/98 - Plenário, Acórdão nº 518/01 - 1ª 
 Câmara e Decisão nº 117/99 - Plenário). 
 
 3.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (016)  
 Contratação  indevida  de  empresa  para realização de publicações sem 
 licitação. 
 
 Foi  contratada  para  a  realização  de  publicações  a empresa Hélio 
 Freitag    &   Cia.   Ltda.,   CNPJ  nº  73.322.778/0001-90  (Processo 
 23110.000020/2006-32), sendo que, até 31/07/2006, a Universidade pagou 
 pelos   serviços   R$   35.911,50   sem   a  realização  de   processo 
 licitatório,   fato  que  representa  inobservância  ao  instituto  da 
 licitação   consubstanciado   no  art.  2º  da  Lei  nº 8.666/93, e na 
 jurisprudência  do  TCU  a  respeito  do tema (Acórdão nº 88/2000 - 2ª 
 Câmara,  Acórdão  nº  305/2000  - 2ª Câmara e Acórdão nº 388/2004 - 2ª 
 Câmara,   para    citar    exemplos),   haja  vista  que  o  valor  da 
 contratação  efetuada  ultrapassa  o  limite para dispensa previsto no 
 inc. II do art. 24 da citada Lei (R$ 8.000,00). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)  Registro  dos  exames realizados sobre o processo nº 23110.000020/ 
 2006-32. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor manifestou-se da seguinte maneira, por ocasião dos trabalhos 
 de auditoria de acompanhamento da gestão: 
 "Foi  instaurado  procedimento  para  licitar  a contratação de jornal 
 local para a publicação de avisos e editais da Administração (Processo 
 nº 23110.000494/2006-84). No entanto, como foi constatada a ocorrência 
 de falha no processo, foi o mesmo anulado. 
 "A Administração optou por realizar sua publicação em ambos os jornais 
 locais  (Diário  Popular  e  Diário da Manhã), à vista das disposições 



 contidas mo art. 21, III, da Lei nº 8.666/93. 
 "Com efeito, o dispositivo local determina que a publicação local deva 
 ser  feita  em diário de circulação no Estado e em outro de circulação 
 local,  também  diária.  Admite  o  dispositivo  ainda a utilização de 
 outros meios destinados a ampliar a divulgação. 
 "Tal  disposição  tem justamente a finalidade de alcançar o mais cabal 
 cumprimento  ao  princípio  constitucional  da publicidade dos atos da 
 Administração   Pública,   contido  no  art  no  art.  37,  caput,  da 
 Constituição.  Ora,  em  se  tratando  de  um  princípio,  tem  ele  a 
 finalidade   de   operar  como  um  comando  de  otimização  da  regra 
 infraconstitucional. 
 "Neste  pensar,  considerando  que  o  Diário Popular, em que pese não 
 circular  em  todo  o  Estado  do  Rio Grande do Sul, tem distribuição 
 diária na Capital do Estado e em mais de vinte municípios da região de 
 influência econômico-geográfica de Pelotas, e considerando que o outro 
 periódico   tem   circulação  diária  local,  entendeu-se  justificado 
 realizar as publicações em ambos os veículos. 
 "Como  estes  são  os  dois  únicos  jornais  publicados em Pelotas, a 
 decisão administrativa de contratar ambos inviabiliza a licitação, nos 
 termos  do  que dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, na medida 
 em   que   não   haveria   outros   fornecedores  de  tais  serviços." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  manifestação apresentada não prospera, pois a legislação (art.  21, 
 inc.   III   da  Lei  8.666/93)  determina  que  as  publicações sejam 
 realizadas   em  jornal  de  grande  circulação  no  Estado e, também, 
 se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será 
 realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o 
 bem,  não  havendo  obrigatoriedade  de  que seja dada preferência aos 
 jornais  locais.  Quanto  à  existência de dois ou mais prestadores do 
 serviço  requerido,  no  caso em comento de dois jornais de circulação 
 local  no  município de Pelotas, não há o que se cogitar a respeito de 
 inviabilidade  de  competição,  não  sendo necessária a contratação de 
 ambos  os  veículos  de  comunicação,  além  de dispendioso aos cofres 
 públicos. Mantemos, portanto, o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR DMP 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  gestor  que  proceda  ao devido processo licitatório 
 para  a  contratação  de empresa para a realização de publicações, com 
 vistas  a  atender  o  disposto no art. 21 da Lei nº 8.666/93, posto a 
 existência de viabilidade de competição. 
 
3.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
2.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL 

 
 



 3.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (003)  
 Contratos formalizados com fundação de apoio sem as cláusulas exigidas 
 em jurisprudência do TCU. 
 
 Constatamos,   nos  Termos de  Contrato  nº 01/2006, 06/2006, 25/2006, 
 26/2006  e  31/2006,  firmados  com  a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 
 01.523.915/0001-44,  com  fulcro  no  inc.  XIII,  art.  24  da Lei nº 
 8.666/93,  os quais implicam na execução de recursos públicos no total 
 de  R$  1.263.500,00, a ausência de cláusulas estabelecendo a abertura 
 de  conta  bancária  específica  para cada projeto e os documentos que 
 devem  compor   a   prestação   de   contas,  entre  os quais Plano de 
 Aplicação  dos     Recursos,     Relatório    de    Execução   Físico- 
 Financeira,   Demonstrativo   de   Receitas  e  Despesas,  Relação  de 
 Pagamentos, Relação de  Bens   Adquiridos,  Produzidos ou Construídos, 
 cópia   do   Termo  de  Aceitação    Definitiva  da  obra,  se  for  o 
 caso, e extrato da conta bancária  com  a  respectiva  conciliação. 
 Tal fato vai de encontro à jurisprudência  do  TCU  baseada  no  inc. 
 XIII,   art.   24,  da  Lei  nº 8.666/93  c/c  o  art.  1º  da  Lei nº 
 8.958/94,  exemplificada  no  item  8.1.33  da Decisão nº 1.140/2002 - 
 Plenário. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)   evidência(s)   demonstra(m)  que  a conduta do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a)  Cópia dos Termos de Contrato nº 01/2006, 06/2006, 25/2006, 26/2006 
 e   31/2006,   firmados   com   a  Fundação  Simon  Bolívar,  CNPJ  nº 
 01.523.915/0001-44. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Instado  a se manifestar a respeito da inexistência das cláusulas, por 
 ocasião  dos  trabalhos  de  auditoria  de acompanhamento da gestão, o 
 gestor assim pondera: 
 "Foram  constatadas algumas deficiências em estipulações contratuais e 
 relacionamento com as fundações de apoio. 
 Surpreende-me  que tenham sido encontradas deficiências nesta matéria, 
 na  medida  em  que,  por  força de expressa exigência legal, são atos 
 administrativos  que  somente  podem  ser praticados após aprovação da 
 Advocacia-Geral  da  União,  por  intermédio  da  Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPel. 
 Refiro-me  à  expressa  regra  do  art. 38, parágrafo único, da Lei nº 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios,  devem ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  nº  73/93,  nos  seus  arts,  11,  VI,  a, e 18, esta competência, 
 reiterada  por  ocasião  da  implantação da Procuradoria-Geral Federal 
 pela Lei nº 10.480/2002. 
 Diante  desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 
 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 Ora,  as  noções  de  competência e responsabilidade são correlatas em 



 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 
 Como  V.  Sa.  poderá  observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 Ademais,  compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linhagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição,  caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 
 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade  assessorada  no  controle  interno  da legalidade adminis- 
 trativa  dos  atos  a  serem  por  ela  praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende  terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 
 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral   Federal,   com   a   solicitação   de  que  adote 
 providências  no sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, 
 da Lei nº 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 
 No  entanto,  é  importante  ressaltar  que,  mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 Mais  uma  vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação pertinente, no tocante a forma e conteúdo." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Consoante   manifestação,   o   gestor   comprometeu-se   a  prover  a 
 análise  jurídica  dos  contratos  de  maior rigor técnico por meio da 
 observação às determinações do Tribunal de Contas da União pertinentes 
 à  matéria. 
 No  entanto,  temos  a  considerar  que  o  argumento de que o ato foi 
 praticado  após  aprovação da Advocacia-Geral da União, por intermédio 
 da Procuradoria Federal, não elide a falha apontada, vez que o parecer 
 emitido,  para  o  caso  em comento, não vincula o administrador,  mas 
 somente   enseja   a   possibilidade  de responsabilidade solidária da 
 assessoria jurídica pelo ato praticado. 
 Consoante  o  disposto nos art. 11 e 18 da LC nº 73/93 e no art. 10 da 
 Lei  nº  10.480/2002,  à  Procuradoria  Federal compete tão-somente as 
 atividades  de  consultoria e assessoramento, e não a execução de atos 
 de  gestão,  responsabilidades  do  Gestor,  tais como as contratações 
 efetuadas. Portanto, mantemos o apontamento. 



 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 187.581.180-04 TELMO PAGANA XAVIER             PRÓ-REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos incluir nos contratos já firmados com fundações de apoio, 
 e  naqueles  que,  porventura,  vierem  a ser celebrados, as cláusulas 
 contendo  as  obrigações  elencadas  no  campo  Fato, em observância à 
 jurisprudência do TCU baseada no inc. XIII, art. 24 da Lei nº 8.666/93 
 c/c  o  art.  1º  da  Lei nº 8.958/94, exemplificada no item 8.1.33 da 
 Decisão nº 1.140/2002 - Plenário. 
 
 3.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (005)  
 Valor de contratação não definido em termo de contrato. 
 
 Constatamos  a  inexistência  de  valor  definido  na  contratação  de 
 fundações  de apoio, conforme Termo de Contrato nº 18/2006, firmado em 
 29/06/2006   com   a   Fundação   de   Apoio  Universitário,  CNPJ  nº 
 89.876.114/0001-03,     objeto     contratual    "Processo    Seletivo 
 Inverno/2006",  e  Termo de Contrato nº 35/2006, firmado em 28/09/2006 
 com  a  Fundação  Simon  Bolívar,  CNPJ  nº 01.523.915/0001-44, objeto 
 contratual  "Processo  Seletivo  Verão/2007", o que vai de encontro ao 
 disposto no inc. III, art. 55 da Lei nº 8.666/93. No exercício de 2006 
 (até outubro) foram emitidos empenhos no valor de R$ 317.249,27 para o 
 objeto   contratual   "Processo   Seletivo   Inverno/2006",  e  de  R$ 
 250.000,00, para o objeto contratual "Processo Seletivo Verão/2007". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)  evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta  do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a) Cópia dos Termos de Contrato nº 18/2006 e 35/2006. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Com  relação  ao fato apontado, o gestor, por ocasião dos trabalhos de 
 auditoria  de  acompanhamento  da  gestão,  manifestou-se  da seguinte 
 forma: 
 "Foram  constatadas algumas deficiências em estipulações contratuais e 
 relacionamento com as fundações de apoio. 
 Surpreende-me  que tenham sido encontradas deficiências nesta matéria, 
 na  medida  em  que,  por  força de expressa exigência legal, são atos 
 administrativos  que  somente  podem  ser praticados após aprovação da 
 Advocacia-Geral  da  União,  por  intermédio  da  Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPel. 
 Refiro-me  à  expressa  regra  do  art. 38, parágrafo único, da Lei nº 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios,  devem ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  nº  73/93,  nos  seus  arts,  11,  VI,  a, e 18, esta competência, 
 reiterada  por  ocasião  da  implantação da Procuradoria-Geral Federal 
 pela Lei nº 10.480/2002. 
 Diante  desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 



 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 Ora,  as  noções  de  competência e responsabilidade são correlatas em 
 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 
 Como  V.  Sa.  poderá  observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 Ademais,  compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linhagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição,  caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 
 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade  assessorada  no  controle  interno  da legalidade adminis- 
 trativa  dos  atos  a  serem  por  ela  praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende  terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 
 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral  Federal,  com a solicitação de que adote providên- 
 cias  no  sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, da Lei 
 nº 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 
 No  entanto,  é  importante  ressaltar  que,  mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 Mais  uma  vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação pertinente, no tocante a forma e conteúdo." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor,  consoante  sua  manifestação,  comprometeu-se  a  sanar  a 
 impropriedade    apontada.      Ressaltamos    que    as    diretrizes 
 pertinentes à elaboração de contratos administrativos, 
 consubstanciadas  na  Lei  nº  8.666/93,  principalmente, devem ser de 
 conhecimento   de   todos  os  agentes  envolvidos  no  processo e não 
 somente  dos   responsáveis   pelo cumprimento do disposto no § único, 
 art. 38 da Lei nº 8.666/93. 
 Também,  temos   a  considerar  que  o    argumento  de  que o ato foi 
 praticado   após   aprovação   da  Advocacia-Geral   da   União,   por 



 intermédio  da  Procuradoria  Federal, não elide a falha apontada, vez 
 que  o  parecer  emitido,  para  o  caso  em  comento,  não vincula  o 
 administrador,  mas somente enseja a possibilidade de responsabilidade 
 solidária da assessoria jurídica pelo ato praticado. 
 Consoante  o  disposto nos art. 11 e 18 da LC nº 73/93 e no art. 10 da 
 Lei  nº  10.480/2002,  à  Procuradoria  Federal compete tão-somente as 
 atividades  de  consultoria e assessoramento, e não a execução de atos 
 de   gestão,   responsabilidades   do  Gestor.  Portanto,  mantemos  o 
 apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos,  para  as  próximas  contratações, incluir nos contratos 
 elaborados  no  âmbito da instituição as cláusulas mínimas necessárias 
 elencadas  no  art.  55  da Lei nº 8.666/93, dentre elas a relativa ao 
 preços dos serviços contratados. 
 
 3.2.2 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO  
 
 3.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (002)  
 Contratação de serviços de telefonia móvel sem licitação. 
 
 Identificamos   a  emissão  das  Notas  de  Empenho  (contratação)  na 
 modalidade  "Não  se  Aplica"  em  favor  da  Tim  Sul  S/A,  CNPJ  nº 
 02332397/0019-73,  de  nº  86  e  332,  de  26/01/2006  e  31/03/2006, 
 respectivamente,   e  demais  reforços  ao  longo  do  exercício  2006 
 (processo nº 23110.000018/2006-63), no montante de R$ 78.000,00, tendo 
 já  sido liquidados e pagos, até a execução dos trabalhos de auditoria 
 de acompanhamento da gestão, R$ 71.631,54. 
 Observamos  que  foram  infringidas  as  normas  legais concernentes à 
 contratação  de  serviços  de telefonia móvel, pois contratações dessa 
 natureza   devem  ser  realizadas  por  meio  de  licitação,  conforme 
 disciplinamento contido na Portaria Normativa nº 01, de 06/08/2002, do 
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na jurisprudência do 
 TCU  acerca  do  tema   (Decisão  nº  196/2001  - Plenário, Acórdão nº 
 2.960/2003  -  1ª  Câmara e Acórdão nº 154/2004 - Plenário, para citar 
 exemplos). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Justificativa apresentada pelos gestores; 
 b)  Despachos  e documentos contidos no Processo nº 23110.000018/2006- 
 63, e, 
 c)  Consultas  ao  Sistema SIAFI2006 referente aos empenhos citados no 
 campo fato. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Indagado  acerca  do  fato  apontado,  por  ocasião  dos  trabalhos de 
 auditoria de acompanhamento da gestão, o gestor assim se pronunciou: 



 "Tendo  em  vista que não havia licitação para exploração de telefonia 
 móvel na Instituição, e que o contrato até então existente provinha da 
 antiga  CTMR,  época  em  que havia o monopólio no setor de telefonia, 
 considerando  também  o  fato de que haviam equipamentos de captação e 
 transmissão  de sinal da CTMR instalados e funcionando no Campus Capão 
 do  leão,  foi  declarada  então a inexigibilidade do serviço devido a 
 interdependência  técnica da época, e sendo que o valor ultrapassava o 
 limite  de dispensa de licitação os empenhos foram emitidos através do 
 SIAFI.  Atualmente  o  pregão  nº.  028/06  regulamenta  tal serviço." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos   de   auditoria  de  avaliação  da  gestão,  efetuou  novos 
 esclarecimentos a respeito do fato apontado: 
 "Através   do   pregão   nº  028/2006,  aberto  em  24/05/2006,  foram 
 contratadas, em 20/07/2006, as empresas TIM SUL SA e BRASIL TELECOM SA 
 para  a  prestação de serviços de telefonia móvel, conforme cópias, em 
 anexo, do Edital e dos respectivos anexos." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Relativamente  ao Pregão nº 028/2006, foi emitida a Nota de Empenho nº 
 902032,  em  14/07/2006, no valor de R$ 1.000,00. No entanto, na mesma 
 data,  foi reforçado em R$ 10.000,00 o Empenho de nº 86, na modalidade 
 "Não  se  Aplica",  por  meio  da  Nota de Empenho nº 816. Portanto, a 
 justificativa  apresentada  pelo  Gestor não prospera, razão pela qual 
 mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-63 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos ao gestor a contratação de serviços de telefonia por meio 
 de licitação, e a emissão de empenhos na modalidade correspondente, de 
 acordo  com  as determinações da legislação e jurisprudência vigentes, 
 em especial da Portaria Normativa nº 01, de 06/08/02, do Ministério do 
 Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
 3.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Aquisição  indevida de bens, sem procedimento licitatório, por meio de 
 Fundação de Apoio. 
 
 Constatamos a aquisição de bens sem o devido procedimento licitatório, 
 por  meio  da contratação da fundação de apoio Fundação Simon Bolívar, 
 CNPJ nº  01.523.915/0001-44, mediante a indevida dispensa de licitação 
 baseada  no  inc. XIII, art. 24 da Lei nº  8.666/93, haja vista que os 
 objetos  contratados  não  estão  vinculados  a  projetos  de  ensino, 
 pesquisa  e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e 
 tecnológico, o que vai de  encontro ao disposto na Lei nº 8.958/94, no 
 Decreto  nº 5.205/04 e na jurisprudência do TCU (Decisão nº 321/2000 - 
 Plenário,  Decisão  nº  655/2002  -  Plenário,  Acórdão  nº 216/2005 - 
 Plenário,  Acórdão  nº  847/2005 - 1ª Câmara e Acórdão nº 1.516/2005 - 
 Plenário): 
 -  Termo  de Contrato nº 01/2006, firmado em 05/01/2006 com a Fundação 
 Simon  Bolívar, CNPJ nº 01.523.915/0001-44, no valor de R$ 395.000,00, 
 objeto contratual "Apoio Financeiro para Complementação de Despesas de 
 Capital".  O  serviço  contratado consiste tão-somente na aquisição de 
 oitenta  e  cinco microcomputadores e de um ônibus, consoante disposto 



 no Plano de Trabalho, folha 15 do processo nº 23110.008275/2005-62; 
 -  Termo  de Contrato nº 06/2006, firmado em 10/01/2006 com a Fundação 
 Simon  Bolívar, CNPJ nº 01.523.915/0001-44, no valor de R$ 700.000,00, 
 objeto  contratual  "Apoio  Financeiro  destinado à mudança de sede na 
 UFPEL".  O  serviço  contratado  consiste  tão-somente na aquisição de 
 imóvel  sito  à  Praça Coronel Pedro Osório nº 08, centro histórico de 
 Pelotas,  destinado  à  mudança  de  sede  da UFPEL, folhas 02 a 22 do 
 processo nº 23110.008139/2005-72. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)  seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) que a conduta do(s) agente 
 (s) responsável(eis) contribuiu  para  a produção do fato indevido: 
 a) Processos nº 23110.008275/2005-62 e 23110.008139/2005-72. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Com  relação  aos fatos apontados, o gestor, por ocasião dos trabalhos 
 de  auditoria  de  acompanhamento  da  gestão,  efetuou  as  seguintes 
 considerações: 
 "(...)  Surpreende-me  que  tenham sido encontradas deficiências nesta 
 matéria,  na medida em que, por força de expressa exigência legal, são 
 atos  administrativos  que somente podem ser praticados após aprovação 
 da  Advocacia-Geral  da  União, por intermédio da Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPel. 
 Refiro-me  à  expressa  regra  do  art. 38, parágrafo único, da Lei nº 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios,  devem ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  nº  73/93,  nos  seus  arts,  11,  VI,  a, e 18, esta competência, 
 reiterada  por  ocasião  da implantação da Procuradoria- Geral Federal 
 pela Lei nº 10.480/2002. 
 Diante  desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 
 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 Ora,  as  noções  de  competência e responsabilidade são correlatas em 
 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 
 Como  V.  Sa.  poderá  observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 Ademais,  compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linhagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição,  caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 



 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade  assessorada  no  controle  interno  da legalidade adminis- 
 trativa  dos  atos  a  serem  por  ela  praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende  terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 
 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral  Federal,  com a solicitação de que adote providên- 
 cias  no  sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, da Lei 
 nº 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 
 No  entanto,  é  importante  ressaltar  que,  mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 Mais  uma  vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação pertinente, no tocante a forma e conteúdo. 
 (...)   temos   outros  fatores,  todos  os  contratos  apontados,  no 
 entendimento  da  Instituição,  estão  inseridos  em  suas  atividades 
 finalísticas   de   ensino,   pesquisa,   extensão  e  desenvolvimento 
 institucional,   pois   os  bens  adquiridos  são  utilizados  para  o 
 desenvolvimento  pedagógico,  científico  e  tecnológico, no ensino da 
 graduação  e  pós graduação e, pela situação com a qual não temos ação 
 para  agirmos  diferente,  a  não  ser repassarmos os recursos para as 
 fundações de apoio, visto que o crédito orçamentário, conforme Nota de 
 Crédito  em  anexo,  chega nos últimos dias do ano, onde nos deparamos 
 com  a  situação  de  utilização dos recursos desta forma ou devolver, 
 fato  este  que  não  condiz  com as peculiaridades de uma Instituição 
 Federal  de  Ensino em que os recursos são escassos para o cumprimento 
 de  suas  finalidades,  que  são  o  ensino, a pesquisa e a extensão." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Depreende-se   da   manifestação  do  gestor  que  a  descentralização 
 extemporânea  de  créditos  à   Entidade inviabilizou  a realização de 
 procedimento   licitatório    para   a   aquisição   dos  serviços  ou 
 equipamentos,  tendo  sido a  contratação  de  fundação  de  apoio por 
 meio de dispensa de licitação baseada no inc. XIII, art. 24  da Lei nº 
 8.666/93   a   alternativa  encontrada  pelo  gestor  para  evitar   a 
 devolução.  Tal fato não justifica a fuga ao procedimento licitatório, 
 vez  que  o  objeto dos contratos não possui relação com atividades de 
 pesquisa,   ensino  e  desenvolvimento  institucional, pois o  "apoio" 
 consistiu  tão-somente  na   intermediação  da  fundação de apoio para 
 aquisição de prédio e de equipamentos. 
 O  TCU,  ao interpretar a legislação   pertinente ao  tema,  por  meio 
 de  jurisprudência  (Decisão   nº  655/2002   -  Plenário e Acórdão nº 
 1.516/2005  -  Plenário,  por   exemplo)  definiu que a contratação de 
 fundação  de apoio por meio de  dispensa  de  licitação  com  base  no 
 inciso XIII do art. 24 deve observar o seguinte, dentre outros: 
 -  a  fundação deve desempenhar o papel de escritório de contratos  de 
 pesquisa,  viabilizando  o  desenvolvimento de projetos sob encomenda, 
 com  a  utilização  do conhecimento e da pesquisa do corpo docente das 



 IFES,   ou    de   escritório    de   transferência   de   tecnologia, 
 viabilizando  a  inserção,  no  mercado,  do  resultado de pesquisas e 
 desenvolvimentos     tecnológicos     realizados    no    âmbito   das 
 Universidades; 
 -  os   contratos   para  execução  de   projeto   de  desenvolvimento 
 institucional devem ter produto que resulte em efetivo desenvolvimento 
 institucional,  caracterizado   pela melhoria mensurável da eficácia e 
 eficiência no desempenho da instituição beneficiada; 
 -   é  vedada a  transferência,  à  fundação de apoio, de competências 
 exclusivas  da  IFES; arrecadação, pela fundação de apoio, de recursos 
 provenientes   de   prestação de serviços  de terceiros; e, celebração 
 de convênio  entre  a  IFES   e   a  fundação  de apoio com o objetivo 
 de gerenciamento de recursos públicos. 
 Tendo em vista o exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Quanto   à   descentralização extemporênea dos créditos que, de acordo 
 com  o gestor, desencadeou contratação   de   fundação  de  apoio para 
 a execução de serviços não vinculados  a  sua  finalidade, 
 recomendamos  notificar  o ministério supervisor.  Também, 
 recomendamos  não  contratar fundações de apoio por meio  de  dispensa 
 de   licitação   para   a  execução  de  atividades  não vinculadas  a 
 pesquisa,  ensino  e  desenvolvimento institucional, em cumprimento  à 
 legislação  pertinente  à  relação  IFES-fundações  de apoio (Lei   nº 
 8.958/94  e Decreto nº 5.205/04), e a jurisprudência do TCU a respeito 
 da matéria. 
 
 3.2.2.3 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Contratação indevida de pessoal e de prestação de serviços por meio de 
 fundações de apoio. 
 
 Constatamos a contratação de fundações de apoio, precedida da indevida 
 dispensa  de  licitação efetuada com base no inc. XIII, art. 24 da Lei 
 nº 8.666/93, posto que os objetos contratados referem-se à execução de 
 atividades  administrativas,  de  gestão  privativa da Universidade, à 
 contratação  indireta  de  pessoal  para  a  realização  de atividades 
 continuadas e/ou permanentes e de manutenção, não estando vinculados a 
 projetos   de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  e  de  desenvolvimento 
 institucional,  científico  e  tecnológico,  o  que vai de encontro ao 
 disposto   na   Lei   nº   8.958/94,  no  Decreto  nº  5.205/04  e  na 
 jurisprudência  do  TCU  (Decisão  nº  472/1999-Plenário,  Decisão  nº 
 321/2000  -  Plenário,  Decisão  nº  268/2001-1ª  Câmara,  Decisão  nº 
 655/2002  -  Plenário,  Acórdão  nº  216/2005  -  Plenário, Acórdão nº 
 847/2005  -  1ª  Câmara  e Acórdão nº 1.516/2005 - Plenário), conforme 
 especificado a seguir: 
 -  Termo  de Contrato nº 31/2006, firmado em 10/08/2006 com a Fundação 
 Simon  Bolívar,  CNPJ nº 01.523.915/0001-44, no valor de R$ 41.000,00, 
 objeto  contratual  "Plano  de  Cooperação  entre a UFPEL/SESU/UFABC - 
 parceria  para  as  políticas  da  educação superior - pressupostos da 
 política  de  educação superior". Parte do serviço contratado consiste 
 na  aquisição  de  passagens  aéreas  e  terrestres  e no pagamento de 
 diárias  (execução  de  atividades  administrativas  que prescindem de 
 interveniência  de  fundação de apoio), consoante folha 06 do processo 
 nº  23110.003686/2006-42;  -  Termo de Contrato nº 26/2006, firmado em 



 29/06/2006  com  a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 01.523.915/0001-44, 
 no  valor  de  R$ 27.500,00, objeto contratual "I Mostra de Ciências e 
 Matemática   Sul-Riograndense   e   II  Simpósio  Sul-Riograndense  de 
 professores  de  Ciências e Matemática". O serviço contratado consiste 
 no  fornecimento de passagens aéreas, estadias, alimentação, pagamento 
 de  bolsas,  serviços de gráfica e fornecimento de material de consumo 
 (execução    de   atividades   administrativas   que   prescindem   da 
 interveniência  de  fundação de apoio), consoante folha 13 do processo 
 nº  23110.003051/  2006-45; - Termo de Contrato nº 25/2006, firmado em 
 23/06/2006  com  a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 01.523.915/0001-44, 
 no  valor  de R$ 100.000,00, objeto contratual "Apoio à XXI Assembléia 
 Geral  do  Conselho Latino- Americano de Ciências Sociais - CLACSO". O 
 serviço   contratado  consiste  no  fornecimento  de  alimentação  dos 
 palestrantes,  kits para os palestrantes, transporte dos palestrantes, 
 aluguel  das salas de conferências, aquisição de material de consumo e 
 impressão de materiais para divulgação (atividades administrativas que 
 prescindem  de  interveniência  de  fundação  de  apoio),  consoante o 
 disposto na folha 11 do processo nº 23110.002657/2006-63; - Aditamento 
 do  Contrato nº 18/2005, firmado com a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 
 01.523.915/0001-44,  no  valor  de R$ 15.206.352,11 (conforme 9º Termo 
 Aditivo  -  TA),  vinculado  ao  Programa Interdisciplinar de Serviços 
 Técnicos   e   de  Apoio  (PISTA).  O  serviço  prestado  consiste  na 
 contratação  indireta  de  pessoal para manutenção da Universidade (6º 
 TA,  de  02/01/06  -  contratação de 30 agentes de serviços gerais, 20 
 agentes  de  portaria, 60 auxiliares registros acadêmicos e similares, 
 02  auxiliares  de  bioterismo,  02  administradores  de  prédio  e 01 
 engenheiro civil; 7º TA, de 02/05/06 - contratação de 20 auxiliares de 
 registros  acadêmicos  e similares; e 9º TA, de 30/06/06 - contratação 
 de  01  fiscal de obras); - Aditamento do Contrato nº 27/2005, firmado 
 com  a  Fundação de Apoio Universitário, em 25/10/2005, no valor de R$ 
 790.005,96, objeto contratual "Projeto de Operacionalização da Agência 
 da  Lagoa  Mirim".  A  motivação  para  a contratação fundamenta-se no 
 julgamento  de que a Universidade não é capaz de desenvolver o projeto 
 a  contento,  conforme  consta  nas  folhas  01  e  31  do processo nº 
 23110.006380/2005-67;  -  Termo  de  Contrato  nº  46/2005, firmado em 
 30/12/2005  com  a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 01.523.915/0001-44, 
 no valor de R$ 14.494.500,00, objeto contratual "Expansão dos Campi da 
 UFPEL".  O  serviço  contratado  consiste tão somente na construção de 
 imóveis  e  aquisição  de  equipamentos  com a finalidade de iniciar e 
 estruturar  a  Universidade  Federal  do  Pampa  (UNIPAMPA),  conforme 
 processo nº 23110.007798/2005-91. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)  evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta  do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a)    Processos    nº    23110.003686/2006-42,   23110.003051/2006-45, 
 23110.002657/2006-63,   23110.004488/2005-15,  23110.006380/2005-67  e 
 23110.007798/2005-91. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Reproduzimos  fragmentos  da  manifestação  do  Gestor  a respeito dos 
 fatos: 
 Quanto  aos projetos "Plano  de  Cooperação  entre  a 



 UFPEL/SESU/UFABC  - parceria para as políticas  da educação superior - 
 pressupostos  da  política  de  educação  superior",   "I   Mostra  de 
 Ciências e Matemática Sul-Riograndense e II Simpósio  Sul-Riograndense 
 de  professores  de  Ciências  e Matemática" e "Apoio à XXI Assembléia 
 Geral do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais - CLACSO": 
 "(...)    temos   outros   fatores,   todos  os  contratos  apontados, 
 no   entendimento    da   Instituição,   estão   inseridos   em   suas 
 atividades  finalísticas    de    ensino,    pesquisa,    extensão   e 
 desenvolvimento  institucional,    pois    os   bens   adquiridos  são 
 utilizados    para   o  desenvolvimento   pedagógico,   científico   e 
 tecnológico, no ensino da graduação  e  pós graduação e, pela situação 
 com  a  qual  não  temos  ação  para  agirmos  diferente,  a  não  ser 
 repassarmos  os  recursos  para  as  fundações  de  apoio, visto que o 
 crédito  orçamentário, conforme Nota de Crédito  em  anexo,  chega nos 
 últimos  dias  do  ano,  onde  nos  deparamos  com   a   situação   de 
 utilização  dos recursos desta forma ou devolver, fato  este  que  não 
 condiz   com  as peculiaridades de uma Instituição Federal  de  Ensino 
 em   que  os  recursos  são  escassos  para  o  cumprimento  de   suas 
 finalidades,    que   são   o   ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão." 
 A   Nota   de   crédito   anexada   refere-se   ao   objeto contratual 
 "Apoio    Financeiro     para    Complementação    de    Despesas   de 
 Capital", não contemplado neste ponto." 
 Relativamente   ao   PISTA,  o  Gestor   menciona   as  justificativas 
 apresentadas por ocasião da avaliação 2005 e acrescenta o seguinte: 
 "(...) 
 Já   no  que  se  refere  aos aditamentos, os mesmos foram solicitados 
 pelo  Comitê   Gestor  à  medida  que  foram  sendo  implementadas  as 
 ações  didático-pedagógicas   visando   a   melhoria   de   gestão dos 
 ambientes e infra-estruturas  da Universidade com vistas a reflexos na 
 permanência  e acesso aos estudantes ao Ensino Superior e também busca 
 de um melhor desempenho  escolar  pela  oferta  de  espaços  adequados 
 e  sadios à aprendência e construção do saber. 
 Os   números   apresentados   são   reflexos  das  necessidades  reais 
 da Instituição  que  apresenta  um  aspecto  peculiar de estar sediada 
 em  vários   espaços   no   Campus  do  Capão  do  Leão e na cidade de 
 Pelotas,  o  que   dificulta  as  ações  de  manutenção  e conservação 
 dos  ambientes escolares  e  administrativos  onde  ocorrem  as  ações 
 finalidade da Universidade. (...) 
 Não   obstante   esta   peculiaridade   soma-se   o   fato  de que não 
 foram  abertas   vagas  para  cobrir  estas  funções  já deficitárias, 
 há pelo menos,  cerca  de  oito anos. Cabe ressaltar ainda que a UFPEL 
 teve  de  prescindir   do   apoio  prestado  pela  força  de  trabalho 
 mantida por funcionários aposentados em dezembro de 2005, assim como o 
 término   dos  contratos  das  empresas  terceirizadas  que  prestavam 
 serviços  a UFPEL no início do  segundo  semestre  letivo  de  2005  e 
 que   não  estavam satisfazendo  os  anseios  e  metas  previstas  nos 
 projetos  de  gestão  apresentados    à    comunidade    pela    atual 
 gestão   como  propostas  administrativas   para   melhoria das infra- 
 estruturas e espaços físicos da UFPEL. 
 (...)" 
 Quanto   aos   projetos    "Expansão  dos  Campi  da UFPEL" e "Projeto 
 de Operacionalização da Agência da Lagoa Mirim": 
 " (...) 
 Em  primeiro  lugar,  a contratação da Fundação Simon Bolívar por meio 
 de dispensa  de  licitação com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei 
 nº  8.666/93,  está  em perfeita consonância com esse dispositivo, eis 
 que  a   finalidade   mesma de criação da fundação foi exatamente para 
 dar  apoio às  atividades  institucionais  e finalísticas da IFES como 



 se apontou nos esclarecimentos à SA nº 183963/07. 
 (...) 
 Assim,  parece  claro  que restam atendidas tanto as exigências da Lei 
 nº  8.958/94,   que  regulamenta a relação entre as Universidades e as 
 suas   respectivas    fundações    de  apoio,  já  que  o  objeto  das 
 contratações  são  inerentes  às  atividades  institucionais  de uma e 
 de  outras,  no caso específico  aqui  defendido, quanto às exigências 
 da  Lei nº 8.666/93 e quanto  ao  enquadramento  das  contratações com 
 dispensa de licitação pelo art. XIII do art. 24. 
 Por   outro  lado,  vênia  permitida do entendimento de que os objetos 
 dos   convênios    mencionados   não   se  enquadram  no  conceito  de 
 desenvolvimento institucional, vemo-nos na contingência de discordar. 
 Como   todo   conceito  jurídico,  a  compreensão  do  significado  da 
 expressão  "desenvolvimento    institucional",   contida  no  art.  1º 
 da   Lei  nº 8.958/94,  há  de  ser  apreendida  pelas  especificações 
 contidas  na  própria  norma.  Se restar indeterminação no conceito, o 
 intérprete  deve  buscar subsídios no próprio microssistema normativo, 
 ou  seja,  no  mesmo diploma legal, depois em outro que disponha sobre 
 matéria  correlata,  e assim  por  diante,  ampliando  o  espectro  de 
 investigação  até  que  o  conceito  alcance  operacionalidade,  assim 
 entendida a sua capacidade de incidir sobre os fatos e regulá-los. 
 Para  a  compreensão   da   expressão   em   tela,   dois  caminhos já 
 foram  percorridos.  O   primeiro  deles está consignado na Decisão nº 
 655/2002 do  Tribunal  de Contas da União. Aquela Corte entendeu que o 
 elemento    essencial     para    caracterizar    o    desenvolvimento 
 institucional  como   fundamento   para   que   uma  IFES relacione-se 
 convencionalmente  com sua  fundação  de  apoio  reside  na  definição 
 de  um  objeto  que  obrigatoriamente  resulte  em vantagem mensurável 
 para a IFES. (...) 
 O   outro   caminho   apresenta-se   mais   logicamente   inserido  na 
 melhor  sistemática  interpretativa  do texto legal. A Lei nº 8.958/94 
 tem  o  fim  de  disciplinar  um  regime  de  relacionamento  para  as 
 instituições   federais   de   ensino   superior  (e  também  para  as 
 instituições  federais  de pesquisa),  o que aponta para a necessidade 
 de   investigar   se  o  sistema  normativo   da   educação   superior 
 brasileira   dispõe   de  elementos de integração  e  interpretação do 
 conceito  jurídico  em  tela. De imediato verifica-se  que sim, pois a 
 expressão  "desenvolvimento institucional" é descrita pelos arts. 11 e 
 17  do   Decreto  nº  3.860, de 09 de julho de 2001,  ao  instituir  o 
 instituto    jurídico-educacional    do    Plano   de  Desenvolvimento 
 Institucional (PDI). 
 (...) 
 Não   há  porque  pairar  qualquer  dúvida,  então:  o desenvolvimento 
 institucional  a  que  a  Lei  nº  8.958/94  se  refere em seu art. 
 1º  encontra-se    claramente   definido   na  legislação  educacional 
 que disciplina o instituto do Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 Essa  compreensão   não   colide   de modo algum com o contido no item 
 8.2.d  da Decisão  nº  655/2002-Plenário  da Corte de Contas da União, 
 porquanto  essa  última, em  entendimento  bastante  mais  superficial 
 do  que  o  atribuído   pela   legislação   educacional,   limita-se a 
 salientar  que  é  desenvolvimento  institucional  a ação cujo produto 
 resulte  em efetivo desenvolvimento  institucional, caracterizado pela 
 melhoria   mensurável  da  eficácia  e  eficiência  no  desempenho  da 
 instituição beneficiada. 
 Ora,  é  evidente,  dadas  a minudência e a abrangência das exigências 
 do  PDI,  que  seus  resultados  acarretam  melhor  desempenho  para a 
 instituição. 
 Por   outro   lado,   a  eficácia e eficiência a que se refere a Corte 



 de  Contas   (a  primeira  é  conseqüência  da  segunda) são conceitos 
 aportados  ao   Direito,   em  particular  à  Constituição  (art.  37, 
 caput, com a redação  dada  pela  EC  nº  19/1998), pela Economia, que 
 os  vê  como  o  conjunto  de  meios  destinados  a  alcançar o melhor 
 resultado  possível  no  menor  lapso de tempo possível ao menor custo 
 possível. A juridicização do  conceito  econômico passa, é claro, pela 
 inclusão  do requisitos da moralidade,  da  legalidade, da publicidade 
 e  da  impessoalidade, posto que  esses princípios, também integrantes 
 do  elenco do art. 37, caput, da Constituição, devem ser entendidos em 
 conjunto e harmonicamente. 
 Ora, deve ser sempre o objetivo do administrador atuar com eficiência, 
 desde  que  o faça sob a égide dos demais princípios. Portanto, não há 
 novidade  nem  antinomia alguma nos elementos integradores oriundos da 
 legislação  educacional  em  cotejo com a exegese produzida em sede de 
 controle das contas públicas. 
 (...) 
 Não   se   justifica  afirmar  que  a contratação da fundação de apoio 
 é  irregular  apenas  sob  argumento  de  que  a  Universidade poderia 
 contratar  a   obra   diretamente.  O relacionamento com a fundação de 
 apoio  para  o  objetivo   em  questão  é lícito do mesmo modo que são 
 lícitos   diversos   outros    relacionamentos    contratuais   que  a 
 Universidade  celebra e que poderia,  pelo  menos  em  tese,  executar 
 diretamente.   Por   exemplo,   a   Universidade    poderia   executar 
 diretamente   os  serviços de limpeza, vigilância  e  segurança,  como 
 em  verdade  o  fazia  no  passado.  Hoje  em  dia,   convém   mais  à 
 Administração  Federal  direta que esses serviços sejam terceirizados, 
 e assim   se   faz,   sem   que  se cogite de irregularidade  em  sede 
 de  controle de contas, interno ou externo." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o Gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Como  é  por demais sabido o quadro de pessoal das IFES é deficiente, 
 tendo  em  vista  o  baixo  número  de reposições frente às demissões, 
 aposentadorias  e  falecimentos,  no caso da UFPEL este número gira em 
 torno  de  quatrocentos  (400)  cargos  vagos,  embora  os insistentes 
 pedidos  para  autorização  de  contratação  via  concurso público. NO 
 entanto,  a  Administração  notificou  a  Fundação  Simon  Bolívar  da 
 rescisão  do contrato do Projeto PISTA, projeto pedagógico que implica 
 na  contratação  de  pessoal  pela  Fundação,  assim  como autorizou o 
 lançamento de processo licitatório para substituição destes cargos por 
 empresas  terceirizadas,  pregões  nº  065/2007,  066/2007 e 067/2007, 
 previstos  para  abertura  das  propostas no mês de abril de 2007, que 
 visam  a  contratação  de  serviços  de limpeza, agentes de portaria e 
 serviços  gerais,  logo,  tal  contrato ainda terá vigência pelo tempo 
 estritamente  necessário  a  formalização  do  processo  licitatório e 
 contratação  das  empresas  vencedora dos certames, já que são tarefas 
 que não podem sofrer descontinuidade." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pesem  as  manifestações  do  gestor  acerca  do  PISTA  e as 
 providências  adotadas  no  exercício  de 2007 para a regularização da 
 situação  apontada,  a  impropriedade foi caracterizada no período dos 
 exames. Portanto, mantemos o apontamento. 
 Ainda, em análise às demais manifestações, temos a considerar que, com 
 relação  aos  contratos  ora  discutidos, em  análise às manifestações 
 apresentadas,   verificamos   que   o   vocábulo  "apoio"  vem   sendo 
 interpretado de forma equivocada na instituição. 
 Apoiar   significa  dar  suporte,  ajuda  ou   amparo. Considerando  o 



 disposto na  Lei nº 8.958/94 e no Decreto nº 5.205/04, os projetos das 
 IFES   podem   ser  executados  com  apoio  das  fundações  nos  casos 
 permitidos. 
 Todavia, consoante as contratações analisadas, as fundações atuam como 
 se  fossem  parte  integrante  da estrutura da Universidade, exercendo 
 competências  que  lhe são privativas, dentre elas o gerenciamento dos 
 recursos   públicos,   a   realização  de  atividades  administrativas 
 relacionadas   às  áreas  orçamentárias,  financeiras  e  de  recursos 
 humanos. 
 Destacamos,  portanto,  que não se evidenciou a execução de atividades 
 pelas   fundações   de   apoio   que  não  as  de  natureza  meramente 
 administrativa. 
 Nos  casos elencados a participação das fundações consistiu no "apoio" 
 para   efetuar   aquisição   de  equipamentos,  material  de  consumo, 
 contratação  de  pessoal,  pagamento  de  diárias. Assim, a realização 
 dessas  atividades  configura-se  como  de  natureza  administrativa e 
 operacional, atividades inerentes à área-meio da Universidade. 
 Portanto,   percebe-se  que  essas  atividades  não  são  inerentes  à 
 pesquisa, ao ensino e ao desenvolvimento institucional. 
 A  atuação  como  um  escritório de contratos de pesquisa, por meio do 
 qual  é viabilizado o desenvolvimento de projetos sob encomenda, com a 
 utilização do conhecimento e da pesquisa do corpo docente das IFES, ou 
 de  escritório  de  transferência  de  tecnologia,  por meio do qual é 
 viabilizada  a  inserção,  no  mercado,  do  resultado  de pesquisas e 
 desenvolvimentos  tecnológicos realizados no âmbito das Universidades, 
 consoante  conceitos  consubstanciados  no Acórdão TCU nº 1.516/2005 Ã 
 Plenário,  não  foi  o  papel  desempenhado  pelas  fundações  no  seu 
 relacionamento  com  a  UFPEL.  Também, não evidenciamos nos processos 
 analisados   a  "melhoria  mensurável  da  eficácia  e  eficiência  no 
 desempenho    da    instituição   beneficiada",   requerida   conforme 
 jurisprudência  do  TCU  nos  projetos  em  que  há  participação  das 
 fundações   de   apoio.  Em  face  do  exposto,  resta-nos  considerar 
 improcedentes as justificativas apresentadas. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 187.581.180-04 TELMO PAGANA XAVIER             VICE-REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  aos  gestores  rescindir  os  contratos  firmados com as 
 fundações  de  apoio cujos objetos consistem na execução de atividades 
 administrativas,   de   competência   exclusiva  da  Universidade,  em 
 cumprimento  à  legislação  pertinente   à  relação  IFES-fundações de 
 apoio  (Lei  nº  8.958/94  e Decreto nº 5.205/04), e jurisprudência do 
 TCU. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos  aos  gestores,  também, não contratar fundações de apoio 
 por  meio  de  dispensa de licitação para  a  execução  de  atividades 
 administrativas  e  de  competência exclusiva  da  Universidade,  tais 
 como  a  contratação  de  recursos humanos,  contratação  de  obras  e 
 serviços,  aquisição de material de consumo, pagamento de diárias e de 
 passagens    aéreas   e   terrestres,   em   cumprimento  à legislação 
 suprareferida,  valendo-se,  conforme o caso, do instituto do concurso 
 público  estabelecido  na  Constituição Federal, na Lei n.º 8.112/90 e 
 legislação correlata; e do instituto da licitação, também estabelecido 
 na Constituição Federal, na Lei n.º 8.666/93 e legislação correlata. 



 
 3.2.2.4 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Contratação de fundações de apoio para execução de processos seletivos 
 mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
 Constatamos a contratação de fundações de apoio, precedida de indevida 
 dispensa  de  licitação  baseada  no  inc.   XIII,  art.  24 da Lei nº 
 8.666/93,  para   a   realização  de  processos  seletivos, haja vista 
 que  o  referido   serviço  é  passível  de  licitação (Acórdão TCU nº 
 1.460/2006  -  1ª   Câmara)  e não está vinculada a projeto de ensino, 
 pesquisa  e  extensão,  e de desenvolvimento institucional, científico 
 e  tecnológico,  o que vai de encontro ao disposto na Lei nº 8.666/93, 
 na  Lei  nº  8.958/94,  no  Decreto nº 5.205/04 e na jurisprudência do 
 TCU  (Decisão   nº   321/2000   -   Plenário,   Decisão  nº 655/2002 - 
 Plenário,  Acórdão  nº  216/2005  - Plenário, Acórdão nº 847/2005 - 1ª 
 Câmara,  Acórdão   nº   1.174/2005 - Plenário, Acórdão nº 1.516/2005 - 
 Plenário e Acórdão nº 1.388/2006 - Plenário), conforme a seguir: 
 -  Termo de Contrato nº 18/2006, firmado em 29/06/2006 entre a UFPEL e 
 a Fundação de Apoio Universitário, CNPJ nº 89876114/0001-03, sem valor 
 definido  contratualmente,  objeto   contratual   "Processo   Seletivo 
 Inverno/2006";  -  Termo de Contrato nº 35/2006, firmado em 28/09/2006 
 entre  a  UFPEL  e a Fundação Simon Bolívar, CNPJ nº 01523915/0001-44, 
 sem   valor  definido  contratualmente,  objeto  contratual  "Processo 
 Seletivo  Verão/2007";  e 
 -  Nota  de  Empenho nº 900067, no valor de R$ 66.215,50,  emitida  em 
 19/01/2006  tendo  como  favorecida a Fundação de Apoio  Universitário 
 para  a  realização do processo seletivo denominado PAVE II - Primeira 
 Etapa (Programa de Avaliação da Vida Escolar). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)  evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta  do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a)Processos    nº    23110.002834/2006-10,    23110.006460/2006-01   e 
 23110.000162/2006-08. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Reproduzimos  fragmentos  da manifestação do gestor a respeito do fato 
 apontado: 
 Quanto à contratação para a realização de concurso vestibular: 
 "(...) No que se refere a afirmação que esta ação não está vinculada a 
 projeto   de   ensino,  pesquisa  e  extensão,  e  de  desenvolvimento 
 científico e tecnológico não é possível admitir tal argumentação pois: 
 A  Lei  nº  9.394/96,  Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional, 
 trata  este  tema  no Título II, de forma Indireta e no Capítulo IV da 
 Educação Superior em especial nos seguintes artigos: 
 Artigo  Terceiro, item um (I) - Igualdade de condições para o acesso e 
 permanência  na  escola.  Este  fato deixa claro o caráter social e de 
 ensino  do  processo  seletivo,  pois  ele  oportuniza  a avaliação da 
 qualidade escolar, em especial do ensino médio-regular, 
 profissionalizante  ou de suplência - para não só garantir o acesso do 
 candidato  ao  Ensino  Superior mas também assegurar sua permanência e 
 conseqüente  conclusão  de  estudos para formação profissional; Artigo 
 Terceiro,  item oito (VIII) - Determina a gestão democrática do ensino 



 público,  na forma da Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Este 
 item  no  que diz respeito ao ingresso ao Ensino Superior regular está 
 diretamente vinculado ao processo seletivo e implica em inúmeras ações 
 pedagógicas  pelos Colegiados de Curso da UFPEL, articulados pela Pró- 
 Reitoria   de   Graduação  e  com  Atos  homologados  pelos  Conselhos 
 Coordenador   do   Ensino,  da  Pesquisa  e  da  Extensão  (COCEPE)  e 
 Universitário  (CONSUN),  o que demonstra sua coordenação direta com o 
 Ensino; 
 Artigo  quarenta  e  sete (47), Parágrafo primeiro (§ 1) que exige das 
 Instituições  Federais  de  Ensino Superior divulgar aos interessados, 
 antes  de  cada  período  letivo,  os  programas  dos  cursos e demais 
 componentes  curriculares,  sua  duração, requisitos, qualificação dos 
 docentes,  recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se 
 a  cumprir  as  referidas  condições.  Esta  divulgação  é  feita pelo 
 Catálogo  de Graduação publicado anualmente e que serve de base para a 
 oferta de vagas no processo seletivo, portanto, o Centro Especializado 
 em  Seleção, deve dispor de meios para atender esta exigência legal de 
 informar  aos candidatos do processo seletivo estes dados, o que é uma 
 atividade  eminentemente administrativa e de extensão; Artigo quarenta 
 e nove (49) - que regulamenta a transferência de alunos regulares para 
 cursos afins, na existência de vagas, e mediante processo seletivo. 
 Este  artigo  reforça  o aspecto de Ensino do processo seletivo, pois, 
 mesmo  para  transferência  entre  Instituições de Ensino Superior sua 
 exigência  é  garantida  para  preservar a qualidade do ingressante no 
 Ensino  Superior  atendendo as exigências de qualificação determinadas 
 em  cada  um  dos  Projetos  Pedagógicos  dos cursos ofertados; Artigo 
 cinqüenta  (50)  -  Determina  que  a  abertura  de vagas a alunos não 
 regulares  também  está condicionada a capacidade de cursar tais vagas 
 com  proveito  e  mediante  processo  seletivo  prévio. Novamente há a 
 demonstração que o processo seletivo é um ato obrigatório nas ações de 
 ensino  no Ensino Superior; Artigo cinqüenta e um (51) - Determina que 
 as  Universidades  ao  deliberar sobre critérios e normas de seleção e 
 admissão  de  estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios 
 sobre  a  orientação  do  ensino  médio,  articulando-se com os órgãos 
 normativos  dos  sistemas de ensino. Neste caso o caráter de atividade 
 de  ensino do processo seletivo é irrefutável, pois ele determina toda 
 a  interação  com  o sistema de ensino médio e apresenta as diretrizes 
 necessárias  para  o  acesso ao Ensino Superior, direcionando o modelo 
 educacional  de  ensino médio na área de influência da UFPEL seja pelo 
 processo  seletivo  regular  ou  pelo  Programa  de  Avaliação da Vida 
 Escolar (PAVE). 
 Em  ambas  situações  a  avaliação dos resultados do Exame Nacional do 
 Ensino  Médio  (ENEM)  como  componente  do  escore  final do processo 
 seletivo  dirime  qualquer  dúvida  quanto  ao caráter de atividade de 
 Ensino  deste  processo seletivo. O atendimento à comunidade na oferta 
 de  vagas  e  seleção para seu preenchimento caracteriza, nitidamente, 
 uma  ação  de  extensão  universidade na oferta do produto primário da 
 UFPEL, ou seja, o ensino regular nos Cursos de Graduação. 
 De  acordo  com  a  Legislação  vigente  o  próprio Regimento Geral da 
 Universidade  Federal  de  Pelotas,  no  Título Seis (VI) que trata do 
 sistema  de  ensino,  no  Capítulo um (I) relacionado a Seleção Geral, 
 Artigo  cento  e trinta e seis (136) dispõe que o acesso aos cursos de 
 graduação  ocorrerá  mediante  concurso  Vestibular,  aberto a quantos 
 hajam  concluído o ensino médio ou estudos equivalentes. Este capítulo 
 foi  revisado  e  alterado  pelo  Conselho Universitário, designando a 
 realização  do processo com toda sua logística ao Centro Especializado 
 em  Seleção (CES) e deixando sobre responsabilidade da Pró-Reitoria de 
 Graduação  a  supervisão  do  processo  e  os aspectos relacionados ao 



 Projeto Pedagógico Institucional de cada curso de graduação da UFPEL. 
 Esperando  ter esclarecido que este processo é parte do ensino e mesmo 
 da  extensão  universitária,  na  certeza  de  poder  contar com vossa 
 compreensão,  antecipamos  agradecimentos e nos colocamos a disposição 
 para maiores esclarecimentos." 
 Quanto à contratação para a realização do PAVE II: 
 "(...)  Portanto,  qualquer  atividade  que  vise  ao  desenvolvimento 
 institucional de apoio às atividades fim, meio e de apoio ao ensino, à 
 pesquisa  e à extensão do ensino superior promovido pela UFPel, e, por 
 óbvio,   não   substituam   às  próprias  atividades  finalísticas  da 
 Instituição  Federal de Ensino Superior (como o ensino, a pesquisa e a 
 extensão  universitária propriamente dita), estará entre as atividades 
 que poderá e deverá a UFPel contratar com suas fundações de apoio. 
 Deverá,  porque esta é a finalidade de criação das fundações de apoio, 
 conforme   expresso   nos   respectivos   estatutos  -  dar  apoio  ao 
 desenvolvimento  institucional  da  Universidade.  Poderá,  porque  há 
 dispositivo  específico  na  legislação  que  estatuiu  o Estatuto das 
 Licitações  e  Contratos  Administrativos  -  Lei  nº  8.666/93  - que 
 autoriza  a  contratação com dispensa de licitação destas instituições 
 incumbidas regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
 desenvolvimento   institucional,...   desde  que  as  mesmas  detenham 
 inquestionável   reputação   ético-profissional   e  não  tenham  fins 
 lucrativos,  como  consta  no  inc. XIII, art. 24, do referido diploma 
 legal. 
 Assim, parece claro que restam atendidas tanto as exigências da Lei nº 
 8.958/94,  que  regulamenta a relação entre as Universidades e as suas 
 respectivas  fundações  de apoio, já que o objeto das contratações são 
 inerentes  às  atividades  institucionais  de uma e de outras, no caso 
 específico  aqui  defendido, quanto às exigências da Lei nº 8.666/93 e 
 quanto  ao  enquadramento  das  contratações com dispensa de licitação 
 pelo art. XIII do art. 24. 
 Por  outro lado, vênia permitida do entendimento de que os objetos dos 
 convênios  mencionados não se enquadram no conceito de desenvolvimento 
 institucional, vemo-nos na contingência de discordar. 
 Como todo conceito jurídico, a compreensão do significado da expressão 
 "desenvolvimento   institucional",  contida  no  art.  1º  da  Lei  nº 
 8.958/94,  há  de  ser  apreendida  pelas  especificações  contidas na 
 própria norma. Se restar indeterminação no conceito, o intérprete deve 
 buscar subsídios no próprio microssistema normativo, ou seja, no mesmo 
 diploma legal, depois em outro que disponha sobre matéria correlata, e 
 assim  por  diante,  ampliando  o  espectro  de investigação até que o 
 conceito alcance operacionalidade, assim entendida a sua capacidade de 
 incidir sobre os fatos e regulá-los. 
 Para  a  compreensão  da  expressão  em  tela,  dois caminhos já foram 
 percorridos.  O  primeiro deles está consignado na Decisão nº 655/2002 
 do  Tribunal  de Contas da União. Aquela Corte entendeu que o elemento 
 essencial  para  caracterizar  o  desenvolvimento  institucional  como 
 fundamento  para  que  uma IFES relacione-se convencionalmente com sua 
 fundação de apoio reside na definição de um objeto que 
 obrigatoriamente  resulte em vantagem mensurável para a IFES. Ou seja, 
 quer a Corte de Contas que se demonstre um ganho para a IFES em termos 
 de melhoria da eficácia e eficiência de desempenho, para que se admita 
 o  desenvolvimento. Com todo o respeito ao entendimento firmado, vemos 
 que  a interpretação dada não passa da aplicação da carga semântica do 
 vocábulo   "desenvolvimento",   constante   na   expressão.   Pois   é 
 insofismável  que  todo  o  desenvolvimento  representa  um  ganho, um 
 avanço. 
 O  outro  caminho  apresenta-se  mais  logicamente  inserido na melhor 



 sistemática interpretativa do texto legal. A Lei nº 8.958/94 tem o fim 
 de  disciplinar  um  regime  de  relacionamento  para  as instituições 
 federais de ensino superior (e também para as instituições federais de 
 pesquisa),  o que aponta para a necessidade de investigar se o sistema 
 normativo  da  educação  superior  brasileira  dispõe  de elementos de 
 integração  e  interpretação do conceito jurídico em tela. De imediato 
 verifica-se  que sim, pois a expressão "desenvolvimento institucional" 
 é  descrita pelos arts. 11 e 17 do Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 
 2001,  ao  instituir  o  instituto  jurídico-educacional  do  Plano de 
 Desenvolvimento Institucional (PDI). 
 (...) 
 Não  há  porque  pairar  qualquer  dúvida,  então:  o  desenvolvimento 
 institucional  a  que  a  Lei  nº  8.958/94  se  refere em seu art. 1º 
 encontra-se   claramente   definido   na  legislação  educacional  que 
 disciplina o instituto do Plano de Desenvolvimento Institucional. Essa 
 compreensão  não  colide  de modo algum com o contido no item 8.2.d da 
 Decisão  nº  655/2002-Plenário  da Corte de Contas da União, porquanto 
 essa  última,  em  entendimento  bastante  mais  superficial  do que o 
 atribuído  pela  legislação  educacional,  limita-se a salientar que é 
 desenvolvimento  institucional  a ação cujo produto resulte em efetivo 
 desenvolvimento  institucional, caracterizado pela melhoria mensurável 
 da eficácia e eficiência no desempenho da instituição beneficiada. 
 Ora,  é evidente, dadas a minudência e a abrangência das exigências do 
 PDI,   que   seus   resultados  acarretam  melhor  desempenho  para  a 
 instituição. 
 Por  outro  lado,  a  eficácia e eficiência a que se refere a Corte de 
 Contas  (a primeira é conseqüência da segunda) são conceitos aportados 
 ao  Direito,  em  particular  à  Constituição  (art.  37, caput, com a 
 redação  dada  pela  EC  nº  19/1998), pela Economia, que os vê como o 
 conjunto de meios destinados a alcançar o melhor resultado possível no 
 menor lapso de tempo possível ao menor custo possível. A juridicização 
 do  conceito econômico passa, é claro, pela inclusão dos requisitos da 
 moralidade,  da  legalidade, da publicidade e da impessoalidade, posto 
 que  esses princípios, também integrantes do elenco do art. 37, caput, 
 da Constituição, devem ser entendidos em conjunto e harmonicamente. 
 Ora, deve ser sempre o objetivo do administrador atuar com eficiência, 
 desde  que  o faça sob a égide dos demais princípios. Portanto, não há 
 novidade  nem  antinomia alguma nos elementos integradores oriundos da 
 legislação  educacional  em  cotejo com a exegese produzida em sede de 
 controle das contas públicas. 
 Resolvida  esta  questão,  é  suficiente  demonstrar  que  o  processo 
 seletivo PAVE II (Programa de Avaliação da Vida Escolar) se insere nos 
 objetivos contidos no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPel. 
 Ora,   se   a  iniciativa  em  questão  constitui-se  em  objetivo  de 
 desenvolvimento   institucional  já  reconhecido  pelo  Ministério  da 
 Educação,  o qual liberou os recursos para a sua implementação, não há 
 dúvida  de que a execução por intermédio da fundação de apoio encontra 
 explícito amparo na regra do art. 1º da Lei nº 8.958/94. 
 Não  se  justifica  afirmar  que  a contratação da fundação de apoio é 
 irregular apenas sob argumento de que a Universidade poderia contratar 
 a  obra  diretamente.  O relacionamento com a fundação de apoio para o 
 objetivo  em  questão  é lícito do mesmo modo que são lícitos diversos 
 outros  relacionamentos  contratuais  que a Universidade celebra e que 
 poderia,  pelo  menos  em  tese,  executar diretamente. Por exemplo, a 
 Universidade  poderia  executar  diretamente  os  serviços de limpeza, 
 vigilância  e  segurança,  como em verdade o fazia no passado. Hoje em 
 dia,  convém  mais  à  Administração Federal direta que esses serviços 
 sejam   terceirizados,   e   assim  se  faz,  sem  que  se  cogite  de 



 irregularidade  em  sede  de  controle de contas, interno ou externo." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "A  contratação de fundações de apoio através de Dispensa de Licitação 
 com base no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, data venia do 
 entendimento  dos senhores auditores, está em perfeita consonância com 
 o dispositivo apontado, eis que a finalidade mesma da criação de ditas 
 fundações,  foi exatamente para dar apoio às atividades institucionais 
 e  finalísticas  da IFES, quais sejam de desenvolvimento institucional 
 nas atividades fins, meio ou apoio de ensino, pesquisa e extensão. 
 Surpreende-me  que tenham sido encontradas deficiências nesta matéria, 
 na  medida  em  que,  por  força de expressa exigência legal, são atos 
 administrativos  que  somente  podem  ser praticados após aprovação da 
 Advocacia-Geral  da  União,  por  intermédio  da  Procuradoria Federal 
 designada para atendimento da UFPEL. 
 Refiro-me  à  expressa  regra  do  art. 38, parágrafo único, da Lei nº 
 8.666/93,   que  determina  que  as  minutas  de  contratos,  acordos, 
 convênios  e  atos  licitatórios  devem  ser "previamente examinadas e 
 aprovadas por assessoria jurídica da Administração". Posteriormente, a 
 LC  nº  73/93,  nos  seus  arts.  11,  VI,  a,  e 18, estabeleceu esta 
 competência,  reiterada  por  ocasião  da implantação da Procuradoria- 
 Geral Federal pela Lei nº 10.480/2002. 
 Diante  desta configuração legal, é indiscutível que o parecer emitido 
 por   Procurador   Federal   em  matéria  de  licitações  e  contratos 
 administrativos  tem  um caráter conclusivo e autônomo. Significa isso 
 dizer que a aprovação ou reprovação pela Procuradoria Federal não está 
 sujeita  a  homologação  pelo  ordenador  da despesa ou pelo dirigente 
 máximo da entidade autárquica ou fundacional pública. 
 Ora,  as  noções  de  competência e responsabilidade são correlatas em 
 Administração  Pública.  Se a competência para dizer da legalidade dos 
 atos  licitatórios  e  contratuais é da Procuradoria Federal, dela é a 
 responsabilidade  pela  incorreção  de  atos desta natureza. A lei não 
 contém  disposições nem palavras supérfluas. Por isso, a atribuição da 
 competência para dizer da legalidade em caráter conclusivo é correlata 
 à responsabilidade pela inconsistência que venha a ser praticada nesse 
 mister. 
 Como  V.  Sa.  Poderá  observar os atos administrativos de dispensa de 
 licitação  e  os contratos administrativos nos quais foram constatadas 
 impropriedades,   foram   submetidos  ao  controle  de  legalidade  da 
 Procuradoria Federal, que os aprovou sem restrições. 
 Ademais,  compete à Procuradoria Federal realizar, além do controle da 
 legalidade  de  tais  administrativos, o assessoramento dos dirigentes 
 com  vistas  a uma gestão extreme de impropriedades ou irregularidades 
 (na  linguagem  da  LOTCU).  Nessa  atribuição, caberia à Procuradoria 
 Federal  orientar  os  dirigentes  para  que  inconsistências  como as 
 apontadas não viessem a ocorrer. É taxativa, neste sentido, a regra do 
 art.  11,  V,  da  LC/93,  ao  estatuir  que  compete à AGU assistir a 
 autoridade    assessorada    no   controle   interno   da   legalidade 
 administrativa dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados, e 
 daqueles oriundos de órgão ou entidade sob sua coordenação jurídica. 
 Diante,  então,  de  que  esta  Controladoria  entende  terem ocorrido 
 impropriedades  na  área  de  licitações e contratos, não obstante ter 
 havido  a  manifestação da Procuradoria Federal, não resta alternativa 
 outra   que  a  de  encaminhar  cópia  do  Relatório  de  Auditoria  à 
 Procuradoria-Geral   Federal,   com   a   solicitação   de  que  adote 
 providências  no sentido de que as atribuições do art. 38, par. Único, 
 da Lei nº 8.666/93 sejam exercidas com maior rigor técnico-jurídico. 



 No  entanto,  é  importante  ressaltar  que,  mais uma vez, as avenças 
 celebradas   com   a  Fundação  Simon  Bolívar  e  Fundação  de  Apoio 
 Universitário  foram  submetidas  à  análise  prévia  da  Procuradoria 
 Federal, a qual não apontou a ocorrência de impropriedade alguma. 
 Mais  uma  vez, os atos administrativos em tela foram praticados sob a 
 convicção   de   que   se  encontravam  perfeitamente  enquadrados  na 
 legislação  vigente  pertinente,  no  tocante  à  forma  e  conteúdo." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  análise  às manifestações apresentadas, verificamos que o vocábulo 
 "apoio" vem sendo interpretado de forma equivocada na instituição. 
 Apoiar significa dar suporte, ajuda ou amparo. Considerando o disposto 
 na   Lei  nº 8.958/94  e  no Decreto nº 5.205/04, os projetos das IFES 
 podem ser executados com apoio das fundações nos casos permitidos. 
 Todavia,  consoante  as  contratações  analisadas,  as  fundações  não 
 somente  apoiam,  mas  gerenciam  o  projeto na íntegra, atuam como se 
 fizessem  parte  da  estrutura  da instituição, exercendo competências 
 privativas  da  Universidade, dentre elas o gerenciamento dos recursos 
 públicos. Destacamos que a atuação como um escritório  de contratos de 
 pesquisa,  por  meio  do  qual  é  viabilizado  o  desenvolvimento  de 
 projetos   sob   encomenda,   com   a  utilização do conhecimento e da 
 pesquisa do corpo docente das IFES, ou de escritório de  transferência 
 de   tecnologia,  por   meio   do  qual  é viabilizada a inserção,  no 
 mercado,   do   resultado de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos 
 realizados    no   âmbito   das  Universidades,   consoante  conceitos 
 consubstanciados   no   Acórdão TCU nº 1.516/2005 - Plenário, não  foi 
 evidenciado  na  contratação  para realização  de processos seletivos. 
 Também,   não   evidenciamos   nos  processos  analisados  a "melhoria 
 mensurável  da  eficácia  e eficiência  no  desempenho  da instituição 
 beneficiada", requerida conforme jurisprudência do TCU nos projetos em 
 que há participação das fundações de apoio. 
 Ainda,  ressaltamos  que, apesar de a vasta legislação mencionada pelo 
 gestor  citar,  definir  ou  estabelecer  as  normas  e  as diretrizes 
 norteadoras  da  educação  nacional,  nem todas as ações pertinentes à 
 educação  estão relacionadas a projeto de ensino, pesquisa e extensão, 
 e  de  desenvolvimento científico e tecnológico na concepção da Lei nº 
 8.958/94  e  do  Decreto  nº 5.205/04, como bem assevera o Tribunal de 
 Contas  da União por meio de jurisprudência (com relação à contratação 
 de   fundações  de  apoio  mediante  dispensa  ou  inexigibilidade  de 
 licitação  para  realização de processos seletivos citamos a título de 
 exemplo  o Acórdão nº 1.460/2006 - 1ª Câmara e o Acórdão nº 1.174/2005 
 - Plenário). Fosse assim, prescindiríamos de legislação regulamentando 
 a  contratação  de  fundação  de  apoio  pelas  instituições de ensino 
 superior. 
 Por  fim,  ponderamos  que  a  realização  de  processos  seletivos  e 
 similares é passível de ser contratada mediante o regular procedimento 
 licitatório,     haja     vista     a     existência    de    inúmeras 
 instituições  aptas  à prestação do referido serviço. A licitação deve 
 ser  regra  (art. 3º da Lei nº 8.666/93), e não a exceção tal qual vem 
 sendo interpretado na instituição em contratação de fundações de apoio 
 para a realização de processos seletivos. 
 Com  relação  à  atuação da Procuradoria Federal, o argumento de que o 
 ato foi praticado após aprovação da mesma, não elide a falha apontada, 
 vez   que  os  pareceres  emitidos  não  vinculam o administrador, mas 
 somente  ensejam  a  possibilidade  de   responsabilidade solidária da 
 assessoria jurídica pelo ato praticado. 
 Consoante  o  disposto nos art. 11 e 18 da LC nº 73/93 e no art. 10 da 
 Lei  nº  10.480/2002,  à Procuradoria Federal compete as atividades de 



 consultoria  e  assessoramento,  e  não  a execução de atos de gestão, 
 responsabilidades  do  Gestor, tais como as contratações efetuadas. Em 
 face    do    exposto,   consideramos   improcedentes   as   alegações 
 apresentadas. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 215.658.640-34 MARIA LEONOR NUNES FERREIRA BA  CHEFE DE DIVISÃO 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao gestor, nas contratações de serviços de realização de 
 processos   seletivos   e  similares,  efetuar  licitação  visando  ao 
 atendimento ao disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
 3.2.2.5 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Contratação  indevida de Fundação de Apoio para a realização de objeto 
 de caráter genérico, continuado e permanente. 
 
 A  Entidade contratou a Fundação de Apoio Universitário - FAU, CNPJ nº 
 89.876.114/0001-03,  mediante  Convênio  celebrado  em  25/04/2002 com 
 vigência  até  24/04/2007,  que  apresenta  em sua Cláusula Primeira o 
 objeto   transcrito   a  seguir:  "Desenvolver  e  operacionalizar  os 
 objetivos  e  metas  projetadas pelo Hospital Escola, com definição de 
 recursos  necessários  com  vistas  à   melhoria  da  assistência,  do 
 ensino   e  da  pesquisa  biomédica,  na  conformidade    de  projetos 
 específicos   desenvolvidos  ao  longo  da execução  do convênio pelos 
 segmentos  acadêmico  e assistencial da área de  saúde da UFPel." Para 
 execução  deste  objeto  foi  acordado,  conforme disposto na Cláusula 
 Terceira  do  Convênio, o repasse da UFPel à FAU de todos  os recursos 
 oriundos  do Ministério da Educação e Cultura - MEC, e  do  Ministério 
 da   Saúde,   com   destinação   específica  ao  Hospital Escola. Esta 
 contratação enseja as seguintes observações: 
 a)Primeiramente,  a  contratação  afronta  o disposto na alínea "c" do 
 item 8.2 da Decisão TCU 655/2002 - Plenário, corroborado pelo disposto 
 no  item  7.2  do  Acórdão TCU 1516/2005 - Plenário, que dispõem que o 
 contrato  deve estar diretamente vinculado a projeto a ser cumprido em 
 prazo  determinado  e  que resulte produto bem definido, não cabendo a 
 contratação    de    atividades  continuadas  nem de objeto  genérico, 
 desvinculado de projeto específico; 
 b)Em  segundo  lugar,  levando-se  em  conta  o  fato de que apesar de 
 considerarmos  que  a contratação contraria jurisprudência do TCU, ela 
 efetivamente  aconteceu,  não  podemos deixar de observar o deficiente 
 acompanhamento,  pela Universidade, da execução dos recursos por parte 
 da  Fundação  de  Apoio,  pois  o mesmo não se reveste da formalização 
 adequada de uma prestação de contas conforme previsão nos art. 28 a 30 
 IN  STN  nº  01/97.  De  acordo com informação prestada pelo gestor em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  183963/04  "o  acompanhamento 
 durante  exercício  é  realizado  através  de  reuniões  semanais, com 
 representantes  da  Faculdade  de  Medicina,  do  Hospital Escola e da 
 Fundação  de Apoio Universitário, sendo que no final de cada exercício 
 é  emitido  um relatório com as atividades desenvolvidas". Registramos 
 que  o  citado relatório, relativamente ao exercício de 2005, trata-se 
 de   relato  gerencial,  não  atendendo,  conforme  já  mencionado, as 
 previsões constantes dos art. 28 a 30 IN STN nº 01/97. 
 No  exercício  de 2006, à conta desse instrumento, foram repassados R$ 
 14.279.976,04 à Fundação de Apoio Universitário. 



 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a)  Cópia  do Convênio celebrado entre a UFPEL e a FAU em 25/04/2002 e 
 Termo Aditivo assinado em 25/04/2005. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor encaminhou sua manifestação por meio do Ofício nº 075/2006 de 
 01/11/2006,  por  ocasião dos trabalhos de auditoria de acompanhamento 
 da gestão, conforme segue (fragmentos): 
 "A  contratação  da  fundação  de  apoio  FAU  através  de Dispensa de 
 Licitação  com  base  no  inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, 
 data  venia  do  entendimento dos senhores auditores, está em perfeita 
 consonância  com o dispositivo apontado, eis que a finalidade mesma de 
 criação   de  ditas  fundações,  foi  exatamente  para  dar  apoio  às 
 atividades  institucionais  e  finalísticas  da  IFES,  quais sejam de 
 desenvolvimento  institucional  nas  atividades fins, meio ou apoio de 
 ensino, pesquisa e extensão. 
 "Assim  sendo,  quando  a  FAU,  especificamente  quanto às atividades 
 descentralizadas do Hospital Escola da UFPel, com esta última contrata 
 com  base  no  inciso  XIII, art. 24, da Lei nº 8.666/93, é justamente 
 para  exercer  o APOIO finalístico de sua próprias criação, através de 
 atividades  específicas  que  lhes são destinadas pelo ente apoiado (a 
 UFPel),  justamente  através  desta contratação específica, como aliás 
 está  perfeitamente definido e permitido na própria Lei nº 8.958/93, e 
 cuja   contratação  está  expressamente  definida  no  dispositivo  de 
 dispensa de licitação, da Lei nº 8.666/93. 
 (...) 
 "Portanto, qualquer atividade que vise o desenvolvimento institucional 
 de  apoio às atividades fim, meio e de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
 extensão  do  ensino  superior promovido pela UFPel, e, por óbvio, não 
 substituam  às próprias atividades finalísticas da própria Instituição 
 de  Ensino  Superior  (como  o  ensino,  a  pesquisa   e   a  extensão 
 universitária  propriamente  dita),  estará  dentre  as atividades que 
 poderá  e  deverá a UFPel contratar com suas fundações de apoio. (...) 
 "Assim,  parece  claro, com a devida vênia, que restam atendidas tanto 
 as  exigências  da Lei nº 8.958/93, que regulamenta a relação entre as 
 Universidades  e  as  suas  respectivas  fundações  de apoio, já que o 
 objeto  das contratações são inerentes às atividades institucionais de 
 uma  e  de  outras, quanto às exigências da Lei nº 8.666/93, quanto ao 
 enquadramento das contratações com dispensa de licitação pelo art. 
 XIII do art. 24. 
 "Por outro lado, não ocorre a preconizada ofensa ao contido na Decisão 
 TCU  nº  655/2002-Plenário,  no que se refere ao caráter continuado da 
 relação  jurídica  examinada.  Em  percuciente  estudo  que embasou as 
 conclusões  alcançadas na referida Decisão da Egrégia Corte de Contas, 
 o  ACE  Marco  Aurélio  de  Souza examinou com profundidade a natureza 
 jurídica das fundações de apoio e suas relações com as IFES e IFP. 
 Concluiu  pela  legitimidade de tais relações, maximé  quando se trata 
 de fundações instituídas integralmente por pessoas de direito privado, 
 com  as  universidades  federais  e  com  os  institutos  federais  de 
 pesquisa,  salientando a utilidade do apoio prestado pelas primeiras à 



 consecução dos objetivos dos últimos. 
 "No entanto, a Decisão nº 655/2002 não chegou a se ocupar das relações 
 entre as IFES que têm hospitais universitários e as fundações de apoio 
 cujo  objeto estatutário é o apoio às ações na área de saúde. Deve-se, 
 então,  verificar o entendimento esposado por este Egrégio Tribunal em 
 outras  decisões.  No tema das relações entre as IFES e suas fundações 
 de  apoio  em  matéria  hospitalar,  há posicionamentos relevantes que 
 serão a seguir analisados. 
 "A  Egrégia  Corte  de  Contas  da  União  pronunciou-se a respeito da 
 matéria  de  que ora se trata por duas vezes, ao analisar a questão na 
 Universidade  Federal  do  Espírito  Santo, em razão da contratação de 
 pessoal  por  sua  fundação  de  apoio,  a  Fundação Ceciliano Abel de 
 Almeida. Em ambas (na Decisão nº 319/1998 - 1ª Câmara, e na Decisão nº 
 1002/2001  -  Plenário),  aquela  Egrégia  Corte  entendeu que não era 
 correta  a falta de pessoal do quadro próprio da IFES para cumprimento 
 dos  objetivos de seu hospital universitário. Admitiu, no entanto, que 
 a  demanda  social por assistência à saúde não poderia ser prejudicada 
 em  razão  de  sua  relevância, e que a escassez de pessoal constatada 
 consistia  em fato atribuível ao Ministro de Estado e não ao dirigente 
 da IFES. 
 "Por outro ângulo, é importante salientar o entendimento desta Egrégia 
 Corte,  no  sentido  de  que  a  eficácia  na  execução  das  ações de 
 assistência  à  saúde  da  população  tem  tal relevância impõe que se 
 abrande  a  leitura do formalismo jurídico-administrativo. Deve-se por 
 tal  motivo  buscar  na eqüidade e no sentido finalístico da gestão os 
 parâmetros  adequados para a análise de tais atos. Assim pronunciou-se 
 o eminente Relator, Ministro Valmir Campelo: 
 "Indubitavelmente,   sem  descurar  dos  deveres  e  dos  caminhos  da 
 legalidade que a Administração deve percorrer para alcançar o objetivo 
 final  a  que se propõe a instituição - no caso concreto a eficácia no 
 atendimento  à  saúde  pública  -  há  que  se  recorrer  à  eqüidade, 
 abrandando-se os rigores da lei, quando uma nova realidade se sobrepõe 
 às   condições   normais  de  sorte  a  obstruir  aquele  desiderato." 
 "O  problema de carência de pessoal no quadro próprio enfrentando pela 
 UFPel  é  idêntico  ao  da UFES, como de resto o é em relação à demais 
 IFES  que  dispõem  de hospitais universitários. Igualmente, a pressão 
 social  pela  assistência  à  saúde da população é comum a todas essas 
 Instituições,  o  que  lhes  impõe  a  quase  irrealizável  tarefa  de 
 conciliar  a  capacidade instalada com a demanda sempre crescente e de 
 exigência inadiável. 
 "Por  outro  lado, no Acórdão nº 523/2003-Plenário, a Egrégia Corte de 
 Contas   da   União  decidiu  que,  enquanto  o  Governo  Federal  não 
 disponibilizar   vagas  para  provimento  do  quantitativo  de  cargos 
 suficiente  para o funcionamento regular (compatível com a demanda) do 
 Hospital  Universitário  da  FURG,  a  execução  indireta terá que ser 
 admitida. Assim decidiu-se naquele significativo aresto: 
 "18.  É  sabido  por todos que acompanham as orientações políticas dos 
 últimos  anos  que  não  tem  sido  autorizada  pelo Governo Federal a 
 reposição de pessoal nos mesmos patamares da abertura de vagas, salvo, 
 talvez, para algumas carreiras consideradas típicas de Estado. Assim é 
 que as Universidades em geral estão com deficiência de pessoal e o que 
 faz  com  que  elas  não  tenham  seu  funcionamento inviabilizado é a 
 possibilidade  de contratação de professores-substitutos nos termos do 
 inciso IV do art. 2º da Lei nº 8.745/93, ainda que sujeita à limitação 
 dos  parágrafos  1º  e  2º.  No entanto, tal faculdade (de contratação 
 temporária)  não se aplica aos servidores necessários às atividades de 
 um  Hospital  Universitário.  Logo,  se  o  Ministério da Educação não 
 proceder  à alocação de vagas e não autorizar a realização de concurso 



 público  para provimento dessas, os Hospitais Universitários ficam sem 
 possibilidade  de  contratação de pessoal, restando a eles, como única 
 alternativa, recorrer às Fundações de Apoio. 
 ...................................................... 
 O problema existente na utilização das Fundações de Apoio para tal fim 
 é que a Lei nº 8.958/94 , no parágrafo 3º do art. 4º, dispõe que: 
 §  3º  É vedada a utilização dos contratados referidos no caput para a 
 contratação  de  pessoal  administrativo,  de  manutenção, docentes ou 
 pesquisadores  para  prestarem  serviços  ou  atender  necessidades de 
 caráter permanente das instituições federais contratantes. 
 19.  Outro  aspecto  imprescindível  a  ser  considerado,  é que estes 
 Hospitais,  por  serem públicos, são responsáveis pela maior parte dos 
 atendimentos  ao  SUS,  suprindo as lacunas deixadas por uma tabela de 
 remuneração  que não contempla sequer os custos básicos da maioria dos 
 procedimentos,  motivo  pelo  qual  poucos  Hospitais  Particulares se 
 dispõem  a  prestar  atendimentos  ao  SUS.  Ou  seja,  não  fossem os 
 Hospitais  Universitários  (e alguns outros poucos públicos vinculados 
 ao  Ministério  da  Saúde),  a população teria um atendimento de saúde 
 ainda mais precário do que o que existe hoje. 
 20.  Este  Tribunal,  em diversas ocasiões e em especial na Decisão nº 
 655/2002  - Plenário, proferiu o entendimento de que a contratação das 
 Fundações  de  Apoio deveria atender às seguintes recomendações, entre 
 outras: 
 - o contrato deve estar diretamente vinculado a projeto a ser cumprido 
 em prazo determinado e que resulte produto bem definido, não cabendo a 
 contratação   de   atividades  continuadas  nem  de  objeto  genérico, 
 desvinculado de projeto específico; 
 - os   contratos   para   execução   de   projeto   de desenvolvimento 
 institucional devem ter produto que resulte em efetivo desenvolvimento 
 institucional,  caracterizado  pela  melhoria mensurável da eficácia e 
 eficiência no desempenho da instituição beneficiada; 
 -  a  manutenção  e  o  desenvolvimento  institucional  não  devem ser 
 confundidos  e,  nesse sentido, não cabe a contratação para atividades 
 de  manutenção  da  instituição,  a  exemplo  de  serviços de limpeza, 
 vigilância e conservação predial. (grifou-se) 
 21.  Comparando-se  as informações prestadas pela FURG e examinando-se 
 os  objetos  dos  Convênios celebrados com a FAHERG, fica evidente que 
 tais  recomendações  não vêm sendo cumpridas. Caso, por esse motivo, o 
 Tribunal  viesse  a  determinar  que  a  FURG denunciasse os Convênios 
 firmados   com   a   FAHERG   que   descumprem   os preceitos acima, a 
 conseqüência  provável  seria a paralisação das atividades do Hospital 
 Universitário,  por  falta  de  pessoal,  e o desatendimento de toda a 
 comunidade  carente da região. E a questão que fica é: de quem seria a 
 responsabilidade?  Do  Tribunal  por  ter determinado o cumprimento da 
 lei?  Da  FURG  por  ter  buscado  dar  atendimento à população com os 
 recursos  advindos  por  intermédio  da  FAHERG, na falta de condições 
 adequadas  e  propiciadas  por  quem  de direito? Do MEC que não aloca 
 vagas  e  autoriza a realização de concursos públicos para atendimento 
 das necessidades de ensino e assistência das Universidades e Hospitais 
 Universitários?  Da  Administração Federal que imprime orientação para 
 as políticas executadas pelo MEC? A única certeza que existe é que não 
 é do povo, que depende única e exclusivamente do atendimento do SUS, a 
 culpa  pela  situação criada e não é justo que venha a ser ele a pagar 
 pelas  políticas  de  saúde que vem sendo implementadas desde há muito 
 tempo. 
 22. Situação similar foi apreciada no TC nº004.103/2001-4, referente à 
 Universidade   Federal  do  Espírito  Santo,  mais  especificamente  a 
 respeito do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), 



 e  originou  a  Decisão  nº  1002/2001-Plenário,  na qual foi citada a 
 Decisão  nº  319/1998,  e da qual foram extraídas partes do parecer do 
 Exmo. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, abaixo reproduzidas: 
 Indubitavelmente,   sem   descurar  dos  deveres  e  dos  caminhos  da 
 legalidade que a Administração deve percorrer para alcançar o objetivo 
 final  a  que se propõe a instituição - no caso concreto a eficácia no 
 atendimento  à  saúde  pública  -  há  que  se  recorrer  à  eqüidade, 
 abrandando-se os rigores da lei, quando uma nova realidade se sobrepõe 
 às condições normais de sorte a obstruir aquele desiderato. 
 ... 
 Por   isso,   não   podemos  olvidar  as  imprevisíveis  conseqüências 
 (diminuição  do  volume  ou  paralisação  de  serviços essenciais) que 
 poderiam  advir  da  redução do contingente de profissionais das áreas 
 médica   e   paramédica  do  já   referido   Hospital,  com  diretos e 
 indesejáveis  reflexos  para  a comunidade. Registre-se, por oportuno, 
 que a solução definitiva para as necessidades do Hucam deve contemplar 
 a  contratação,  mediante  prévio concurso público, de servidores para 
 prover  as  vagas existentes no seu quadro de pessoal, medida esta que 
 depende  de  autorização  de  instâncias  ministeriais (Ministérios da 
 Educação e da Administração e Reforma do Estado). 
 23.  De  um  ponto  de  vista  meramente  legal,  é  fácil  apontar as 
 impropriedades  que  vêm  sendo cometidas pela FURG e o HU ao realizar 
 convênios  com  a  FAHERG  para  fins  de  implantação e manutenção de 
 setores  do Hospital, tais como a unidade de hospital-dia para doenças 
 crônicas,   UTI-Geral  e  centro  cirúrgico,  os  quais  são  serviços 
 fundamentais  a  um Hospital-Geral. Serviços esses que, se dependessem 
 apenas   dos  recursos  alocados  pela  Administração  Federal  (MEC), 
 simplesmente não existiriam e, conseqüentemente, também não existiriam 
 impropriedades.  E  aí  se  questiona,  qual o mal menor, a existência 
 desses  setores a prestar atendimentos à população da cidade e região, 
 originando  impropriedades,  ou  a  pura  e  simples inexistência, mas 
 dentro das normas legais? 
 24. Já há algum tempo a orientação desse Tribunal vem se deslocando do 
 aspecto  puramente  formal  para avaliar mais detidamente a questão da 
 eficácia,  eficiência,  economicidade  e  efetividade da aplicação dos 
 recursos  públicos.  Ou  seja,  vem  mudando o foco do que é puramente 
 legal para se avaliar o que é moral, ético, na Administração Pública. 
 E  será  ético  privar  a  população do atendimento prestado por esses 
 setores para os fins de fazer cumprir a legislação? 
 25.  A  solução do problema passa necessariamente por uma reformulação 
 de  política  de  pessoal que possibilite às Universidades e Hospitais 
 Públicos   a  contratação,  via  concurso  público  como  determina  a 
 Constituição,  de  pessoal  suficiente para suprir as necessidades das 
 suas   respectivas   clientelas.   Até  lá,  infelizmente,  não  sobra 
 alternativa  às  Universidades que a de se socorrerem das Fundações de 
 Apoio  para  conseguirem  continuar a prestar os serviços destinados à 
 comunidade,  ou fechar as portas, desassistindo toda uma população que 
 delas dependem, em especial no tocante à saúde. 
  .................................................... 
 O  que  parece  ser  justo,  é  determinar à FURG que, assim que o MEC 
 alocar  as  vagas  necessárias  ao  funcionamento  do HU e autorizar a 
 realização  de  concurso público para supri-las, denuncie os Convênios 
 supracitados  que  envolvem  contratação  de  pessoal não-temporário e 
 manutenção  das  atividades  do HU, e passe a se abster de manter esse 
 tipo  de Convênio com a FAHERG, para então enquadrar-se plenamente aos 
 ditames  legais  que regulam o relacionamento das Universidades com as 
 Fundações de Apoio. 
  .......................................................... 



 ACORDAM  os  Ministros  do  Tribunal  de  Contas da União, reunidos em 
 Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. conhecer da presente representação com fulcro no art. 237, inciso 
 IV, do Regimento Interno deste Tribunal; 
 9.2.  determinar  à Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
 que: 
 9.2.1  gestione junto ao MEC a criação do número de vagas no quadro de 
 pessoal  necessárias  ao  atendimento  das  atividades finalísticas do 
 Hospital Universitário; 
 9.2.2  abstenha-se  de  firmar ou prorrogar Convênio com a FAHERG para 
 fins   de  contratação  de  pessoal  não-temporário  e  manutenção  de 
 atividades,  após  terem  sido providas, mediante concurso público, as 
 vagas   necessárias  ao  seu  quadro  próprio  de  pessoal;  (grifei)" 
 "Além do que decidiu o aresto em boa parte transcrito acima, o Egrégio 
 TCU  constatou  que  não  há  sentido  lógico  em  "garimpar" na lei a 
 inobservância  de  formas  para responsabilizar os dirigentes das IFES 
 por  eventuais  impropriedades,  à  vista  da  relevância das ações em 
 andamento  no  atendimento  à  saúde da população. Eis o que afirmou o 
 Egrégio Tribunal no recentíssimo Acórdão nº 662/2005-Plenário: 
 "31.  É  fato  conhecido  a situação caótica a que estão submetidos os 
 hospitais  universitários  vinculados  às  IFES,  em  decorrência  das 
 restrições  orçamentárias  e de recursos humanos impostas pelo Governo 
 Federal,  impedindo  o  regular funcionamento desses hospitais, que em 
 muitas  cidades  atendem parcela considerável da população. Não restam 
 dúvidas  quanto  aos méritos de se estabelecer mecanismos de incentivo 
 ao  desenvolvimento  e  qualificação  da assistência à saúde e aos que 
 atuam  para tal, mas tais mecanismos têm de guardar conformidade com o 
 ordenamento jurídico pertinente. Por outro lado, uma análise meramente 
 legalista  do  relacionamento  da  FURG  com  sua  Fundação  de Apoio, 
 desprezando  o  contexto  e  os  resultados  obtidos,  pode conduzir a 
 conclusões equivocadas quanto às causas e responsabilidades. (grifei)" 
 "Em  suma,  a  Universidade  tem que enfrentar o desafio da demanda de 
 manutenção  e de desenvolvimento das ações assistenciais de saúde, sem 
 poder sequer contar com a perspectiva de financiamento público que lhe 
 permita  executar  tais  ações  pelas  vias  canônicas preconizadas na 
 legislação formal regente da Administração Pública. A evidência de que 
 o  Estado não dispõe de recursos financeiros para investir no setor da 
 saúde  e,  de resto, em todos os demais, salta aos olhos e é por todos 
 percebida. 
 "Não  há  dúvida,  então,  que  o  Egrégio  TCU  tem  sido  sensível à 
 evidência,  hoje  inobscurecível, de que as IFES encontram-se com seus 
 quadros  de pessoal muito defasados diante de suas necessidades, tanto 
 para  as  atividades-fins  como para as administrativas. Para tornar o 
 quadro  ainda  mais problemático, os recursos orçamentários repassados 
 pela União para manutenção e desenvolvimento das atividades acadêmicas 
 têm   sido   notadamente   insuficientes   para   o   atendimento  das 
 necessidades,  o  que  resulta  em  obstáculo  ao aumento de objeto de 
 contratos  de terceirização de serviços de apoio. As dificuldades para 
 o cumprimento das exigências inerciais tornam, portanto, ainda maiores 
 quando  se  cogita  do  atendimento  de  demanda  reprimida na área da 
 assistência  médica  e  hospitalar.  Por isso, em que pese na origem o 
 Hospital  Escola  tivesse  sido  criado  para  suporte  às  atividades 
 acadêmicas  dos  cursos  da  área  de  saúde,  sua  convocação  para a 
 participação  na  rede  federal  do Sistema Único de Saúde como agente 
 assistencial  sem  que  fossem  aportados  os correspondentes recursos 
 humanos  e  materiais  tornou  impositivo  contar com a colaboração da 
 Fundação   de   Apoio   Universitário.  Assim,  enquanto   não   forem 
 disponibilizados  tais  recursos,  como  recomenda  o  Acórdão  TCU nº 



 1.520/2006-Plenário,  a continuidade do relacionamento  com a FAU será 
 inevitável." 
 O  Gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos 
 de   auditoria   de   avaliação  da  gestão,  efetuou  esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Analisaremos o assunto por tópicos, conforme segue: 
 a)Quanto  à  contratação estar enquadrada no inciso XIII do art. 24 da 
 Lei  nº  8.666/93,  em  face  da  previsão constante do art. 1º da Lei 
 8.958/94: 
 A  contratação, conforme descrito no campo fato, significou transferir 
 a  administração  do  Hospital  Universitário  à  Fundação  de  Apoio, 
 conforme  o  objeto  do  convênio celebrado entre as partes, suportado 
 pelo  repasse  de  todos  os  recursos recebidos pela Universidade com 
 destinação  específica  ao  Hospital  Escola  e  em  razão  do caráter 
 continuado  da  contratação,  que  já  ocorre  há cinco anos. A Lei nº 
 8.958/94  e  o Decreto nº 5.205/04, por outro lado, estabelecem que os 
 projetos  das  IFES  podem  ser executados com apoio das fundações nos 
 casos  permitidos,  o  que  não  significa  que  as  fundações  possam 
 gerenciar   o   projeto   na   íntegra  (caracteriza-se  o objeto como 
 atividade  -  pois  não  há  data  de  conclusão definida; e, não como 
 projeto - com datas de início e fim definidas), atuar como se fizessem 
 parte da estrutura da instituição, exercendo  competências  privativas 
 da  Universidade,  dentre  elas o gerenciamento dos recursos públicos, 
 com  o  objetivo   de   dotar   o   processo   de  maior  autonomia  e 
 agilidade na realização de despesas. 
 A  Decisão  TCU nº  655/2002 - Plenário aborda o assunto em tela e seu 
 teor  se  contrapõe  aos argumentos apresentados pelo Gestor, conforme 
 trechos do Relatório do Ministro Relator transcritos a seguir: 
 "115.A  primeira delas, e talvez a mais essencial, por definir o campo 
 de  incidência da lei, diz respeito aos fins da contratação. Como dito 
 antes,  não  são  todas as necessidades das instituições de ensino que 
 podem  ser  satisfeitas mediante a contratação direta das fundações de 
 apoio.  O artigo 1º da Lei nº 8.958/94 restringe essa possibilidade de 
 dispensa  de licitação apenas para contratarem-se instituições criadas 
 com  a  finalidade  de  dar  apoio  a  projetos  de pesquisa, ensino e 
 extensão  e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 
 de interesse das instituições federais contratantes. 
 "116.O  dispositivo  deve  ser  interpretado  não só como exigindo das 
 instituições  contratadas  o  compromisso  institucional  de apoiar os 
 referidos projetos, mas também que os contratos tenham objetos afins. 
 A exemplo do que o Tribunal vem decidindo em relação ao inciso XIII do 
 art. 24 da Lei nº 8.666/93, aqui também não basta que a fundação tenha 
 a  incumbência  estatutária  de  promover  a  pesquisa,  o ensino ou o 
 desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. É preciso que 
 os contratos de fato se refiram a essas atividades. Não teria razão de 
 ser  o  apoio  incondicional do legislador a uma determinada classe de 
 pessoa  jurídica,  desvinculado de um propósito maior, necessário para 
 dar,  mais que um suporte legal, um fundamento legítimo para a exceção 
 adotada   (e   as  hipóteses  de  dispensa  de  licitação  são  sempre 
 excepcionais, como se sabe). 
 "124.Nesses,  e  em   quaisquer  outros  exemplos  que   se   pudessem 
 vislumbrar,  cumpre  dar  o  devido   peso   à   expressão   projetos, 
 reiteradamente  utilizada  pela  Lei  nº  8.958/94.  Por definição, um 



 projeto  é  composto  por  um  conjunto de operações que, entre outros 
 atributos, são limitadas no tempo. Daí se extrai outro condicionante à 
 aplicação  da  lei:  a  restrição  temporal  dos  pactos. A Lei inicia 
 dizendo,  em seu primeiro artigo, que os contratos devem ser por prazo 
 determinado,  e  conclui,  repetindo a mesma mensagem, afirmando que a 
 utilização  dos bens das IFES pelas fundações de apoio será pelo prazo 
 estritamente  necessário  à  elaboração  e  execução  do projeto a ser 
 desenvolvido. 
 "125.Essa  norma,  portanto,  não  dá  abrigo  a  contratações  que se 
 arrastam  indefinidamente  ao longo dos anos. Tanto que se vedou, no § 
 3º  do  art.  4º,  a  utilização  de contratados para o atendimento de 
 necessidades   de   caráter   permanente   das  instituições  federais 
 contratantes. 
 "126.Além da restrição temporal, a definição de projeto também importa 
 em  que  das operações componentes resulte um produto bem definido. Há 
 que  se coibir, assim, a prática (já bastante observada pelo Tribunal) 
 do estabelecimento de pactos cujos objetos são genéricos, indefinidos, 
 desvinculados  de  quaisquer  projetos  nos  moldes  dos  referidos  e 
 autorizados pela lei. 
 "127.Na  verdade,  a  forma imprecisa de muitos desses contratos serve 
 apenas  para  viabilizar a tendência que se observa de transferir para 
 as  fundações de apoio, à conta da maior flexibilidade de que dispõem, 
 atos  de  competência  exclusiva das instituições contratantes, como a 
 aquisição  de  materiais  diversos  para  atendimento das necessidades 
 rotineiras da instituição. 
 "128.Tal  prática  era  comum anteriormente à Lei nº 8.958/94, mas não 
 foi  corroborada  por ela. Sua continuidade não decorre de imprecisões 
 no  texto legal ou de dúvidas razoáveis em seu entendimento. Vem antes 
 da  conveniência  que  a  medida proporciona às IFES e às fundações de 
 apoio.   Àquelas,   porque  alcançam,  dessa  forma,  a  flexibilidade 
 administrativa que nunca tiveram, apesar da previsão contida no art. 
 207  da  Constituição. Às fundações, porque assim dão vazão ao excesso 
 de  empreendedorismo  de que parecem padecer, como denota o expressivo 
 número  de  contratos  que  com  o tempo passaram a gerir (cfe. Quadro 
 Anexo  ao  estudo da Decisão nº64/2000-1), muitas vezes sem que tenham 
 estrutura   que   comporte  o  cumprimento  pessoal  dos  compromissos 
 assumidos  ou,  ainda,  que  esses  compromissos  estejam propriamente 
 relacionados às atividades de ensino ou pesquisa. 
 "129.Por  vezes  pretende-se  chegar a tal nível de desvirtuamento dos 
 objetivos  da  Lei nº 8.958/94 que, em uma das treze auditorias feitas 
 (TC 015.775/2000-6), a Unidade Técnica constatou que uma das fundações 
 de  apoio  auditadas  estaria implantando sistema que tenciona assumir 
 toda  a  rotina  de compras da Universidade, sob a simples alegação de 
 que  os  recursos  orçamentários  que  competem  à  Universidade gerir 
 estariam  se  dispersando  pelos  diversos  caminhos orçamentários que 
 estariam percorrendo. 
 "130.Ora, é preciso respeitar os limites traçados pela Lei em comento, 
 que  não  pode  ser  entendida  como  um  modo  simples de retirar dos 
 gestores   públicos   o   ônus  gerencial  de  resolver  os  problemas 
 administrativos  da  instituição  sob seu comando, que, aliás, acha-se 
 constitucionalmente  sujeita ao princípio da eficiência." b)Quanto aos 
 argumentos decorrentes da Decisão TCU nº 319/1998 - 1ª Câmara, Decisão 
 TCU   1002/2001   -   Plenário  e  Acórdão  523/2003  -  Plenário,  os 
 dispositivos  do   TCU  citados  pelo  Gestor  tratam  basicamente  da 
 contratação  de  pessoal   por   parte das fundações de apoio, assunto 
 flexibilizado pelo também citado Acórdão TCU nº 1.520/2006 - Plenário. 
 Tais  dispositivos,  não  abrangem,  entretanto,  a situação constante 
 neste  apontamento,  qual seja, transferir a administração do Hospital 



 Universitário  à  Fundação  de  Apoio,  por meio de convênio celebrado 
 entre as partes, com suporte no repasse de todos os recursos recebidos 
 pela  Universidade  com  destinação específica ao Hospital Escola e em 
 razão  do  caráter  continuado  da contratação, que já ocorre há cinco 
 anos.  Tal  situação  é  mais  ampla,  pois  além de violar a regra do 
 concurso  público estabelecida no inciso II do art. 37 da Constituição 
 Federal,  viola  também  o estabelecido no inciso XXI do mesmo artigo, 
 que determina que ressalvados os casos especificados na legislação, as 
 obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados mediante 
 processo  de  licitação  pública, além de interferir na capacidade das 
 instituições   de  controle  fiscalizarem  a  aplicação  dos  recursos 
 públicos,  ainda mais se levarmos em conta o deficiente acompanhamento 
 da execução dos recursos por parte da Universidade. Diante do exposto, 
 mantemos a constatação. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  aos  gestores  rescindir  os  contratos  firmados com as 
 fundações   de  apoio  cujos  objetos   consistam   na   execução   de 
 atividades administrativas, de competência exclusiva da  Universidade, 
 em  cumprimento  à legislação pertinente à relação  IFES-fundações  de 
 apoio  (Lei  nº  8.958/94  e Decreto nº 5.205/04), e jurisprudência do 
 TCU. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos  aos  gestores   não  contratar  fundações  de  apoio por 
 meio   de   dispensa  de  licitação  para  a  execução  de  atividades 
 administrativas   e   de  competência  exclusiva da Universidade, tais 
 como  a  contratação  de  recursos  humanos,  contratação de  obras  e 
 serviços,  aquisição  de  material de consumo, pagamento de diárias  e 
 de  passagens  aéreas  e terrestres, para exemplificar, em cumprimento 
 à legislação suprareferida. 
 
 3.2.2.6 CONSTATAÇÃO: (017)  
 Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
 no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
 Foi   contratada,   em  13/01/2006,  a  empresa  Protege  Serviços  de 
 Vigilância  Ltda.,  CNPJ  nº  89.108.054/0001-89,  por  R$  154.749,99 
 (Processo  nº  23110.008149/2005-16),  para a prestação de serviços de 
 vigilância, mediante dispensa de licitação enquadrada no art. 24, inc. 
 IV  da Lei nº 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nos casos de 
 emergência ou calamidade. 
 Todavia,  a  situação  emergencial  não  se  encontra caracterizada no 
 processo,   o   qual   indica,   apenas,  como  justificativa  para  a 
 contratação,  o  fato  de  ter sido constituída Comissão em 21/11/2005 
 para   estudo   de  viabilidade  para  implantação  de  segurança  por 
 monitoramento  remoto por câmeras, e, a mesma não ter concluído, até a 
 época da contratação, os seus trabalhos. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 



 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Cópia do Termo de Contrato n° 07/2006; e 
 b) Cópia de parte do processo nº 23110.008149/2005-16. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O gestor encaminhou sua manifestação por meio do Ofício nº 075/2006 de 
 01/11/2006, conforme segue: 
 "Conforme  consta  no  processo,  tal  situação  se  deu  em função do 
 vencimento  do  contrato,  bem  como,  uma  comissão, constituída pelo 
 Gabinete do Reitor, para avaliar e sugerir proposta, que subsidiaria o 
 novo  processo licitatório não concluiu o seu trabalho em tempo hábil, 
 como  o  tema  trata-se de segurança de pessoas e patrimônio e que sua 
 ruptura  poderia  causar  prejuízos  foi então formalizado dispensa de 
 licitação,  emergencial,  até a realização da nova licitação unificada 
 de todos os postos". 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação  de  Auditoria Final, emitida por ocasião dos 
 trabalhos de auditoria de avaliação da gestão, efetuou esclarecimentos 
 adicionais, conforme segue: 
 "Em   primeiro   lugar  cabe  esclarecer  que  posteriormente  a  esta 
 contratação  foi  efetivado,  dentro  do  prazo  do referido contrato, 
 processo licitatório para a contratação de serviços de vigilância. 
 Não  obstante,  quanto  à  eventual descontinuidade do serviço público 
 federal  de ensino superior, prevenção de demandas judiciais por parte 
 dos alunos (ressarcimento por danos morais pela interrupção de aulas e 
 danos  emergentes por prolongamento do tempo de formação com os custos 
 inerentes  e  lucros cessantes por perda do que razoavelmente poderiam 
 ganhar   depois   de   formados),   agravos   ao   patrimônio  público 
 (descontinuidade dos serviços de limpeza), nos manifestamos no sentido 
 de serem situações que implicam a UFPEL, demandando uma providência. 
 "Nesse  quadro,  os  encargos  do  referido  contrato foram pagos pela 
 Universidade   em   razão   das   repercussões   presentes  e  futuras 
 (potenciais)  no  serviço  público  federal  de  ensino  superior e no 
 patrimônio  público (danos ao patrimônio em sentido estrito, por falta 
 de vigilantes, por exemplo em sentido amplo, ações judiciais por parte 
 de  alunos buscando danos morais, danos emergentes e lucros cessantes) 
 e  da  aplicação,  ao caso, do princípio que veda o enriquecimento sem 
 causa, positivado no Código Civil artigo 884, cuja aplicação no âmbito 
 público tem supedânio na Lei nº 8.666/93 artigo 54. 
 O  contrato  emergencial é medida excepcional. No presente caso ele se 
 justifica,  pois,  em  primeiro  lugar,  a  UFPel  presta  um serviços 
 público. Demonstremos. 
 "Na  lição  de  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello serviço público é, 
 verbis: 
 "(...)  toda  atividade  de  oferecimento  de  utilidade ou comodidade 
 material  destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
 singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente 
 a  seus  deveres  e presta por si mesmo ou por quem lhe faça às vezes, 
 sob   um   regime  de  Direito  Público  -  portanto,  consagrador  de 
 prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em 
 favor  dos  interesses  definidos  como públicos no sistema normativo" 
 "A  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  artigo  205, 
 estatui, verbis: 
 "Art.  205.  A  educação,  direito  de  todos  e  dever do Estado e da 
 família,  será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 



 visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para o 
 exercício  da  cidadania e sua qualificação para o trabalho" Sem grifo 
 no original. 
 "No entender do Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF, verbis: 
 "Os  serviços  de  educação,  seja  os  prestados pelo Estado, seja os 
 prestados  por particulares, configuram serviço público não privativo, 
 podendo   ser   prestados  pelo  setor  privado  independentemente  de 
 concessão,  permissão  ou autorização. Tratando-se de serviço público, 
 incumbe  às  entidades  educacionais  particulares,  na sua prestação, 
 rigorosamente  acatar  as  normas  gerais  de  educação  nacional e as 
 dispostas  pelo Estado-Membro, no exercício de competência legislativa 
 suplementar  (§2º  do art. 24 da Constituição do Brasil)." (ADI 1.266, 
 Rel. Min. Eros Grau, DJ 23/09/05) 
 "Portanto,  inequívoco que a prestação de serviço educacional de nível 
 superior  constitui-se  em  serviço público federal. Por certo, não se 
 trata  de  monopólio  da  União  e  de  suas  criaturas  (autarquias e 
 fundações),  forte  no  dispositivo  constitucional transcrito, pois é 
 prestável pelos particulares. 
 "Aproveitando  ainda  a  lição  de  Celso Antônio Bandeira de Mello, o 
 serviço público federal prestado pela UFPel está sujeito aos seguintes 
 princípios, verbis: 
 "No  Brasil,  Hely  Lopes  Meirelles enumera cinco princípios: a) o da 
 permanência, que é o nome que atribui ao princípio da continuidade; b) 
 o  da  generalidade, que corresponde ao princípio da igualdade; c)o da 
 eficiência,  que  "exige  a  atualização do serviço", outra designação 
 para a chamada "mutabilidade"; d) o da modicidade, exigente de tarifas 
 razoáveis;  e e) o da cortesia. Maria Sylvia Zanella Di Pietro enuncia 
 os   mesmos  aludidos  princípios  geralmente  arrolados  na  doutrina 
 francesa; e o mesmo é feito por Diógenes Gasparini. 
 "Em   nosso  entender,  os  princípios  do  serviço  público,  que  se 
 constituem  no  aspecto  formal  do  conceito e compõem, portanto, seu 
 regime jurídico - são os seguintes: 
 "1)  dever  inescusável  do  Estado  de promover-lhe a prestação, seja 
 diretamente,  nos  casos  em  que  é  precisa a prestação direta, seja 
 indiretamente  mediante autorização, concessão ou permissão, nos casos 
 em que permitida tal modalidade, que, de resto, é a regra geral. 
 Segue-se  que,  se  o  Estado omitir-se, cabe, dependendo da hipótese, 
 ação  judicial, para compeli-lo agir ou responsabilidade por danos que 
 tal omissão haja causado. 
 (...) 
 "6)  princípio da continuidade, significando isto a impossibilidade de 
 sua  interrupção  e  o  pleno direito dos administrados a que não seja 
 suspenso ou interrompido. 
 (...) 
 "Serviços públicos por determinação constitucional 
 "17.  A  Carta Magna do País já indica, expressamente, alguns serviços 
 antecipadamente propostos como da alçada do Poder Público federal. 
 Serão,  pois,  obrigatoriamente  serviços  públicos (obviamente quando 
 volvidos  à  satisfação da coletividade em geral) os arrolados como de 
 competência das entidades públicas. 
 No  que  concerne  à  esfera  federal,  é o que se passa com o serviço 
 postal e o Correio Aéreo Nacional (art. 21, X, da Constituição), ... 
 (...)...e educação (artigos 205 e 208) 
 (...)" 
 "Quanto  a contratação emergencial, se impõe na medida em que serviços 
 básicos  dos campi devem continuar sob pena de afetar a normalidade do 
 serviço público federal de ensino superior. Não pode haver interrupção 
 em  serviços de transporte, vigilância e limpeza. O patrimônio público 



 e a saúde e segurança dos integrantes da comunidade acadêmica estariam 
 em risco. 
 "O  contrato  emergencial,  neste  caso,  busca regularizar a situação 
 criada  a  partir  de  um  evento estranho à prestação que vinha sendo 
 feita de forma contínua. 
 Relatados os fatos e demonstrado o amparo jurídico para a formalização 
 do  contrato  em relação aos serviços prestados e a necessidade de sua 
 continuidade,  importa salientar que essa formalização previne agravos 
 ao  interesse  público, como já aventamos antes, na medida e que a não 
 celebração  implicaria  ou  a  prestação  de  serviços  sem  cobertura 
 contratual,  sem controle ou a suspensão dos trabalhos, pondo em risco 
 o  patrimônio  público (com a suspensão dos serviços de vigilância dos 
 próprios  da  UFPel),  a saúde e segurança dos que estudam e trabalham 
 nos  campi  afetados  e  a  própria continuidade do serviço público de 
 ensino  superior.  O  aspecto de prevenção de futuros litígios, com os 
 decorrentes gastos com defesa, custas e eventuais sucumbências, também 
 merece destaque. 
 "Assim,  a  formalização  do contrato emergencial com fulcro no artigo 
 24,  inciso  IV,  da Lei nº 8.666/93 é medida ética, jurídica e de boa 
 gestão   pública   na   medida   em   previne   agravos  presentes  e, 
 eventualmente,   futuros   ao   serviço  e  ao  patrimônio  públicos." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  relação à manifestação encaminhada por meio do Ofício nº 075/2006, 
 de  01/11/2006, registramos que a situação mencionada não representa a 
 ocorrência de emergência ou calamidade, mas sim a ausência de adequado 
 planejamento,  pois  não foi nomeada tempestivamente a Comissão que em 
 seu estudo definiria a necessidade de contratação ou não. 
 Em  relação  à manifestação encaminhada por meio do Ofício SG/UFPEL nº 
 066/2007,  de  30/03/2007,  registramos que o apontamento da equipe de 
 auditoria não sugere a descontinuidade do serviço público como solução 
 para  a  questão concluindo que os serviços de vigilância simplesmente 
 não  deveriam ser contratados. Ao contrário, o entendimento é o de que 
 os serviços deveriam ter sido contratados mediante regular processo de 
 licitação  suportado  por  um  adequado  e tempestivo planejamento das 
 necessidades   da   Universidade,   haja  vista  que  é  perfeitamente 
 previsível  a  necessidade  dos  serviços  contratados  -  serviços de 
 vigilância.  Diante  disso,  entendemos  não  ser possível enquadrar a 
 inação  do gestor frente à não conclusão em tempo hábil de trabalho de 
 uma  Comissão  por  ele  nomeada  para avaliar e sugerir proposta, que 
 subsidiaria o novo processo licitatório, como situação emergencial. 
 Mantemos, portanto, o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que,  doravante,  não  sejam realizadas contratações por 
 dispensa  de licitação enquadrada no art.24, inciso IV da Lei 8.666/93 
 que  prevê  a  dispensa  de  licitação  nos  casos  de  emergência  ou 
 calamidade  quando  for  viável,  mediante  adequado  planejamento,  a 
 realização das manutenções necessárias ao funcionamento da Entidade. 
 
 3.2.2.7 CONSTATAÇÃO: (030)  
 Aquisição  de  equipamentos  por  meio  de inexigibilidade indevida de 
 licitação. 



 
 Constatamos  a  aquisição  de equipamento digitalizador de imagem para 
 microscópio  eletrônico  no  montante  de  R$  90.000,00  por  meio de 
 inexigibilidade  de  licitação (Processo nº 23110.004666/2006-99), sem 
 que  ficasse  caracterizada  no processo a inviabilidade de competição 
 prevista  no  art.  25  da  Lei  nº  8.666/93. Consta à folha nº 18 do 
 processo,  certificado  da Federação dos Agentes Autônomos do Comércio 
 do Estado do Rio de Janeiro atestando que o fornecedor contratado pela 
 Universidade  é  representante exclusivo no Brasil da marca/fabricante 
 do  equipamento  adquirido. Todavia, não constam no processo elementos 
 que  permitam  concluir  pela  inexistência  de  equipamentos de outra 
 marca/fabricante capazes de satisfazer as necessidades da Instituição, 
 não  atendendo,desta  forma, ao disposto no art. 26, incisos II e III, 
 da Lei nº 8.666/93. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Cópia do processo n° 23110.004666/2006-99. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  encaminhou sua manifestação por meio do Ofício  SG/UFPel no 
 066/2007, de 30/03/2007, conforme segue: 
 "A  justificativa  apresentada  pela Unidade que solicitou a compra do 
 equipamento,  segue  em cópia em anexo, é parte integrante do processo 
 nº  23110.004666/2006-99, fls 04 e 05, que justifica a aquisição tendo 
 em  vista  o  equipamento  já  existente  na  Universidade  e  que não 
 comportaria  outra  marca  para  acoplamento,  já  que  trata-se de um 
 microscópio Zeiss EM 109, de fabricação estrangeira." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A   informação   constante  da  justificativa  do  Gestor,  de  que  o 
 equipamento  adquirido  pela  Universidade  era  para  acoplamento  em 
 equipamento já existente e que não comportaria outra marca, não consta 
 do  processo de aquisição, razão pela qual a justificativa apresentada 
 não procede.  Mantemos, portanto o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao gestor efetuar aquisições por meio de inexigibilidade 
 de  licitação  somente  quando  for   possível  caracterizar  de forma 
 inequívoca a inviabilidade de competição, conforme disposto no art. 25 
 da  Lei  nº  8.666/93; e, quando for o caso, instruir  os processos de 
 aquisição  por  meio  de inexigibilidade de licitação com os elementos 
 previstos no art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
 
 3.2.2.8 CONSTATAÇÃO: (031)  
 Impropriedades na aquisição de imóvel. 
 



 Por  meio  de  dispensa de licitação, enquadrada no art. 24, Inc. X da 
 Lei   nº  8.666/93  (Processo  nº  23110.008636/2006-51),  adquiriu-se 
 imóvel no município de Pelotas, pelo montante de R$ 168.000,00. 
 Identificamos   a   ocorrência   das   seguintes   impropriedades   na 
 execução deste processo de aquisição: 
 a)Ausência  de  justificativa  prevista  no  art.  26 da Lei 8.666/93, 
 para  a não execução de licitação, dada a existência, no município, de 
 imóveis  com  características  semelhantes  às  do adquirido, conforme 
 informações   constantes   do  laudo  de  avaliação  elaborado  sob  a 
 responsabilidade  da  GIDUR/PO - Gerência de Desenvolvimento Urbano da 
 Caixa Econômica Federal. 
 b)Ausência  de  demonstração  da  necessidade de aquisição do imóvel e 
 de sua adequação às necessidades da Instituição; 
 c)Consta à folha nº 26 do processo, cópia de ofício nº 
 005/2006/DMP/DP,  de  13/12/2006,  endereçado  à  Gerência Regional de 
 Patrimônio  da  União/RS,  solicitando  pesquisa  a fim de verificar a 
 existência  de  imóvel  pertencente à União disponível no município de 
 Pelotas.  Todavia,  a  escritura de compra e venda do imóvel adquirido 
 foi  formalizada  em 19/12/2006, sem resposta da GRPU à solicitação da 
 Universidade. Ademais, as características do imóvel descrito no ofício 
 encaminhado  à  GRPU (espaço físico suficiente para comportar 15 salas 
 de  aula  com  capacidade  para  50  alunos  cada),  diferem do imóvel 
 adquirido   (residência  unifamiliar  composta  por  dois  pavimentos, 
 subdividido  em  hall  de entrada, escritório, sala, três dormitórios, 
 sacada, terraço, dois sanitários, cozinha, lavanderia e garagem). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Cópia de parte do processo nº 23110.008636/2006-51. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  encaminhou sua manifestação por meio do Ofício  SG/UFPel no 
 066/2007, de 30/03/2007, conforme segue: 
 "a)  Aqui, claramente se aplica o caput do art. 25, da Lei nº 8666/93, 
 pois  o  imóvel  adquirido  servirá  para  a ampliação da Faculdade de 
 Arquitetura  e Urbanismo, logo o imóvel a ser adquirido só poderia ser 
 o   lindeiro   ao   da  Faculdade,  como  o  que  foi  adquirido  pela 
 Universidade. 
 "b) Informado no item anterior. 
 "c)  Houve equívoco por parte da Divisão de Patrimônio na descrição do 
 imóvel,  pelas  informações  repassadas  pela  Direção da Faculdade de 
 Arquitetura  e Urbanismo, no entanto, entendemos que a situação esteja 
 minimizada  pela intenção da compra do imóvel, ou seja, para ampliação 
 da  área  física  da  Faculdade,  o  que  somente  poderia se dar pela 
 aquisição  de  imóvel  lindeiro  a este como informado anteriormente." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  relação  ao  item  "a"  acatamos  a justificativa apresentada pelo 
 gestor,  a  qual  justifica  a  contratação  por  meio  de dispensa de 
 licitação. Registramos, entretanto, que as informações de que o imóvel 
 servirá  para a ampliação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de 
 que  a  sua  localização  condiciona  a  sua  escolha  não  constam do 



 Processo. 
 Em relação ao item "b", entendemos que a justificativa apresentada não 
 é  suficiente para demonstrar a necessidade de aquisição do imóvel e a 
 sua adequação às necessidades da Instituição. 
 Em  relação  ao  item  "c", mais uma vez evidencia-se impropriedade na 
 formalização  do  processo de aquisição, ocasionando a impossibilidade 
 de  se  concluir  pela  adequação  do bem adquirido às necessidades da 
 Universidade. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 187.581.180-04 TELMO PAGANA XAVIER             VICE-REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   ao   gestor  que  apense  a  este  processo licitatório 
 informações   acerca   do    projeto  de  ampliação  da  Faculdade  de 
 Arquitetura  e  Urbanismo  a fim de   evidenciar   a   compatibilidade 
 do   imóvel  adquirido  com as necessidades da Universidade. 
 Recomendamos,  também,  para  as  futuras  aquisições,  que  formalize 
 consulta  à GRPU expressando, de forma clara, as reais necessidades da 
 Universidade  no que diz respeito a imóveis e, em caso de inexistência 
 de  resposta,  que  tal  fato  seja  consubstanciado  no  processo  de 
 aquisição. 
 
 3.2.2.9 CONSTATAÇÃO: (032)  
 Contratação de serviços por meio de dispensa de licitação indevida. 
 
 Por  meio  de  dispensa de licitação, enquadrada no art. 24, inc. X da 
 Lei nº 8.666/93 (Processos nº 23110.005437/2005-19, 23110.003158/2006- 
 93 e 23110.007177/2006-99) foi locado no município de Pelotas, piscina 
 para aulas de projetos de natação e ginásio para 
 aulas e projetos de ginástica olímpica, ginástica rítmica desportiva e 
 defesa pessoal, destinadas às atividades acadêmicas da Escola Superior 
 de  Educação  Física  pelo  montante  de  R$ 219.502,50. Tais locações 
 referem-se  a  utilização  de  espaços, por hora, da Spieker Centro de 
 Ginástica   e   Esportes  Ltda.  (piscinas)  e  da  Academia  Estímulo 
 (ginástica  olímpica,  rítmica e defesa pessoal), não caracterizando a 
 locação dos imóveis destas empresas, e por conseqüência utilização por 
 tempo integral e do espaço integral por parte da Universidade. 
 Ademais,  conforme constatado no processo nº 23110.007177/2006-99, não 
 se  encontra  demonstrada  a  razão  da  escolha  dos  fornecedores  e 
 justificativas  dos preços contratados, previstas nos inc. II e III do 
 art.  26  da  Lei  nº  8.666/93,  haja  vista  não haver informações a 
 respeito de propostas apresentadas por outros fornecedores. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Cópia de parte do processo nº 23110.007177/2006-99. 
 b) Consulta no sistema SIAFI das Notas de Empenho de nº 900125, 900754 
 e 901585. 
 



 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  encaminhou sua manifestação por meio do Ofício  SG/UFPel no 
 066/2007, de 30/03/2007, conforme segue: 
 "Na  verdade,  analisando-se a cidade de Pelotas, poderíamos até mesmo 
 enquadrar  este  processo  como  inexigibilidade de licitação, já que, 
 diferentemente  de  cidades  maiores, não existe na cidade de Pelotas, 
 com  exceção  de  clubes  sociais, a oferta de imóveis semelhantes aos 
 locados,  ou  seja,  piscinas  e  quadras  para  prática  de ginástica 
 olímpica,  que  requer  amplo  espaço  e pé direito elevado (altura do 
 prédio)." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  justificativa  apresentada  pelo gestor não elide a falha apontada, 
 vez  que  as contratações efetuadas não se caracterizam por locação de 
 imóveis  e  sim  pela  contratação  de serviços. Ademais, se, conforme 
 manifestado,  há  todos os elementos para caracterizar inexigibilidade 
 de licitação, o processo de aquisição deveria ter sido formalizado por 
 meio   desta   modalidade.   De   qualquer   forma,  não  se  encontra 
 adequadamente   demonstrada   no  processo  a  razão  da  escolha  dos 
 fornecedores  e  justificativas  dos preços contratados, previstas nos 
 inc.  II e III do art. 26 da Lei nº 8.666/93, razão pela qual mantemos 
 o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  gestor  instruir  nestes processos de contratação os 
 elementos  previstos  nos  nos  inc.  II  e  III  do art. 26 da Lei nº 
 8.666/93, ou, no caso da impossibilidade de caracterizar a situação de 
 inexigibilidade   de  licitação,  rescindir  os  contratos  realizando 
 licitação para a contratação destes serviços. 
 
 3.2.3 ASSUNTO  - FISCALIZAÇÃO INTERNA  
 
 3.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Omissão  ante  descumprimento de prazo de apresentação de prestação de 
 contas  e  ante exigência de prestação de contas em conformidade com a 
 legislação vigente. 
 
 Para  os  contratos  relacionados  a  seguir,  referentes  a  recursos 
 repassados   a  fundações  de  apoio  para  a  execução  de  projetos, 
 constatamos  a  não exigência de apresentação das prestações de contas 
 no  prazo  e/ou  a  aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 
 (art.  77  e 78), haja vista o descumprimento dos prazos estabelecidos 
 em cláusula contratual. 
 Também, verificamos a não exigência das prestação de contas nos moldes 
 da  Lei  nº  8.666/93,  IN  STN nº 01/97 e Decisão TCU nº 1.140/2002 - 
 Plenário.  Ressaltamos  que  tal  falha foi objeto de determinação por 
 parte  do  TCU, por meio do Acórdão nº 2.447/2006 - Primeira Câmara, o 
 que caracteriza a reincidência. 
 a)  Contrato nº 18/2006, firmado em 29/06/2006 com a Fundação de Apoio 
 Universitário,   sem   valor  definido,  objeto  contratual  "Processo 
 Seletivo Inverno/2006", prazo para prestação de contas 31/08/2006; 
 b)  Contrato  nº  01/2006, de 05/01/2006, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no valor de R$ 395.000,00, para a execução do projeto "Apoio 



 Financeiro  para  Complementação  de  Despesas de Capital", prazo para 
 prestação de contas 15/01/2007; 
 c)  Contrato  nº  06/2006, de 10/01/2006, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no valor de R$ 700.000,00, para a execução do projeto "Apoio 
 Financeiro destinado à Mudança de sede da UFPEL", prazo para prestação 
 de contas 15/01/2007; 
 d)  Contrato  nº  45/2005, de 30/12/2005, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor  de  R$  1.145.000,00,  para a execução do projeto 
 "Ampliação  de Vagas e criação de novos cursos na Universidade Federal 
 de  Pelotas  -  Equipamentos  para o Campus das Ciências Sociais e das 
 Engenharias", prazo para prestação de contas 15/01/2007; 
 e)  Contrato  nº  43/2005, de 29/12/2005, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor  de  R$  200.000,00,  para  a  execução do projeto 
 "Controle  de níveis e vazões do perímetro irrigado chasqueiro", prazo 
 para prestação de contas 15/01/2007; 
 f)  Contrato  nº  44/2005, de 30/12/2005, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor  de  R$  685.000,00,  para  a  execução do projeto 
 "Ampliação  de Vagas e criação de novos cursos na Universidade Federal 
 de   Pelotas   -  reformas  no  campus  das  Ciências  Sociais  e  das 
 Engenharias", prazo para prestação de contas 15/01/2007; 
 g)  Contratação  da  Fundação de Apoio Universitário, conforme Nota de 
 Empenho  nº  900067/2006,  no  valor de R$ 66.215,50, para execução do 
 projeto "PAVE II - Primeira Etapa"; 
 h)  Contrato  nº  47/2005, de 30/12/2005, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor  de  R$  15.000,00,  para  a  execução  do projeto 
 "Implementação  de  ações no sistema nacional de avaliação da educação 
 superior", prazo para prestação de contas 15/01/2007; 
 i)  Contrato  nº  25/2006, de 23/06/2006, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no valor de R$ 100.000,00, para a execução do projeto "Apoio 
 à  XXI  Assembléia  Geral  do  Conselho  Latino-Americano  de Ciências 
 Sociais - CLACSO", prazo para prestação de contas 15/10/2006; 
 j)  Contrato  nº  26/2006, de 29/06/2006, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor  de  R$  27.500,00,  para a execução do projeto "I 
 Mostra  de  Ciências  e Matemática Sul-riograndense e II Simpósio Sul- 
 riograndense  de Professores de Ciências e Matemática", prazo avençado 
 para prestação de contas 15/01/2007; 
 k)  Contrato  nº  31/2006, de 10/08/2006, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar,  no  valor de R$ 41.000,00, para a execução do projeto "Plano 
 de Cooperação entre a UFPEL/SESU/UFABC - parceria para as políticas da 
 educação  superior  -  pressupostos da política de educação superior", 
 prazo para prestação de contas 15/10/2006; 
 l)  Convênio  celebrado  em 25/04/2002, vigência até 24/04/2007, com a 
 Fundação  de Apoio Universitário, cujo objeto consiste em "Desenvolver 
 e  operacionalizar  os  objetivos  e  metas  projetadas  pelo Hospital 
 Escola,  com  definição de recursos necessários com vistas à  melhoria 
 da  assistência,  do  ensino  e da pesquisa biomédica, na conformidade 
 de   projetos   específicos   desenvolvidos  ao  longo  da execução do 
 convênio pelos segmentos acadêmico e assistencial da área de  saúde da 
 UFPel"; e 
 m)  Contrato  nº  46/2005, de 30/12/2005, firmado com a Fundação Simon 
 Bolívar, no valor de R$ 15.000.000,00, objeto contratual "Expansão dos 
 campi da UFPEL", prazo para prestação de contas 15/01/2007. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   omissão  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 



 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)   evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a) Cópia dos Contratos nº 46/2005, 18/2006, 01/2006, 06/2006, 45/2005, 
 43/2005,  44/2005,  47/2005, 25/2006, 26/2006, 31/2006, Contratação da 
 Fundação   de   Apoio  Universitário,  conforme  Nota  de  Empenho  nº 
 900067/2006,  para  execução  do  projeto "PAVE II - Primeira Etapa" e 
 Convênio   celebrado   em   25/04/2002,   com   a  Fundação  de  Apoio 
 Universitário, relativo ao Hospital Escola. 
 b)  Resposta  do  gestor  a  questionamentos  efetuados  por  meio das 
 Solicitações de Auditoria nº 183963/006, 189777/006 e 189777/010. 
 c) Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Com  relação  ao  contrato  nº  18/2006,  o  Gestor,  por  ocasião dos 
 trabalhos   de   auditoria  de  acompanhamento  da  gestão,  assim  se 
 manifestou: 
 "(...)  Até o momento ainda não recebemos a prestação de contas final, 
 referente  ao  contrato  citado  no item "g", embora tenhamos cópia de 
 todos  os  documentos  fiscais,  organizados  por rubrica, dos valores 
 encaminhados  para  pagamento pela FAU. Estamos fazendo gestão junto à 
 FAU,  para  que, tão logo tenha a prestação final de contas concluída, 
 possamos enviar a V. Sa. 
 A  Administração  solicitará a Fundação para que apresente a prestação 
 final   de   contas,  alertando-a  das  sanções  legais  previstas  na 
 legislação   para   o   caso   de  não  atendimento,  assim  como  aos 
 coordenadores  dos projetos e fiscais dos contratos e/ou convênios que 
 façam   cumprir   as  cláusulas  avençadas  nos  respectivos  termos." 
 Com  relação  ao  mesmo  contrato,  por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL nº 
 066/2007,  de  30/03/2007, o Gestor efetuou manifestação em resposta à 
 Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
 de avaliação da gestão: 
 "Discordamos  de  tal  afirmação,  tendo  em  vista  as  ações  que  a 
 Administração   vem   implementando  nos  aspectos  de  contratação  e 
 fiscalização  de  contratos  e/ou convênios com as fundações de apoio, 
 como  exemplo,  citamos  as correspondências remetidas, como exemplo o 
 Memo  Circular  nº  016/2006  e  o  OF. SG/UFPEL nº 389/2006, ambos de 
 01/12/2006,  com  cópia  em  anexo,  assim  como  as medidas que estão 
 narradas a seguir. 
 Tal  situação  prende-se ao fato de que, as avenças até então firmadas 
 com  as  fundações  de apoio se davam por meio de "contrato", onde não 
 ficavam  estabelecidas  cláusulas de prestação de contas nos termos da 
 IN  nº 01/97 e Decisão TCU nº 1140/2002 - Plenário, agora, com base em 
 recomendação  da  Controladoria Geral da União, Relatório de Auditoria 
 nº  175118,  bem  como  do  TCU,  a UFPEL vem implementando medidas de 
 ajustes  na relação com as fundações de apoio, tais como, alteração de 
 todos  os  "contratos" para "convênios", por meio de termo aditivo nos 
 que  estão  em  vigência e, nos novos já como convênio, com a inclusão 
 destas  cláusulas,  tarefa  a cargo da Procuradoria Jurídica e da Pró- 
 Reitoria   Administrativa,  assim  como  se  encontra  em  análise  no 
 Departamento  de  Material  e  Patrimônio,  a  implantação de Termo de 
 Investidura  para  os  fiscais  dos contratos e convênios firmados e a 
 serem firmados, conforme processo nº 23110.004901/2006-22, apresentado 
 a  V.Sas.  em  resposta  a  SPA nº 189777/001, onde receberão todas as 
 informações  e cópias dos citados documentos, onde consta um manual de 
 fiscalização que dará a orientação de procedimentos como ficará ciente 
 dos direitos e deveres perante a legislação vigente." 



 Quanto  ao  Contrato  nº  46/2005,  o  Gestor assim se manifestou, por 
 ocasião dos trabalhos de avaliação da gestão: 
 "Na  realidade, deixou-se de remeter ao MEC/SESu a prestação de contas 
 da  Fundação  Simon  Bolivar no prazo estabelecido, tendo em vista que 
 não  atendia o disposto na IN nº 01/97 e Decisão nº TCU nº 1140/2002 - 
 Plenário,  no  entanto,  está  sendo  refeita  nos  termos  da  citada 
 legislação  e,  tão  logo  seja  entregue  à  UFPel,  para  análise  e 
 aprovação, será encaminhada ao MEC/SESu. 
 Tal  situação  prende-se ao fato de que, as avenças até então firmadas 
 com  as  fundações  de apoio se davam por meio de "contrato", onde não 
 ficavam  estabelecidas  cláusulas de prestação de contas nos termos da 
 IN  nº 01/97 e Decisão nº TCU nº 1140/2002 - Plenário, agora, com base 
 em   recomendação  da  Controladoria  Geral  da  União,  Relatório  de 
 Auditoria  nº  175118,  bem  como  do  TCU,  a UFPel vem implementando 
 medidas  de  ajustes  na relação com as fundações de apoio, tais como, 
 alteração  de todos os "contratos" para "convênios", por meio de termo 
 aditivo nos que estão em vigência e, nos novos já como convênio, com a 
 inclusão  destas  cláusulas, tarefa a cargo da Procuradoria Jurídica e 
 da  Pró-Reitoria  Administrativa, assim como se encontra em análise no 
 Departamento  de  Material  e  Patrimônio,  a  implantação de Termo de 
 Investidura  para  os  fiscais  dos contratos e convênios firmados e a 
 serem firmados, conforme processo nº 23110.004901/2006-22, apresentado 
 a  V.Sas.  em  resposta  a  SPA nº 189777/001, onde receberão todas as 
 informações  e cópias dos citados documentos, onde consta um manual de 
 fiscalização que dará a orientação de procedimentos como ficará ciente 
 dos direitos e deveres perante a legislação vigente." 
 Com  relação  ao  mesmo  contrato,  por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL nº 
 066/2007,  de  30/03/2007, o Gestor efetuou manifestação em resposta à 
 Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
 de avaliação da gestão: 
 "Informamos  que  a  Fundação  Simon  Bolivar, entregou a prestação de 
 contas referente ao contrato 046/06 em 15/02/07, conforme memorando da 
 FSB 055/07, cópia em anexo. 
 A  cobrança das prestações de contas dos contratos com as Fundações de 
 Apoio   está  expressa  nos  documentos  emitidos  pela  Administração 
 Superior  da Instituição em dezembro de 2006 (Mem. Circ. 16/2006 PRA e 
 Ofício SG/UFPEL 389/2006), cópias em anexo. 
 No caso em questão, a cobrança foi reiterada através do Mem. 004/2007, 
 do  DCF/UFPEL,  cópia  em  anexo,  no  que a Fundação atendeu conforme 
 explicitado já no parágrafo primeiro deste. 
 Dado  o  volume dos documentos constantes no processo, os mesmos estão 
 sendo   analisados,   para   recebimento  final  pela  Instituição  do 
 cumprimento  do  respectivo  contrato,  no  entanto  os valores-saldos 
 apurados  pela Fundação foram já devolvidos ao erário público conforme 
 GRUs,  cópias  em  anexo,  bem  como os documentos solicitados a mesma 
 estão sendo disponibilizados, conforme mem. Anexos." 
 Quanto  aos  demais  contratos  relacionados  no  campo Fato, o Gestor 
 efetuou  as  seguintes  considerações,  por  ocasião  dos trabalhos de 
 avaliação da gestão: 
 "Encaminhamos  Ofício FAU CONTABILIDADE/FIN nº 20/2007, de 15/03/2007, 
 da  Fundação  de  Apoio  Universitário,  onde  é solicitado prazo para 
 apresentação  das  prestações de contas relacionadas nos itens citados 
 acima,  tal  pedido  prende-se  ao  fato  de que, as avenças até então 
 firmadas  com  as  fundações  de apoio se dava por meio de "contrato", 
 onde  não  ficavam  estabelecidas cláusulas de prestação de contas nos 
 termos  da  IN  STN  nº  01/97 e Decisão TCU nº 1.140/2002 - Plenário, 
 agora,  com  base  em  recomendação  da  Controladoria Geral da União, 
 Relatório  de  Auditoria nº 175118, bem como do TCU, vem implementando 



 medidas  de  ajustes  na relação com as fundações de apoio, tais como, 
 alteração  de todos os "contratos" para "convênios", por meio de termo 
 aditivo nos que estão em vigência e, nos novos já como convênio, com a 
 inclusão  destas  cláusulas, tarefa a cargo da Procuradoria Jurídica e 
 da  Pró-Reitoria  Administrativa, assim como se encontra em análise no 
 Departamento  de  Material  e  Patrimônio,  a  implantação de Termo de 
 Investidura  para  os  fiscais  dos contratos e convênios firmados e a 
 serem firmados, conforme processo nº 23110.004901/2006-22, apresentado 
 a  V.Sas.  em  resposta  à  SPA nº 189777/001, onde receberão todas as 
 informações  e cópias dos citados documentos, onde consta um manual de 
 fiscalização que dará a orientação de procedimentos como ficará ciente 
 dos direitos e deveres perante a legislação vigente. 
 (...)" 
 "Encaminhamos  Ofício  nº  090/2007,  de 14/03/2007, da Fundação Simon 
 Bolivar,  onde  é solicitado prazo para apresentação das prestações de 
 contas  relacionadas  nos itens citados acima, tal pedido prende-se ao 
 fato  de  que, as avenças até então firmadas com as fundações de apoio 
 se  dava  por  meio  de  "contrato",  onde  não  ficavam estabelecidas 
 cláusulas  de  prestação de contas nos termos da IN nº 01/97 e Decisão 
 TCU  nº  1.140/2002  -  Plenário,  agora,  com base em recomendação da 
 Controladoria  Geral  da  União, Relatório de Auditoria nº 175118, bem 
 como  o do TCU, vem implementando medidas de ajustes na relação com as 
 fundações  de apoio, tais como, alteração de todos os "contratos" para 
 "convênios",  por  meio  de termo aditivo nos que estão em vigência e, 
 nos  novos  já como convênio, com a inclusão destas cláusulas tarefa a 
 cargo da Procuradoria Jurídica e da Pró-Reitoria Administrativa, assim 
 como  se encontra em análise no Departamento de Material e Patrimônio, 
 a  implantação de Termo de Investidura para os fiscais dos contratos e 
 convênios   firmados   e   a  serem  firmados,  conforme  processo  nº 
 23110.004901/2006-22,  apresentado  a  V.Sas.  em  resposta  a  SPA nº 
 189777/001,  onde  receberão todas as informações e cópias dos citados 
 documentos,   onde  consta  um  manual  de  fiscalização  que  dará  a 
 orientação  de procedimentos como ficará ciente dos direitos e deveres 
 perante a legislação vigente. 
 (...)" 
 Com  relação  aos  demais  contratos,  por  meio do Ofício SG/UFPEL nº 
 066/2007,  de  30/03/2007, o Gestor efetuou manifestação em resposta à 
 Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
 de avaliação da gestão: 
 "A  cobrança das prestações de  contas dos contratos com  as Fundações 
 de  Apoio  está  expressa  nos  documentos emitidos pela Administração 
 Superior  da Instituição em Dezembro de 2006 (Mem. Circ. 16/2006 PRA e 
 Ofício SG/UFPEL 389/2006), cópia em anexo." 
 Contratos  nº  01/2006,  45/2005,  43/2005, 44/2005, PAVE II, 47/2005, 
 25/2006,  26/2006  e 31/2006: "Dado o volume dos documentos constantes 
 nestes  processos,  os mesmos estão sendo analisados, para recebimento 
 final  pela  Instituição  do cumprimento do respectivo contrato, visto 
 que  foram  entregues pela fundação em 26/03/07, conforme mem. Da FSB, 
 cópia em anexo, aos documentos. 
 Contrato  nº  06/2006:  "O  contrato  constante  deste  item acompanha 
 prestação  de  contas  completa,  já  analisada, bem como prestação de 
 conta ao Concedente do convênio, origem do recurso." 
 Convênio  relativo  ao  Hospital Escola: "O Departamento de Finanças e 
 Contabilidade, da Pró-Reitoria Administrativa, não recebeu a prestação 
 de  contas deste contrato embora haja cobrança expressa nos documentos 
 constantes  do  item  23  caput  e  Ofício  SG/UFPEL  nº  064/2007, de 
 28/03/2007, cópia em anexo." 
 



 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que pese a manifestação do gestor com relação às medidas em adoção 
 com  a finalidade de adequar a formalização das prestações de contas à 
 legislação  vigente, conforme demonstrado com relação aos contratos de 
 nº  01/2006,  06/2006,  45/2005,  43/2005,  PAVE II, 44/2005, 47/2005, 
 25/2006   e   31/2006,   bem  como  as  reiteradas  cobranças  para  a 
 apresentação   das   prestações  de  contas,  a  impropriedade  restou 
 configurada no exercício sob exame. Ainda, ressaltamos a materialidade 
 dos  recursos  públicos  federais  pendentes de prestação de contas, a 
 saber R$ 41.828.669,69 (destacamos que entre  janeiro  e março de 2007 
 a   Fundação  Simon  Bolívar  recolheu  aos   cofres   da   União   R$ 
 13.416.478,55, valores vinculados ao Contrato nº 46/2005, que deve ser 
 subtraído),  bem como a inexistência das formalidades mínimas exigidas 
 pela Lei nº 8.666/93, IN STN nº 01/97 e 
 jurisprudência   do  TCU  acerca  da  matéria.  Portanto,  mantemos  o 
 apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos: 
 a)  adotar  tempestivamente as providências cabíveis no sentido de que 
 sejam  cumpridas as cláusulas contratuais relativas à apresentação  de 
 prestação  de  contas  no  prazo  estabelecido,  bem  como  cumprir ao 
 disposto  nos  art.   77  a  88  da  Lei  nº  8.666/93 para os caso de 
 inadimplência; 
 b)  apurar  a responsabilidade pela omissão na cobrança das prestações 
 de contas e providenciar, se for o caso, a abertura do devido processo 
 de    Tomada  de  Contas  Especial  com  a  conseqüente  inscrição  da 
 responsabilidade  nas devidas contas contábeis do  Plano  de Contas da 
 Administração Pública Federal (sistema SIAFI), conforme  prescrevem  o 
 art.  84  do Decreto-Lei nº 200/67 e o parágrafo 2º-A do art. 31 da IN 
 STN nº 01/97; e 
 c)  exigir  das  fundações de apoio prestação de contas formalizada de 
 acordo  com  a Lei nº 8.666/93, com a IN STN nº 01/97 e jurisprudência 
 do TCU acerca da matéria. 
 
 3.2.4 ASSUNTO  - PAGAMENTOS CONTRATUAIS  
 
 3.2.4.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Execução  de  despesas não condizentes com a finalidade da UFPEL. 
 
 Constatamos   a  execução  indevida de despesas com publicidade, quais 
 sejam:  publicação de mensagem de felicitações relativas ao Natal 2005 
 no periódico Correio do Povo, no valor de R$ 4.293,00; e publicação de 
 convite   para   homenagens   ao   falecido  ex-Vice-Reitor  Professor 
 matriculado  no SIAPE sob o nº 1031688 no periódico Diário Popular, no 
 valor  de  R$  176,00,   haja  vista  a  inexistência de relação com a 
 finalidade  institucional  da  UFPEL  e,  por  conseqüência, de amparo 
 legal. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 



 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)  evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta  do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a) Processos nº 23110.001057/2006-88 e 23110.005732/2006-48. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor, por ocasião dos trabalhos de auditoria de acompanhamento da 
 gestão,  efetuou as seguintes considerações com relação às publicações 
 efetuadas: 
 "  (...)  A  publicidade  não  caracterizou desvio de finalidade, pois 
 visou   unicamente  informar  a  sociedade  onde  a  Instituição  está 
 inserida, não caracterizando promoção pessoal de seus dirigentes, pois 
 teve   caráter   educativo,   informativo   e  de  orientação  social, 
 contribuindo  para um melhor entendimento sobre os benefícios advindos 
 das  ações  na  área social, da saúde, científica e tecnológica, dando 
 publicidade  do  que  está  sendo  realizado, a fim de que a população 
 possa   participar  e  usufruir  dos  benefícios  advindos  das  ações 
 finalísticas,  ou  seja,  do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o Gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Através  do  processo  nº  23110.002127/2007-04,  com cópia em anexo, 
 encaminhamos  ao  Gabinete  do  Reitor solicitação para instauração de 
 Comissão  Sindicante para apuração das responsabilidades pela execução 
 das  referidas  despesas, para, se for o caso, efetuar a devolução dos 
 valores ao erário." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pese as providências a serem adotadas pelo gestor, informadas 
 em  atendimento à Solicitação de Auditoria Final, suas manifestações a 
 respeito  do  fato  apontado,  informadas por ocasião dos trabalhos de 
 auditoria  de acompanhamento da gestão, não prosperam, pois o conteúdo 
 das  mensagens  publicadas não faz alusão às ações da Universidade nas 
 áreas  social,  da  saúde,  científica  e tecnológica e, portanto, não 
 possuem  caráter  educativo,  informativo  ou  de  orientação  social, 
 conforme transcrito (nome do ex-Vice-Reitor substituído por (...)): 
 Mensagem de Natal: 
 "Natal 2005 Tempo de reflexão e renovação de confiança na alma humana. 
 Nada aproxima tanto os homens quanto a educação e a cultura. 
 Os  novo  campi  de  Bagé,  Jaguarão,  Dom  Pedrito, Caçapava do Sul e 
 Santana  do Livramento tornam a UFPEL ponto de referência no Estado do 
 Rio Grande do Sul." Convite: 
 "A  Universidade Federal de Pelotas convida a comunidade universitária 
 para  as  homenagens  que  estão sendo prestadas ao seu ex-Vice-Reitor 
 (...)  falecido  às 19h15min de ontem e que está sendo velado no Salão 
 Nobre do Centro de Integração do Mercosul, á rua Andrade Neves esquina 
 Lobo da Costa. 
 O  corpo do Prof. (...) será transladado hoje à tarde para a cidade de 
 São  Leopoldo  onde  será  cremado."  Também,  ressaltamos  que existe 
 vedação  do Tribunal de Contas da União acerca da execução de despesas 
 com publicação de mensagens natalinas (Acórdão nº 94/2003 1ª Câmara). 
 Destacamos,  da  mesma forma, o alto custo das publicações alusivas ao 
 período  de  festas,  posto  que  foram despendidos R$ 4.293,00 em uma 
 única mensagem. 
 
 
 



 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 208.636.750-34 VOLMAR GERALDO DA SILVA NUNES   PRÓ-REITOR EM EXERC 
 103.288.150-04 CLAYTON OTTONI ROCHA DA COSTA   COORD COMUNIC SOCIAL 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  implementar  as  providências informadas pelo gestor, ou 
 seja, apurar a responsabilidade pela execução das despesas 
 indevidas e efetuar a devolução ao Erário dos valores envolvidos. 
 Também, recomendamos não efetuar despesa com publicidade cujo conteúdo 
 não  esteja  expressamente  relacionado  à  atividade  finalística  da 
 instituição,  e  que  não  tenha  caráter educativo, informativo ou de 
 orientação social, consoante o disposto no §1º, art. 37 da CF/88. 
 
 3.2.4.2 CONSTATAÇÃO: (008)  
 Execução de despesas com promoção pessoal de agente público. 
 
 Constatamos a publicação indevida de anúncio de duas páginas no Jornal 
 Diário  da  Manhã,  dia  12/01/06, alusivo a um ano de gestão do atual 
 Reitor, Professor matriculado no SIAPE sob o nº 0419928, posto que tal 
 ato  caracteriza  promoção  pessoal  de agente público, contrariando o 
 princípio  da  impessoalidade  nos  atos  públicos, consubstanciado no 
 caput e no § 1º, art. 37 da CF/88, e ao disposto no inc. III, § único, 
 art.  2º  da  Lei  nº  9.784/99. Tal serviço foi contratado da empresa 
 Helio  Freitag  &  Cia  Ltda.  (Nota  de Empenho nº 901414, emitida em 
 30/05/06,  no  valor  de  R$  4.688,00),  tendo  custado  ao  Erário a 
 importância de R$ 2.500,00. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)   evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a) Processo nº 23110.00810/2006-18. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor, por ocasião dos trabalhos de auditoria de acompanhamento da 
 gestão, efetuou as seguintes considerações a respeito da publicação: 
 "A  publicidade  não  caracterizou  desvio  de  finalidade, pois visou 
 unicamente  informar a sociedade onde a Instituição está inserida, não 
 caracterizando  promoção pessoal de seus dirigentes, pois teve caráter 
 educativo,  informativo  e  de orientação social, contribuindo para um 
 melhor  entendimento  sobre  os  benefícios advindos das ações na área 
 social,  da  saúde, científica e tecnológica, dando publicidade do que 
 está  sendo  realizado,  a  fim  de que a população possa participar e 
 usufruir  dos  benefícios advindos das ações finalísticas, ou seja, do 
 ensino, da pesquisa e da extensão." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Através  do  processo  nº  23110.002127/2007-04,  com cópia em anexo, 
 encaminhamos  ao  Gabinete  do  Reitor solicitação para instauração de 
 Comissão  Sindicante para apuração das responsabilidades pela execução 



 das  referidas  despesas, para, se for o caso, efetuar a devolução dos 
 valores ao erário." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pese as providências a serem adotadas pelo gestor, informadas 
 em atendimento à Solicitação de Auditoria Final, temos a considerar: 
 Os   documentos   que   compõem   o  processo  nº  23110.00810/2006-18 
 contradizem  as  informações  prestadas  pelo  Gestor,  posto  que  se 
 reportam  expressamente à Gestão do atual Reitor, consoante relatado a 
 seguir (nome do Reitor substituído por (...)): 
 Pedido  nº  19/06,  folha  01:  "Discriminação  1  Ano  de  gestão  da 
 Administração (...) - encarte com 2 páginas - em 12.01.06"; 
 Documento  emitido  pela  empresa responsável pela publicação, CNPJ nº 
 73322778/0001-90, em 04/01/06: 
 "DUAS PÁGINAS "Um ano de gestão"; 
 Nota  de  Empenho  nº 900375: "um ano de gestão de Administração (...) 
 encarte com duas páginas em 12/01/06"; 
 Extrato da dispensa de licitação registrado no SIASG: "1 ano de gestão 
 da   Administração   (...)  -  encarte  com  2  pg.  em  12/01/06";  e 
 Nota Fiscal nº 1516, emitida em 13/03/06 pela empresa inscrita no CNPJ 
 nº 73322778/0001-90: "Um ano administração (...) 2 pág. 12.01.06". 
 Ressaltamos  que  não  foi  disponibilizada  a  publicação  a  fim  de 
 fundamentar as informações prestadas. 
 Tendo em vista o exposto, mantemos o apontamento. 
 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  implementar  as providências informadas por ocasião  dos 
 trabalhos   de  auditoria  de  avaliação  da gestão, ou seja, apurar a 
 responsabilidade  pela  execução  da  despesa  com promoção pessoal de 
 agente público e efetuar a devolução ao Erário dos valores 
 envolvidos.   Também,    recomendamos    não    efetuar   despesa  com 
 publicidade  cujo  conteúdo  não  esteja  expressamente  relacionado à 
 atividade   finalística  da  instituição,  e  que  não  tenha  caráter 
 educativo,   informativo  ou  de  orientação  social,  abstendo-se  de 
 promover  a promoção pessoal de agentes, em cumprimento aos princípios 
 da  impessoalidade  e  da moralidade administrativa consubstanciado no 
 art.  37 da CF/88, e ao disposto no inc. III, parágrafo único, art. 2º 
 da Lei nº 9.784/99. 
 
 3.2.4.3 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Pagamentos  a  fundações  de  apoio com base em documentos fiscais sem 
 especificação dos bens e/ou serviços adquiridos e/ou prestados. 
 
 Constatamos   pagamentos   a  fundações  de  apoio,  no  total  de  R$ 
 2.233.708,67,   com   base  em  Notas  Fiscais  nas  quais  não  estão 
 especificados   os   equipamentos  adquiridos  e/ou  discriminados  os 
 serviços  prestados. Ressaltamos que não localizamos, nos processos de 
 pagamento  verificados,  outros  documentos ou informações tendentes a 
 suprir a insuficiência dos documentos fiscais. Consoante o disposto no 
 art.  63  da  Lei  nº  4.320/64,  a liquidação de despesas consiste na 
 verificação  do  direito  adquirido  pelo  credor  tendo   por base os 



 títulos  e  documentos  comprobatórios  do  crédito.  Tal  verificação 
 objetiva  apurar  a  origem  e  o  objeto  do  que  se  deve  pagar, a 
 importância  exata  a  pagar  e  a quem se deve pagar para extinguir a 
 obrigação (§1º). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A   conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu apenas de 
 forma complementar para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s)   seguinte(s)   evidência(s)  demonstra(m)  que  a  conduta do(s) 
 agente(s)   responsável(eis)   contribuiu  para  a  produção  do  fato 
 indevido: 
 a)   Registros   efetuados  a  partir  da  verificação  dos  seguintes 
 documentos fiscais: 
  

Nota 
Fiscal 
nº 

Emitente Valor R$ Data OB nº Data 

14449 Fundação de 
Apoio 
Universitário 

150.000,00 04/01/06 900008 04/01/06 

161 Fundação Simon 
Bolívar 

253.270,62 18/10/06 904678 24/10/06 

11 Fundação Simon 
Bolívar 

150.000,00 30/11/05 901279 31/03/06 

20 Fundação Simon 
Bolívar 

395.000,00 12/01/06 901845 09/05/06 

22 Fundação Simon 
Bolívar 

317.848,49 12/01/06 901655 26/04/06 

154 Fundação Simon 
Bolívar 

41.000,00 11/08/06 904016 13/09/06 

17253 Fundação de 
Apoio 
Universitário 

261.477,08 08/09/06 904125 15/09/06 

158 Fundação Simon 
Bolívar 

253.270,62 18/09/06 904323 29/09/06 

153 Fundação Simon 
Bolívar 

161.841,86 17/07/06 903124 21/07/06 

163 Fundação Simon 
Bolívar 

250.000,00 18/10/06 904629 19/10/06 

 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor, por ocasião dos trabalhos de auditoria de acompanhamento da 
 gestão, efetuou as seguintes considerações: 
 "(...) não há desobediência ao Art. 63 da Lei 4.320/64, se analisarmos 
 a seguinte situação nos processos: 
 a)  A  liquidação  da  dívida está expressa pela aceitação no verso da 
 nota fiscal pelo coordenador do projeto, quando do repasse dos valores 
 para  a  Fundação,  verificando-se  ai  o  crédito;  b)  Os documentos 
 comprobatórios  estarão  expressos e detalhados quando da prestação de 
 contas  pela  Fundação  pelo  cumprimento  do  contrato; c) A origem e 
 objeto   estão  claramente  definidos  no  contrato  firmado  entre  a 
 Universidade  e  as  Fundações, bem como a determinação da Instituição 
 através   do  cronograma  de  desembolso  como  os  gastos  devem  ser 
 executados;  d) Em relação ao processo de repasse para as Fundações na 
 aquisição de material permanente, em que pese as mesmas justificativas 



 acima,  temos  um  outro  agravante,  com  o  qual não temos ação para 
 agirmos  diferente a não ser repassarmos os recursos para as Fundações 
 visto  que o Credito Orçamentário, conforme Nota de Credito, em Anexo, 
 chegou dia 29/12/2005, onde deparamo-nos com a situação de utilizarmos 
 desta forma ou devolvermos os recursos, fato este que não condiz com a 
 escassez de recursos com que sempre nos deparamos." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o Gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Conjuntamente  com  os  mecanismos  que  estão  sendo  implementados, 
 conforme  expresso  (...),  a  Universidade  vem  tomando o cuidado de 
 aferir apoio, como por exemplo, segue cópia das Notas Fiscais nº 9569, 
 25087  e  20103,  respectivamente,  de  Dismóvel,  Quero  Quero  SA  e 
 Deltasul,  de  bens adquiridos pela Fundação Simon Bolívar, em nome da 
 UFPEL,  que  antes  de  efetivar  o  pagamento  encaminha à Divisão de 
 patrimônio,  do Departamento de Material e Patrimônio, da Pró-Reitoria 
 Administrativa,   para   o   tombamento   do   bem  no  patrimônio  da 
 Universidade." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pese  a  nova sistemática de pagamentos adotada, informada em 
 atendimento à Solicitação de Auditoria Final, ponderamos que o fato de 
 o  documento fiscal ter aceite pelo coordenador do projeto não elide o 
 descumprimento  à norma, apenas traz à tona falhas na fiscalização dos 
 contratos,  assim  como  a  disponibilização dos documentos fiscais no 
 momento  da  prestação  de  contas  não  exime  o  gestor  de  efetuar 
 pagamentos  com  base  em documentos fiscais que identifiquem de forma 
 satisfatória  o que está se pagando, ou de adotar controle que supra a 
 falta  da  informação  necessária  à  liquidação da despesa. Mantemos, 
 portanto, o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos: 
 a)  efetuar  pagamentos  com  base  em documentos fiscais que permitam 
 aferir  exatamente  o  objeto  executado, de modo a proceder à correta 
 liquidação da despesa em observância à Lei nº 4.320/64; 
 b)  atuação  efetiva dos gestores de contratos, designados com base no 
 art.  67 da Lei nº 8.666/93, de modo a não aceitar documentação fiscal 
 que  não  contemple  suficiência  na  descrição do objeto executado; e 
 c)  apurar  a  responsabilidade  dos  pagamentos efetuados com base em 
 documentação  insuficiente  para atestar a prestação dos serviços ou o 
 recebimento dos bens adquiridos. 
 
 3.2.4.4 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Pagamentos sem cobertura contratual. 
 
 Identificamos   a   realização   de  pagamentos  não  respaldados  por 
 instrumento contratual, conforme segue: 
 a)  Foram  efetuados  pagamentos no montante de R$ 14.442,29 à empresa 
 Protege   Serviços   de  Vigilância  Ltda.  relativos  a  serviços  de 
 vigilância  prestados  nos meses de novembro e dezembro/2005 (Processo 
 nº 23110.000316/2006-53) e janeiro/2006 (Processo nº 
 23110.000317/2006-06).  Estes  pagamentos referem-se a novos postos de 



 vigilância  não  contemplados  no  Contrato  nº  07/2006  (Processo nº 
 23110.008149/2005-16),   não   estando,   portanto,   respaldados  por 
 instrumento contratual firmado entre as partes. 
 b)  Processo nº 23110.008553/2006-62, referente a pagamento de locação 
 de  cinco  salas  no  Colégio  Gonzaga,  no  montante de R$ 16.099,80, 
 caracterizada  no  processo  como  "indenização",  para o qual não foi 
 realizada licitação, nem formalizado instrumento contratual. 
 Registramos que na folha 01 do processo constam informações a respeito 
 de  Parecer  da  Procuradoria  Federal que não se encontra apensada ao 
 processo. 
 c)Processo   nº  23110.007107/2006-31,  referente  a  ressarcimento  à 
 EMBRAPA  de  contas  de energia elétrica relativas aos meses de julho, 
 agosto   e   setembro/2006   no  montante  de  R$  72.764,17.  Não  há 
 contrato/instrumento  formal  firmado entre a Universidade e a EMBRAPA 
 que justifique e/ou forneça amparo legal à realização deste pagamento. 
 A  realização  destes  pagamentos  sem  a  cobertura de um instrumento 
 contratual afrontam o estabelecido no § único do art. 60 c/c o art. 62 
 da  Lei  nº  8.666/93,  bem  como  caracterizam-se  como realização de 
 despesa  sem  o  prévio empenho, contrariando o disposto no art. 60 da 
 Lei nº 4.320/64. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis0  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e  a  ocorrência  do fato 
 indevido: 
 a)  Cópia dos processos nº 23110.000316/2006-53, nº 23110.000317/2006- 
 06, nº 23110.008553/2006-62 e nº 23110.007107/2006-31. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  relação  ao item "a" o gestor encaminhou sua manifestação por meio 
 do Ofício nº 075/2006 de 01/11/2006, conforme segue: 
 "Como  a  Universidade possui quatro campi, dois no município do Capão 
 do  Leão,  Central  e Centro Agropecuário da Palma e dois na Cidade de 
 Pelotas,  Centro  e  CAVG,  que  totalizam mais de trezentos prédios e 
 instalações,  aliado  a  falta  de  vigilantes  do  quadro efetivo, as 
 variações  nos  serviços  de  segurança  e vigilância são constantes e 
 normais para fazer frente às demandas sazonais de roubos e furtos, bem 
 como  a segurança dos servidores e estudantes, que encontram-se também 
 em  situação  atípica,  tendo em vista a última greve dos docentes que 
 ocasionou  inúmeros  calendários  acadêmicos,  o  que  vem  forçando a 
 Instituição  a  manter  a  pleno todas as suas atividades ao longo dos 
 doze  meses  do  ano,  diferentemente dos períodos normais onde há uma 
 diminuição  das  atividades  nos períodos de férias acadêmicas, alguns 
 postos  não  foram  contemplados  no  contrato vigente na época, sendo 
 necessário  a  adequação  na prestação deste serviço, com ampliação do 
 número  de  postos,  portanto,  como a despesa em pauta é referente ao 
 exercício  de  2005,  foi  realizado  um processo de reconhecimento de 
 dívida,  bem  como,  a despesa referente ao mês de janeiro de 2006 sem 
 cobertura  contratual  foi paga através de indenização. Posteriormente 
 foi confeccionado termo aditivo ao contrato para a devida regularidade 
 do serviço." 
 O  Gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos 
 de   auditoria   de   avaliação  da  gestão,  efetuou  esclarecimentos 



 adicionais, conforme segue: 
 "Em   primeiro   lugar  cabe  esclarecer  que  posteriormente  a  esta 
 contratação  foi  efetivado,  dentro  do  prazo  do contrato, processo 
 licitatório para a contratação de serviços de vigilância. 
 "Não  obstante,  quanto  à eventual descontinuidade do serviço público 
 federal  de ensino superior, prevenção de demandas judiciais por parte 
 dos alunos (ressarcimento por danos morais pela interrupção de aulas e 
 danos  emergentes por prolongamento do tempo de formação com os custos 
 inerentes  e  lucros cessantes por perda do que razoavelmente poderiam 
 ganhar   depois   de   formados),   agravos   ao   patrimônio  público 
 (descontinuidade  do  serviço  de  vigilância) ou à segurança/saúde de 
 professores,  servidores administrativos e alunos (descontinuidade dos 
 serviços  de  limpeza), nos manifestamos no sentido de serem situações 
 que implicam a UFPel, demandando uma providência. 
 "Nesse  quadro,  os  encargos  do  referido  contrato foram pagos pela 
 Universidade   em   razão   das   repercussões   presentes  e  futuras 
 (potenciais)  no  serviço  público  federal  de  ensino  superior e no 
 patrimônio  público (danos ao patrimônio em sentido estrito, por falta 
 de  vigilantes,  por  exemplo, e em sentido amplo, ações judiciais por 
 parte  de  alunos  buscando  danos  morais,  danos emergentes e lucros 
 cessantes)   e  da  aplicação,  ao  caso,  do  princípio  que  veda  o 
 enriquecimento  sem causa, positivado no Código Civil artigo 884, cuja 
 aplicação  no  âmbito  público tem supedâneo na Lei nº 8.666/93 artigo 
 54. 
 O  contrato  emergencial é medida excepcional. No presente caso ele se 
 justifica, pois, em primeiro lugar, a UFPel presta um serviço público. 
 Demonstremos. 
 Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello serviço público é, verbis: 
 "(...)  toda  atividade  de  oferecimento  de  utilidade ou comodidade 
 material  destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 
 singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente 
 a  seus  deveres  e presta por si mesmo ou por quem lhe faça às vezes, 
 sob   um   regime  de  Direito  Público  -  portanto,  consagrador  de 
 prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em 
 favor  dos  interesses  definidos  como públicos no sistema normativo" 
 A Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 205, estatui, 
 verbis: 
 "Art.  205.  A  educação,  direito  de  todos  e  dever do Estado e da 
 família,  será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
 visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para o 
 exercício  da  cidadania e sua qualificação para o trabalho" Sem grifo 
 no original. 
 No entender do Egrégio Supremo Tribunal Federal - STF, verbis: 
 "Os  serviços  de  educação,  seja  os  prestados pelo Estado, seja os 
 prestados  por particulares, configuram serviço público não privativo, 
 podendo   ser   prestados  pelo  setor  privado  independentemente  de 
 concessão,  permissão  ou autorização. Tratando-se de serviço público, 
 incumbe  às  entidades  educacionais  particulares,  na sua prestação, 
 rigorosamente  acatar  as  normas  gerais  de  educação  nacional e as 
 dispostas  pelo Estado-Membro, no exercício de competência legislativa 
 suplementar  (§2º  do art. 24 da Constituição do Brasil)." (ADI 1.266, 
 Rel. Min. Eros Grau, DJ 23/09/05) 
 Portanto,  inequívoco  que a prestação de serviço educacional de nível 
 superior  constitui-se  em  serviço público federal. Por certo, não se 
 trata  de  monopólio  da  União  e  de  suas  criaturas  (autarquias e 
 fundações),  forte  no  dispositivo  constitucional transcrito, pois é 
 prestável pelos particulares. 
 Aproveitando  ainda  a  lição  de  Celso  Antônio Bandeira de Mello, o 



 serviço público federal prestado pela UFPel está sujeito aos seguintes 
 princípios, verbis: 
 "No  Brasil,  Hely  Lopes  Meirelles enumera cinco princípios: a) o da 
 permanência, que é o nome que atribui ao princípio da continuidade; b) 
 o  da  generalidade, que corresponde ao princípio da igualdade; c)o da 
 eficiência,  que  "exige  a  atualização do serviço", outra designação 
 para a chamada "mutabilidade"; d) o da modicidade, exigente de tarifas 
 razoáveis;  e e) o da cortesia. Maria Sylvia Zanella Di Pietro enuncia 
 os   mesmos  aludidos  princípios  geralmente  arrolados  na  doutrina 
 francesa; e o mesmo é feito por Diógenes Gasparini. 
 Em nosso entender, os princípios do serviço público, que se constituem 
 no aspecto formal do conceito e compõem, portanto, seu regime jurídico 
 - são os seguintes: 
 1)  dever  inescusável  do  Estado  de  promover-lhe a prestação, seja 
 diretamente,  nos  casos  em  que  é  precisa a prestação direta, seja 
 indiretamente  mediante autorização, concessão ou permissão, nos casos 
 em que permitida tal modalidade, que, de resto, é a regra geral. 
 Segue-se  que,  se  o  Estado omitir-se, cabe, dependendo da hipótese, 
 ação  judicial, para compeli-lo agir ou responsabilidade por danos que 
 tal omissão haja causado. 
 (...) 
 6)  princípio  da continuidade, significando isto a impossibilidade de 
 sua  interrupção  e  o  pleno direito dos administrados a que não seja 
 suspenso ou interrompido. 
 (...) 
 Serviços públicos por determinação constitucional 
 17.  A  Carta  Magna do País já indica, expressamente, alguns serviços 
 antecipadamente propostos como da alçada do Poder Público federal. 
 Serão,  pois,  obrigatoriamente  serviços  públicos (obviamente quando 
 volvidos  à  satisfação da coletividade em geral) os arrolados como de 
 competência das entidades públicas. 
 No  que  concerne  à  esfera  federal,  é o que se passa com o serviço 
 postal e o Correio Aéreo Nacional (art. 21, X, da Constituição), ... 
 (...)...e educação (artigos 205 e 208) 
 (...)" 
 Quanto  a  contratação emergencial, se impõe na medida em que serviços 
 básicos  dos campi devem continuar sob pena de afetar a normalidade do 
 serviço público federal de ensino superior. Não pode haver interrupção 
 em  serviços de transporte, vigilância e limpeza. O patrimônio público 
 e a saúde e segurança dos integrantes da comunidade acadêmica estariam 
 em risco. 
 O  contrato  emergencial,  neste  caso,  busca  regularizar a situação 
 criada  a  partir  de  um  evento estranho à prestação que vinha sendo 
 feita de forma contínua. 
 Relatados os fatos e demonstrado o amparo jurídico para a formalização 
 do  contrato  em relação aos serviços prestados e a necessidade de sua 
 continuidade,  importa salientar que essa formalização previne agravos 
 ao  interesse  público, como já aventamos antes, na medida e que a não 
 celebração  implicaria  ou  a  prestação  de  serviços  sem  cobertura 
 contratual,  sem controle ou a suspensão dos trabalhos, pondo em risco 
 o  patrimônio  público (com a suspensão dos serviços de vigilância dos 
 próprios  da  UFPel),  a saúde e segurança dos que estudam e trabalham 
 nos  campi  afetados  e  a  própria continuidade do serviço público de 
 ensino  superior.  O  aspecto de prevenção de futuros litígios, com os 
 decorrentes gastos com defesa, custas e eventuais sucumbências, também 
 merece destaque. 
 Assim, a formalização do contrato emergencial com fulcro no artigo 24, 
 inciso IV, da Lei nº 8.666/93 é medida ética, jurídica e de boa gestão 



 pública  na  medida  em  previne  agravos  presentes e, eventualmente, 
 futuros ao serviço e ao patrimônio públicos. 
 Em  relação  aos itens "b" e "c", o Gestor encaminhou sua manifestação 
 por  meio  do  Ofício   SG/UFPel  no 066/2007, de 30/03/2007, conforme 
 segue: 
 "b)  O  processo  trata  de  pagamento  de locação de salas de aula no 
 Colégio  Gonzaga para uso de Unidades Acadêmicas da UFPel, sendo que o 
 processo,  de  nº 23110.000806/2006-50, foi formalizado com as devidas 
 justificativas para a locação das referidas salas de aula, com parecer 
 jurídico  amparado  no Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, laudo de 
 avaliação,  situação  fiscal  regular,  empenho  e  contrato.  No caso 
 específico  da  indenização,  devido a necessidade premente do uso das 
 salas,  sob  o risco de inviabilização do semestre letivo para algumas 
 unidades  por  falta  de  espaço,  foi autorizado pela Pró-Reitoria de 
 Planejamento  e  Desenvolvimento  a  utilização  das  salas  antes  da 
 formalização  do  contrato, assim como, nesta época, o Colégio Gonzaga 
 não dispunha de regulariade fiscal para efetivação do contrato. Diante 
 do exposto, como o uso foi autorizado e efetivamente foram ministradas 
 aulas  no  local,  não  restou  outra  alternativa  a não indenizar os 
 valores   relativos   ao   apontamento,   baseado  nas  afirmações  já 
 apresentadas no item  16) 3.2.4.4., deste relatório." 
 "c) A este apontamento, foi encaminhado processo nº 23110.002277/2007- 
 18,  cópia  em anexo, à Procuradoria Jurídica para analisar e instruir 
 formalização contratual com a EMBRAPA ao comodadato existente entre as 
 partes, na cedência do prédio, de propriedade da EMBRAPA à UFPel, onde 
 encontra-se  instalada  a  Faculdade de Medicina Veterinária, que como 
 encargo obriga ao pagamento da energia elétrica." 
 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em  que  pesem as justificativas apresentadas e as medidas posteriores 
 informadas  pelo  gestor,  a  situação de realização de pagamentos sem 
 cobertura   contratual   permanece,   razão   pela   qual  mantemos  o 
 apontamento. 
 Em relação à manifestação relativa ao item "a" encaminhada por meio do 
 Ofício   nº  075/2006,  de  01/11/2006,  registramos  que  a  situação 
 mencionada  na  manifestação  do gestor não representa a ocorrência de 
 emergência  ou calamidade, mas sim a ausência de adequado planejamento 
 por  parte  da Entidade, que não nomeou tempestivamente a Comissão que 
 com seu estudo definiria a necessidade de contratação ou não. 
 Ainda   referentemente   ao   item  "a",  registramos,  em  relação  à 
 manifestação  encaminhada  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 
 30/03/2007,  que  o  apontamento  da  equipe de auditoria não sugere a 
 descontinuidade  do  serviço  público  como  solução  para  a  questão 
 concluindo que os serviços de vigilância simplesmente não deveriam ser 
 contratados.  Ao  contrário,  o  entendimento  é  o de que os serviços 
 deveriam  ter  sido contratados mediante regular processo de licitação 
 suportado  por  um adequado e tempestivo planejamento das necessidades 
 da   Universidade,   haja  vista  que  é  perfeitamente  previsível  a 
 necessidade  dos serviços contratados - serviços de vigilância. Diante 
 disso, entendemos não ser possível enquadrar a inação do gestor frente 
 à  não  conclusão  em  tempo hábil de trabalho de uma Comissão por ele 
 nomeada  para  avaliar  e  sugerir  proposta,  que  subsidiaria o novo 
 processo licitatório, como situação emergencial. Mantemos, portanto, o 
 apontamento. 
 
 
 



 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 229.772.360-15 ELIO PAULO ZONTA                PRÓ-REITOR DE PLAN 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  Gestor  em  situações  desta  natureza  formalizar o 
 adequado  instrumento  contratual,  em obediência ao estabelecido no § 
 único  do  art.  60  c/c o art. 62 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
 apuração  de  responsabilidade pelos pagamentos efetuados sem respaldo 
 contratual. 
 
 3.2.4.5 CONSTATAÇÃO: (019)  
 Pagamento  de  pós-graduação  sem  motivação  vinculada  ao  interesse 
 público. 
 
 Foi  pago  no  exercício  sob  exame, R$ 10.800,00, à União Brasileira 
 de  Educação  e  Assistência  (Mantenedora  da Pontifícia Universidade 
 Católica  do  Rio  Grande  do  Sul),  referente a Curso de Mestrado em 
 Clínica  Médica que está sendo realizado pelo servidor matrícula SIAPE 
 nº  1100451.  Todavia,  no  processo  nº  23110.004419/2006-92, que dá 
 respaldo a este pagamento, não se encontra evidenciado objetivamente o 
 benefício  que  a  realização  do  curso por parte do servidor trará à 
 Instituição,  e conseqüentemente não se encontra presente a vinculação 
 da despesa com o interesse público. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Cópia de parte do processo nº 23110.004419/2006-92. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  encaminhou sua manifestação por meio do Ofício nº 075/2006, 
 de 01/11/2006, conforme segue: 
 "a)  O  benefício  para a Instituição fica evidenciado pelos seguintes 
 aspectos,  em primeiro lugar, com a promulgação da Lei nº 11.091/2005, 
 o  chamado  PCCTAE, Plano de Cargos dos Cargos Técnico Administrativos 
 em  Educação, em que a progressão funcional se dá pela capacitação dos 
 servidores  técnico administrativos, em segundo lugar, a pós-graduação 
 é  indispensável ao desenvolvimento científico e tecnológico do país e 
 para a formação humana necessária ao aprimoramento individual. Cabendo 
 a   formação  de  uma  massa  crítica  de  profissionais  e  cidadãos, 
 qualificada  para disseminar novas tecnologias aos setores produtivos, 
 inovações   às  práticas  empresariais  e  à  prestação  de  serviços, 
 desenvolvendo  competências  e  habilidades  para  que  o profissional 
 esteja  capacitado  a  realizar  estudos  e  pesquisas em seu campo de 
 trabalho,  como  médico, no Hospital Escola e na Faculdade de Medicina 
 da  UFPel,  com postura técnico científica, participando ativamente no 
 desenvolvimento social e político da sociedade brasileira. 
 "b)  Pelas  justificativas  acima,  entendeu-se  na  época  a forma de 
 execução da despesa. 
 "c)  Em  anexo,  cópia da Portaria nº 282, de 08/03/2006, que autoriza 



 afastamento  integral  do  referido  servidor,  durante  o  período de 
 15/03/2006 a 14/03/2008." 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPEL  nº  066/2007, de 30/03/2007, o gestor 
 efetuou manifestação em resposta à Solicitação de Auditoria Final, por 
 ocasião dos trabalhos de auditoria de avaliação da gestão: 
 "Reafirmamos que o benefício para a Instituição fica evidenciado pelos 
 seguintes  aspectos,  em  primeiro  lugar, com a promulgação da Lei nº 
 11.091/2005,  o  chamado  PCCTAE,  Plano  de Cargos dos Cargos Técnico 
 Administrativos  em Educação, em que a progressão funcional se dá pela 
 capacitação  dos servidores técnico administrativos, em segundo lugar, 
 a  pós-graduação  é  indispensável  ao  desenvolvimento  científico  e 
 tecnológico   do   país   e  para  a  formação  humana  necessária  ao 
 aprimoramento  individual.  Cabendo a formação de uma massa crítica de 
 profissionais   e   cidadãos,   qualificada   para   disseminar  novas 
 tecnologias aos setores produtivos, inovações às práticas empresariais 
 e  à  prestação  de serviços, desenvolvendo competências e habilidades 
 para  que  o  profissional  esteja  capacitado  a  realizar  estudos e 
 pesquisas  em  seu campo de trabalho, como médico, pediatra, lotado na 
 Faculdade  de  Medicina  -  Hospital Escola, que atende exclusivamente 
 pacientes  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS,  com postura técnico 
 científica,   participando  ativamente  no  desenvolvimento  social  e 
 político da sociedade brasileira. 
 Quanto  à seleção para participar do curso de pós-graduação, segue, em 
 anexo,  cópia  do  processo n 23110.000364/2006-41, onde o afastamento 
 foi  julgado  por órgão colegiado da Faculdade de Medicina, ou seja, o 
 Conselho  do  Departamento Materno Infantil, que deliberou pelo pedido 
 de  afastamento  do  servidor,  observado,  deste modo, o princípio da 
 impessoalidade,  em  que  as razões e os critérios para a escolha e do 
 afastamento foram analisados. 
 Neste  sentido,  a  Universidade  vem demonstrar, através de cópia, em 
 anexo,  do  Edital  nº 2, de 12/01/2007, torna pública a realização de 
 processo  seletivo  especial  para  provimento  de  vagas  no curso de 
 graduação  que integra o Programa especial para Formação de Servidores 
 Públicos em Serviço." 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A   justificativa   apresentada  pelo  gestor  revela  a  mesma  falha 
 apresentada  no  processo que formaliza a concessão do benefício, qual 
 seja,  a de que a vinculação da despesa com o interesse público não se 
 encontra objetivamente evidenciada. Mantemos, portanto, o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR DMP 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Em  face  da  ausência  de sustentação para a realização da despesa em 
 comento,  recomendamos  ao  gestor  efetuar  a devolução ao Erário dos 
 valores  gastos indevidamente, bem como a apuração da responsabilidade 
 pela  configuração de situação sem amparo legal. Recomendamos, também, 
 não  efetuar  despesas  com  a instrução de servidores sem que estejam 
 presentes a vinculação com o interesse público. 
 
 
 
 
 



 3.3 SUBÁREA - GERENCIAMENTO DE ESTOQUES  
 
 3.3.1 ASSUNTO  - COMPRAS SEM PROCESSO LICITATÓRIO  
 
 3.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (004)  
 Aquisição indevida de bens. 
 
 Verificamos  que a UFPel empenhou, por meio da Nota de Empenho nº 650, 
 de  02/06/2006,  a  despesa  assumida  como "Reconhecimento de Dívida" 
 relativa  às  aquisições  de  livros  do  fornecedor  MF Academic Book 
 Services Comércio Importação de Livros Ltda., CNPJ nº 69.345.064/0001- 
 20,  (Processo nº 23110.000689/2006-24), por meio das Notas Fiscais nº 
 18625,  15938, 15765, 15295, 15280, 15508, 157113, 15600, 15456, 15672 
 e  15315,  perfazendo  um  total de R$ 2.881,63, na modalidade "Não se 
 Aplica",  ao  invés  da  realização do competente processo licitatório 
 para tais compras. 
 Também,  observamos,  e aqui destacamos, que as citadas Notas Fiscais, 
 de  2004,  2005  e  2006  foram  somente apresentadas para cobrança em 
 10/02/2006,  por  intermédio  do  Memorando  nº  002/06  da Divisão de 
 Bibliotecas da Pró-Reitoria de Graduação da UFPel, sem que constassem, 
 no processo, as devidas justificativas para tal atraso. 
 Ainda,  salientamos  que  a  justificativa  apresentada  e inserida no 
 processo  apenas  se  refere  a  06  livros  e  não  aos 25 adquiridos 
 (constantes das NF citadas), sem especificá-los e sem fazer referência 
 à  qual processo licitatório os mesmos se referiam, vez que afirma ter 
 havido "...demora do fornecedor na entrega dos títulos 
 adquiridos..."(sic)  e  que  "...A  Academic  Book services entregou a 
 compra de 2004, o que faltava da aquisição, 6 livros somente em jan de 
 2006..."(sic). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  conduta  do(s)  gestor(es)  responsável(eis)  contribuiu  de  forma 
 decisiva para a ocorrência do fato. 
 
 CAUSA: 
 A(s) seguinte(s) evidência(s) demonstra(m) o nexo de causalidade entre 
 a  conduta  do(s)  agente(s)  responsável(eis)  e a ocorrência do fato 
 indevido: 
 a) Justificativa apresentada pelos gestores; 
 b)  Despachos  e documentos contidos no Processo nº 23110.000689/2006- 
 24, e, 
 c) Consultas ao Sistema SIAFI2006. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Questionado  a respeito do fato apontado, por ocasião dos trabalhos de 
 auditoria de acompanhamento da gestão, o gestor assim se manifestou: 
 "O  reconhecimento  de  dívida  referido é oriundo da compra de livros 
 através  do  Convite  nº  052/2004,  que  não tiveram todos os títulos 
 entregues  dentro do exercício de 2004, sendo que, posteriormente, com 
 a  entrega  dos  títulos  faltantes,  totalizando  a entrega, as notas 
 fiscais  foram  encaminhadas para pagamento, através de reconhecimento 
 de  dívida,  que  somente  é  possível a emissão do empenho através do 
 SIAFI  (NÃO  SE  APLICA).  Como o empenho era na modalidade ORDINÁRIO, 
 somente  após  a  entrega  total  dos  títulos  é  que  a  Divisão  de 
 Biblioteca,  da Pró Reitoria de Graduação, poderia encaminhar as notas 
 fiscais  para  providenciar o pagamento. A situação do pagamento ainda 
 se  encontra  pendente  em  função  da falta de regularidade fiscal do 
 fornecedor.  Uma  vez  que  ainda  não  foi  efetivado  o pagamento, o 



 processo será totalmente revisto e reanalisado em seu prosseguimento." 
 O  gestor,  por meio do Ofício SG/UFPEL nº 066/2007, de 30/03/2007, em 
 resposta  à  Solicitação de Auditoria Final, por ocasião dos trabalhos 
 de   auditoria   de   avaliação  da  gestão,  efetuou  esclarecimentos 
 adicionais   a   respeito  do  fato  apontado  que,  no  entanto,  não 
 acrescentaram  novas  informações  à  justificativa já apresentada, de 
 forma que não foram suficientes para elidir as falhas identificadas. 
 
 ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  justificativa  apresentada  não  descaracteriza  as  impropriedades 
 relatadas  e,  a  despeito  da  propositura de proceder nova revisão e 
 análise  do  processo  em  razão  das  falhas  na  condução da compra, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RESPONSÁVEL(IS): 
 CPF            NOME                            CARGO           
 113.076.840-63 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Diante  das  exposições  contidas  na  constatação  e na justificativa 
 apresentada,   recomendamos   a  apuração  de  responsabilidade  pelas 
 aquisições  indevidas,  e  que  se proceda, caso necessário, ao devido 
 processo  licitatório  ou  de dispensa de licitação, com observância à 
 legislação atinente às compras na Administração Pública, 
 especificamente a Lei nº 8.666/93. 
 
 4 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 4.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 4.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 
 4.1.1.1 INFORMAÇÃO: (035)  
 Foram  atendidas,  parcialmente,  as  determinações  emitidas pelo TCU 
 por meio  do Acórdão nº 15/2005 - Primeira Câmara, publicado no Diário 
 Oficial  da  União em 01/02/2006, relativo ao julgamento das contas do 
 exercício   de   2003.   Por  meio  de  testes  e  exames   efetuados, 
 consideramos  atendidas as determinações de nº 2 e 4. Consideramos não 
 atendidas as seguintes determinações: 
 1  -   cuide   para   que   os  lançamentos  das  Notas  de Empenho no 
 SIAFI  contenham  a  correta modalidade de licitação a que se refere a 
 compra  ou   o  serviço  respectivo,  inclusive  quando  se  tratar de 
 dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 
 Manifestação do Gestor: "Através do processo nº 231110.004912/2006-11, 
 cópia   no  anexo  1,  determinamos  ao  Departamento  de  Material  e 
 Patrimônio, da Pró-Reitoria Administrativa, que cumpra a RECOMENDAÇÃO, 
 exarada  pela  CGU na minuta de Relatório de Auditoria, de 28/06/2006, 
 referente a prestação de contas do exercício de 2005." 
 Nossa    avaliação:  Verificamos  reincidência  no  descumprimento  da 
 determinação, conforme descrevemos no subitem 3.1.1.1. 
 (...) 
 3  -   implemente medidas para  agilizar  o  envio  dos  processos  de 
 aposentadoria  e  de  pensão para o Controle Interno, regularizando as 
 pendências  ainda  existentes, em observância ao disposto na IN/TCU nº 
 044,  de  02/10/2002,  em  especial  o seu art. 8º, que estabelece: "o 
 órgão  de pessoal deverá cadastrar no SISAC as informações pertinentes 
 aos  atos  de  admissão,  concessão  e  desligamento,  e encaminhar os 



 respectivos  processos  ao  órgão  de  controle interno no prazo de 60 
 (sessenta) dias, contados da data: 
 I  -  de  sua  publicação  ou,  em  sendo esta dispensada, a partir da 
 assinatura do ato; 
 II  -  do  efetivo  exercício do interessado, nos casos de admissão de 
 pessoal; 
 III - da data do apostilamento, no caso de alteração". 
 Manifestação  do  Gestor:  "Os  processos  de  envio  para  o Controle 
 Interno,  no caso de aposentadorias e pensões (SISAC) deste exercício, 
 estão rigorosamente em dia. 
 Quanto   aos processos de admissões e desligamentos, foram enviados em 
 dia  até  o  mês  de  junho  de  2006,  quando  tivemos  que  parar  o 
 preenchimento  dos  formulários  e  envio  do material para o Controle 
 Interno face as admissões para a futura Universidade Federal do Pampa, 
 cujas  admissões  foram  feitas por Departamento fugindo totalmente da 
 nossa  rotina,  considerando o número de admissões e o prazo em que se 
 efetivaram.  Já  retomamos os trabalhos e em breve estaremos novamente 
 em  dia com o prazo estabelecido. Convém lembrar que este Departamento 
 designou  dois  servidores para esse fim, um responsável pelos atos de 
 aposentadorias   e   pensões   e   outro   nos  caso  de  admissões  e 
 desligamentos." 
 Nossa  Avaliação: Diante da manifestação apresentada, observamos que a 
 mesma  reincide  no  apontamento efetuado, quanto ao envio dos atos de 
 admissão,  não  cumprindo  com  a determinação. Sendo assim, remetemos 
 para o subitem 2.1.1.1. 
 (...) 
 5  -   abstenha-se  de  realizar  despesa  sem respaldo em contrato ou 
 em  outro  instrumento  hábil, em consonância com o § único do art. 60 
 c/c  o art.  62  da  Lei 8.666/93, bem como não realize despesas sem o 
 prévio empenho, conforme disposto no art. 60 da Lei 4.320/64. 
 Manifestação do Gestor: "Estão sendo tomadas novas medidas de controle 
 e  gerenciamento  administrativo  da  Instituição, para tanto, está em 
 fase  de implantação um sistema integrado de gerenciamento e controle, 
 o SIE, Sistema de Informações para o Ensino, adquirido na Universidade 
 Federal  de  Santa  Maria,  que  facilitará  e  agilizará  o acesso às 
 informações e controles." 
 Nossa   Avaliação:   Verificamos  reincidência  no  descumprimento  da 
 determinação, conforme descrevemos no subitem 3.2.4.4. 
 
 4.1.1.2 INFORMAÇÃO: (036)  
 Foram  atendidas,  parcialmente,  as  determinações  emitidas pelo TCU 
 por  meio  do  Acórdão  nº  2.447/2006 - Primeira Câmara, publicado no 
 Diário  Oficial  da  União  em  08/09/2006, relativo ao julgamento das 
 contas  do  exercício  de 2002. Por meio de testes e exames efetuados, 
 consideramos atendidas as determinações de nº 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7. 
 Consideramos não atendidas as seguintes determinações: 
 (...) 
 1.5  -  cuide   para   que a execução de convênios, contratos, acordos 
 e/ou  ajustes   que   envolvam   a   aplicação de recursos federais no 
 âmbito da Fundação de Apoio Universitário  ocorra  sempre  nos  termos 
 da  Lei  8.666/93  e  da  IN-STN n.º 01/97, em especial o seu art. 20, 
 conforme disposto no art. 3º da Lei 8.958/94. 
 Manifestação  do  Gestor:  "Procedimentos   que   estão   em  fase  de 
 implantação  pela  Procuradoria  Jurídica,  nos  novos  convênios e/ou 
 contratos,  nos  contratos  e/ou  convênios  em  vigência  estão sendo 
 providenciados  termos aditivos que contemplem as disposições contidas 
 na citada legislação." 
 Nossa  Avaliação:  Verificamos que a determinação ainda não está sendo 



 atendida, motivo pelo qual remetemos ao subitem 3.2.3.1. 
 (...) 
 Quanto às determinações de nº 1.4 e 1.6, quais sejam "cumpra fielmente 
 os  ditames  da IN/STN n.º 01/97, em especial os arts. 8º, inciso V, e 
 30,  ao  firmar  ou executar convênios envolvendo recursos federais" e 
 "nas  contratações  de pessoal e nos pagamentos por serviços prestados 
 no  âmbito  da FAU observe o disposto no inciso VIII do art. 27 da Lei 
 10.707,  de 30 de julho de 2003 - LDO para 2004", respectivamente, não 
 foi  possível  a  verificação  de seu atendimento, posto que não foram 
 prestadas  contas  dos  recursos  repassados  relativos  à  amostra de 
 contratos  firmados  com  fundações  de  apoio nos moldes da IN STN nº 
 01/97  em  tempo  hábil  para análise, conforme se verifica no teor do 
 subitem 3.2.3.1. 
 
 4.1.1.3 INFORMAÇÃO: (037)  
 Foram  atendidas,  parcialmente,  as  determinações  emitidas pelo TCU 
 por  meio  do  Acórdão   nº 3.345/2006 - Primeira Câmara. Consideramos 
 atendida  a  determinação  de  nº  9.2.1.  Consideramos não atendida a 
 seguinte determinação: 
 (...) 
 9.2.2.  providencie  a   alteração  das  normas  internas  pertinentes 
 (Estatuto e Regimento Geral), adaptando-as à legislação superveniente, 
 nos termos da interpretação revelada no item 9.1 supra; 
 Manifestação  do  Gestor: "Quanto a alteração do Estatuto e Regimento, 
 foi  encaminhado ao Gabinete do Reitor, já com parecer da Procuradoria 
 Jurídica,  para  ser  incluído  na  pauta  do Conselho Universitário." 
 Nossa  Avaliação:  Consoante  informações  prestadas, o cumprimento da 
 determinação resta pendente de implementação. 
 
 4.1.1.4 INFORMAÇÃO: (038)  
 Por  meio  da  Ata nº 44, de 01/11/2006, o Tribunal de Contas da União 
 determinou,  por  meio  de  medida cautelar, nos termos do art. 276 do 
 Regimento Interno do TCU: 
 -  a  suspensão  da execução do Contrato nº 46/2005, celebrado entre a 
 UFPEL e a Fundação Simon Bolívar, no valor de R$ 15.000.000,00, para a 
 execução  do  projeto  "Expansão  dos  Campi  da UFPEL", inclusive dos 
 respectivos pagamentos; 
 - os repasses a título de taxa de administração, no âmbito do Contrato 
 nº  18/2005,  também  firmado  entre as duas entidades, no valor de R$ 
 15.206.352,11 (até o 9º Termo Aditivo, de 30/06/2006), para a execução 
 do Projeto Interdisciplinar de Serviços Técnicos e de Apoio (PISTA); e 
 -  a oitiva da UFPEL  e da Fundação Simon Bolivar, com a finalidade de 
 se pronunciar a respeito das medidas em questão. 
 A  medida  cautelar  foi motivada por apurações efetuadas em maio/2006 
 pelo  Ministério  Público  Estadual,  consignadas em relatório, o qual 
 constituiu-se  em  subsídio  para a ação de fiscalização efetuada pelo 
 TCU. 
 As  apurações  preliminares  apontam  indícios de irregularidades tais 
 como:  contratação  irregular  da  Fundação  Simon  Bolívar  -  pessoa 
 jurídica de direito privado, não enquadrada, à época, como fundação de 
 apoio  -,  pagamentos  antecipados,  repasses  indevidos  de  taxa  de 
 administração  à contratada e financiamento indireto de empreendimento 
 privado. 
 A   respeito  da  medida  cautelar,  o  Gestor  efetuou  as  seguintes 
 considerações: 
 "Segue  cópia das alegações de defesa encaminhadas ao Tcu pelo Reitor, 
 Pró-Reitor  Administrativo e Pró-Reitor de Graduação, assim como cópia 
 das  Portarias  nº  1736, de 29/12/2006 e nº 007, de 05/01/2007, assim 



 como cópia do Ofício SG/Ufpel nº 368/2006, de 23/11/2006. 
 Cabe  salientar que o contrato nº 46/2005, que trata da implantação da 
 UNIPAMPA,  expirou  em  31/12/2006, sendo que a Fundação Simon Bolívar 
 depositou  na  Conta  Única  do  Tesouro os valores correspondentes ao 
 saldo  do  contrato que detinha, aguardando apuração e determinação do 
 TCU  para recolhimento de eventuais diferenças, assim como encontra-se 
 em análise, por parte da Ufpel a prestação de contas final do referido 
 contrato, para posterior encaminhamento. 
 Quanto  ao  contrato  nº  18/2005,  informamos que nesta data já foram 
 lançados os pregões referentes aos serviços terceirizados para agentes 
 de  portaria  e  serviços  gerais, com previsão para a data de hoje do 
 pregão  para  serviços  de limpeza e higienização e que tão logo sejam 
 contratadas   as  empresas  vencedoras  dos  certames  licitatórios  o 
 contrato  com  a Fundação Simon Bolívar será rescindido, já que tratam 
 de  atividades que não podem sofrer descontinuidade sob pena de pôr em 
 risco o patrimônio, pessoas e terceiros. 
 Outras  medidas  estão sendo implementadas na relação com as fundações 
 de  apoio,  tais  como alteração de todos os contratos para convênios, 
 por  meio  de  termo aditivo nos que estão em vigência e, nos novos já 
 como  convênio, tarefa a cargo da Procuradoria Jurídica, assim como se 
 encontra  em  análise  no  Departamento  de  Material  e Patrimônio, a 
 implantação  de  Termo  de Investidura para os fiscais dos contratos e 
 convênios   firmados   e   a  serem  firmados,  conforme  processo  nº 
 23110.004901/2006-22, onde receberão todas as informações e cópias dos 
 citados  documentos,  onde consta um manual de fiscalização que dará a 
 orientação  de procedimentos como ficará ciente dos direitos e deveres 
 perante a legislação vigente." 
 Entre  janeiro  e março de 2007, a Fundação Simon Bolívar recolheu aos 
 cofres  da  União  R$ 13.416.478,55, valores vinculados ao Contrato nº 
 46/2005. 
 
 4.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  
 
 4.1.2.1 COMENTÁRIO: (043)  
 Verificamos que a Universidade não possui unidade de Auditoria Interna 
 ou,  ainda,  servidor   designado para o desempenho de tal função, nos 
 termos  do  art.  14  do  Decreto  nº  3.591/2000. Tal situação já foi 
 observada no Relatório de Auditoria CGURS nº 175118 referente à gestão 
 de 2005. 
 Por  meio  do  Ofício  SG/UFPel  nº  066/2007, de 30/03/2007, o gestor 
 informou  as providências que está tomando para solução desta questão, 
 por  meio  do  qual anexou  ofícios  encaminhados para a Secretaria de 
 Educação Superior  do MEC solicitando pelo menos um cargo de Auditor. 
 
 4.1.3 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO 
 
 ACÓRDÃO nº 15/2005 - 1ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 1                 NÃO            3.1.1.1 
 2                 SIM            NAO SE APLICA 
 3                 NÃO            2.1.1.1 
 4                 SIM            NAO SE APLICA 
 5                 NÃO            3.2.4.4 
 
 ACÓRDÃO nº 2447/2006 - 1ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 1.1               SIM            NAO SE APLICA 
 1.2               SIM            NAO SE APLICA 



 1.3               SIM            NAO SE APLICA 
 1.5               NÃO            3.2.3.1 
 1.7               SIM            NAO SE APLICA 
 
 ACÓRDÃO nº 3345/2006 - 1ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 9.2.1             SIM            NAO SE APLICA 
 9.2.2             NÃO            NAO SE APLICA 
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                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período de 01Jan2006 a 31Dez2006. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0002  a  0011,  deste 
processo. 
 
3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo 
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no 
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 189777   considero: 
 
 
3.1  REGULAR COM RESSALVAS a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
103.288.150-04 CLAYTON OTTONI ROCHA DA COSTA   COORD COMUNIC SOCIAL 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.2.4.1 
Execução  de  despesas não condizentes com a finalidade da UFPEL. 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
2.3.1.1 



Morosidade  na condução de sindicâncias e de processos administrativos 
disciplinares. 
 
3.2.1.1 
Contratos formalizados com fundação de apoio sem as cláusulas exigidas 
em jurisprudência do TCU. 
 
3.2.1.2 
Valor de contratação não definido em termo de contrato. 
 
3.2.2.1 
Contratação de serviços de telefonia móvel sem licitação. 
 
3.2.2.2 
Aquisição  indevida de bens, sem procedimento licitatório, por meio de 
Fundação de Apoio. 
 
3.2.2.3 
Contratação indevida de pessoal e de prestação de serviços por meio de 
fundações de apoio. 
 
3.2.2.4 
Contratação de fundações de apoio para execução de processos seletivos 
mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
3.2.2.5 
Contratação  indevida de Fundação de Apoio para a realização de objeto 
de caráter genérico, continuado e permanente. 
 
3.2.2.6 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2.2.8 
Impropriedades na aquisição de imóvel. 
 
3.2.2.9 
Contratação de serviços por meio de dispensa de licitação indevida. 
 
3.2.3.1 
Omissão  ante  descumprimento de prazo de apresentação de prestação de 
contas  e  ante exigência de prestação de contas em conformidade com a 
legislação vigente. 
 
3.2.4.2 
Execução de despesas com promoção pessoal de agente público. 
 
3.2.4.4 
Pagamentos sem cobertura contratual. 
 
3.3.1.1 
Aquisição indevida de bens. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
174.415.600-04 ELIO SILVA CUNHA                DIRETOR DMP 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.1.2.1 



Contratação   de   serviços   mediante   indevida  inexigibilidade  de 
licitação. 
 
3.1.2.2 
Contratação  indevida  de  empresa  para realização de publicações sem 
licitação. 
 
3.2.4.5 
Pagamento  de  pós-graduação  sem  motivação  vinculada  ao  interesse 
público. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
187.581.180-04 TELMO PAGANA XAVIER             PRÓ-REITOR 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.2.1.1 
Contratos formalizados com fundação de apoio sem as cláusulas exigidas 
em jurisprudência do TCU. 
 
3.2.2.3 
Contratação indevida de pessoal e de prestação de serviços por meio de 
fundações de apoio. 
 
3.2.2.8 
Impropriedades na aquisição de imóvel. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
208.636.750-34 VOLMAR GERALDO DA SILVA NUNES   PRÓ-REITOR EM EXERC 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.2.4.1 
Execução  de  despesas não condizentes com a finalidade da UFPEL. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
215.658.640-34 MARIA LEONOR NUNES FERREIRA BA  CHEFE DE DIVISÃO 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.2.2.4 
Contratação de fundações de apoio para execução de processos seletivos 
mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
229.772.360-15 ELIO PAULO ZONTA                PRÓ-REITOR DE PLAN 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.2.4.4 
Pagamentos sem cobertura contratual. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
259.310.750-20 MAURO JOUBERT GOULART CUNHA     DIRETOR DEPTO PESSOAL 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
2.1.1.1 
Descumprimento  do prazo estabelecido para encaminhamento de processos 
de admissão para o órgão de controle interno. 
 
2.2.1.1 
Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 



desatualizada. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD  PRÓ-REITOR ADM 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.1.1.1 
Registro  incorreto  da modalidade de licitação por ocasião da emissão 
de notas de empenho no SIAFI. 
 
3.1.2.1 
Contratação   de   serviços   mediante   indevida  inexigibilidade  de 
licitação. 
 
3.1.2.2 
Contratação  indevida  de  empresa  para realização de publicações sem 
licitação. 
 
3.2.2.1 
Contratação de serviços de telefonia móvel sem licitação. 
 
3.2.2.6 
Contratação  indevida  de empresa, por dispensa de licitação, com base 
no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2.2.7 
Aquisição  de  equipamentos  por  meio  de inexigibilidade indevida de 
licitação. 
 
3.2.2.9 
Contratação de serviços por meio de dispensa de licitação indevida. 
 
3.2.4.1 
Execução  de  despesas não condizentes com a finalidade da UFPEL. 
 
3.2.4.2 
Execução de despesas com promoção pessoal de agente público. 
 
3.2.4.3 
Pagamentos  a  fundações  de  apoio com base em documentos fiscais sem 
especificação dos bens e/ou serviços adquiridos e/ou prestados. 
 
3.2.4.4 
Pagamentos sem cobertura contratual. 
 
3.2.4.5 
Pagamento  de  pós-graduação  sem  motivação  vinculada  ao  interesse 
público. 
 
3.3.1.1 
Aquisição indevida de bens. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
348.707.330-72 GERSON LUIZ CARDOSO DA SILVA    DIRETOR DEPTO FINAN 
 
               FALHAS QUE RESULTARAM EM RESSALVA 
3.1.1.1 
Registro  incorreto  da modalidade de licitação por ocasião da emissão 



de notas de empenho no SIAFI. 
 
3.2.2.4 
Contratação de fundações de apoio para execução de processos seletivos 
mediante a indevida dispensa de licitação. 
 
3.2.2.7 
Aquisição  de  equipamentos  por  meio  de inexigibilidade indevida de 
licitação. 
 
3.2.4.1 
Execução  de  despesas não condizentes com a finalidade da UFPEL. 
 
3.2.4.2 
Execução de despesas com promoção pessoal de agente público. 
 
3.2.4.3 
Pagamentos  a  fundações  de  apoio com base em documentos fiscais sem 
especificação dos bens e/ou serviços adquiridos e/ou prestados. 
 
3.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
     relatório de auditoria. 
 
                  Porto Alegre, 21 de junho de 2007. 
 
 
 
 
 

Jari Bellaver Monteiro 
Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


