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        Senhor Chefe da CGU-Regional/RS, 
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço 
 n.° 224848,  e consoante o estabelecido na  Seção III, Capítulo VII da 
 Instrução  Normativa   SFC  n.° 01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os 
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas 
 apresentado pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. 
 
 I - INTRODUÇÃO 
 
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de 
 09/04/2009 a 20/04/2009,  por  meio de testes, análises e consolidação 
 de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 
 apresentação  do processo de contas pela Unidade Auditada, em  estrita 
 observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao Serviço Público 
 Federal. Nenhuma restrição  foi imposta à realização  dos exames. Este 
relatório será encaminhado à Unidade Jurisdicionada e aberto prazo  de 
cinco dias úteis para  que,  caso  julgue  necessário  e  conveniente,  
apresente manifestações formais acerca do seu teor,  cujas  avaliações 
complementares deste Controle Interno serão oportunamente juntadas  ao 
respectivo Processo de Prestação de Contas. 

 
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças 
 e  respectivos   conteúdos   exigidos   pela   IN-TCU-57/2008  e pelas 
 DN-TCU-94/2008 e 97/2009. 
 4. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-94/2008, e   em 
 face  dos exames  realizados,  efetuamos as seguintes análises: 
 
 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 
 
 As tabelas a seguir, extraídas do Relatório de Gestão da Universidade, 
 fls  06 a 13, contém descrição do atingimento de metas da Universidade 
 para  os  principais  programas/ações  que a mesma executou em 2008. O 



 somatório  das  ações  descritas abaixo correspondem a 90% de todos os 
 recursos executados pela UFPEL no exercício. 
 O  desempenho  de  metas  da  Universidade  com  respeito  aos  demais 
 programas  e  ações que ela executou estão registrados no Relatório de 
 Gestão 2008. 
  

Programa: 0089 – Previdência de Inativos e pensionistas da União 

Ação: 0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física 
(inativos/pensionista
s) 

1650 1680 102% 

Financeira R$ 73.327.570,00 R$ 78.968.840,89 108% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

O limite previsto foi ultrapassado em virtude de ser um objeto de alta 
volatilidade, visto que a instituição de pensões origina-se de situações 
imprevisíveis como falecimentos e correlatos. 

Providências adotadas: 

Em relação a processos de aposentadorias a PRGRH está implantando o 
procedimento de averbação de tempo de serviço anterior ao serviço público, 
o que poderá auxiliar, futuramente, em uma projeção mais fidedigna dos 
atos a serem efetivados. 

 
Programa: 0750 – Apoio Administrativo 

Ação: 2004 – Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados 
e seus dependentes 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (servidores) 1745 1622 93% 

Financeira R$ 2.886.790,00 R$ 1.024.987,86 36% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

Está intimamente relacionada com os atos de admissão, exoneração e 
falecimento, 
sobre os quais a PRGRH não dispõe de domínio pleno. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
Programa: 0750 – Apoio Administrativo 

Ação: 2012 – Auxílio Alimentação aos servidores e empregados 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física 
(servidores/empregad
os) 

2400 2211 93% 

Financeira R$ 3.572.198,00 R$ 3.393.320,36 95% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

Está intimamente relacionada com os atos de admissão, exoneração e 



falecimento, sobre os quais a PRGRH não dispõe de domínio pleno, porém os 
indicadores aproximaram-se muito dos dados projetados. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

  

Programa: 1062 – Desenvolvimento da educação Profissional, Tecnológica 

Ação: 2992 – Funcionamento da Educação Profissional 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (alunos) 1200 1051 88% 

Financeira R$ 1.337.281,00 R$ 1.336.355,34 99% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

A redução deve-se especialmente a elevação das taxas de evasão escolar 
durante a transição dos regimes escolares do regime de ensino modular 
para o regime integrado. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
Programa: 1073 – Brasil Universitário 

Ação: 4009 – Funcionamento dos cursos de graduação 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (alunos) 10600 10184 96% 

Financeira R$ 133.068.900,00 R$ 155.231.915,05 117% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

Com a autonomia da UNIPAMPA, diminuiu o número de alunos matriculados na 
UFPEL. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
Programa: 1073 – Brasil Universitário 

Ação: 2012 – Assistência ao educando de ensino de graduação 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (alunos) 1700 1736 103% 

Financeira R$ 1.680.000,00 R$ 840.000,00 50% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

O programa de assistência ao aluno graduação foi desempenhado com 
sucesso, tendo se mantido além dos limites previstos. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
Programa: 0901 – Operações Especiais – Cumprimento de Sentenças 
Judiciais 



Ação: 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(Precatórios). 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (sentenças)    

Financeira R$ 8.446.206,00 R$ 10.966.607,56 130% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

O número de sentenças judiciais pagas superou a prevista. Não houve 
disponibilidade no SIAPE quanto à informações para demonstração da 
metafísica. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
Programa: 1073 – Brasil Universitário 

Ação: 4008 – Acervo bibliográfico destinado às IFES e Hes 

Meta Previsão Execução  Execução/ 
Previsão 

(%) 

Física (Volumes 
disponibilizado 
em milhar) 

170 158 93,00% 

Financeira R$ 400.000,00 R$ 0,00 0,00% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: 

Os recursos oriundos do Programa do Reuni permitiram essa expansão no 
acervo bibliográfico. 

Providências adotadas: 

Sem pronunciamento. 

 
 Das  informações  presentes  nas  tabelas,  é  possível concluir que a 
 Universidade  atingiu  ou  superou as metas previstas para execução em 
 quase todos os programas/ações, sendo que dentre as principais metas a 
 serem atingidas consta a do Programa Brasil  Universitário/ação 4009 - 
 Funcionamento   dos  cursos  de graduação, que atingiu o porcentual de 
 96%,  ou seja houveram 10.184 alunos de graduação matriculados, dentre 
 a  meta  prevista  de  10.600.  A  FUFPEL  atribuiu  esta  diferença à 
 autonomia  da  UNIPAMPA,  que  teve  como conseqüência a diminuição do 
 número  de  alunos  matriculados na unidade auditada. Esta ação também 
 recebeu  17%  a  mais  de   recursos  em  2008, por conta de reajustes 
 salariais no exercício. 
 
 4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO 
 
 Foram    analisados    09   indicadores   utilizados   na  FUFPEL.  Os 
 indicadores foram obtidos por meio do Relatório de Gestão. Constatamos 
 que   todos  os indicadores da amostra analisada atendem aos critérios 
 de qualidade e confiabilidade. 
 Concluímos também que os indicadores existentes são satisfatórios para 
 a tomada de decisões gerenciais. 
 A  FUFPEL  efetuou  os cálculos dos indicadores exigidos pelo  TCU por 
 meio  da  IN  nº  57, de 27/08/2008, Decisão nº 408/2002-TCU-Plenário, 
 Acórdãos  nº  1.043/2006  e  nº  2.167/2006-TCU-Plenário.  Os cálculos 



 estão  compatíveis   com   as  informações relacionadas no processo de 
 Prestação de Contas. 
 Os  indicadores  abaixo  relacionados  estão presentes no relatório de 
 gestão da unidade: 
  

Nome 
do 

indic
ador 

Descrição do 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Tipo Resultado da análise da 
equipe 

Custo 
Corre
nte 

Custo 
Corrente/Alun
o Equivalente 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é de 
crescimento constante de 2004 

a 2007; em 2008 houve 
crescimento negativo 

Aluno 
Tempo 
Integ
ral 

Aluno Tempo 
Integral/prof

essor 
Equivalente 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 

Aluno 
Tempo 
Integ
ral 

Aluno Tempo 
Integral/Func

ionário 
Equivalente 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 

Funci
onáro 

Funcionário/p
rofessor 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 

Parti
cipaç
ão 

Estud
antil 

Grau 
Participação 
Estudantil/al

unos 
graduação 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 
de 2004 a 2006, declínio em 
2007, novamente acréscimo em 

2008  

Envol
vimen
to 
com 
Pós 

Grau de 
envolvimento 
com a Pós-
graduação 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 

Conce
ito 

CAPES 

Conceito 
CAPES/MEC 
para Pós-
Graduação 

Dado 
Primário 

Eficácia Pequeno decréscimo no ano de 
2008. 

Quali
ficaç
ão 

Corpo 
Docen
te 

Índice de 
qualificação  

do corpo 
docente 

Dado 
Primário 

Eficácia Evolução no índice é estável 

Suces
so na 
Gradu
ação 

Diplomados/in
gressantes 

Dado 
Primário 

Eficácia Índice Estável 

 
 
 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 
 A   Unidade   apresenta   no  anexo  4  de  seu  Relatório  de  Gestão 
 demonstrativo  referente  à  transferência  de  recursos  (recebidos e 
 realizados) no exercício 2008. 
 Com  base  nos exames realizados, verificamos falhas no relacionamento 
 da FUFPEL com  as  suas  fundações de apoio. Ainda, foram  ressalvadas 
 a  ausência  de  preenchimento  do  Sistema  de  Gestão de Convênios e 



 Contratos  de  Repasse-SICONV,  a execução de despesas não condizentes 
 com  a  finalidade da FUFPEL, fracionamento de despesas, manutenção de 
 contratação  indevida de Fundação de Apoio para a realização de objeto 
 de  caráter  genérico,  continuado e permanente, falhas na execução de 
 processos seletivos, contratação  indireta de pessoal. 
 Em  relação  às  transferências  efetuadas,  na  2°  Parte ao presente 
 Relatório   de   Auditoria   constam  as  observações  decorrentes  do 
 relacionamento  da  FUFPEL  com  a Fundação Simon  Bolívar  e   a  FAU 
 (Fundação de Apoio Universitário). 
 
 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO 
 
 Ilustra-se   a   seguir a evolução das despesas da Unidade nos últimos 
 exercícios  por modalidade de licitação, com dados obtidos a partir do 
 Sistema Integrado de Adm. Financeira do Governo Federal - SIAFI2008: 
  

Tipo 
de 
aquis
ição 
de 
bens/ 
servi
ços 

Total 
liquidado em 
2006 (R$) 

(%) 
valor 
sobre 
total 

Total 
liquidado em 
2007 (R$) 

(%) 
valor 
sobre 
total 

Total 
liquidado em 
2008 (R$) 

(%) 
valor 
sobre 
total 

Convi
te 

216.045,69 0,09% 95.195,82 0,03% 106.934,62 0,13% 

Tomad
a de 
preço 

1.032.449,44 0,42% 594.967,65 0,18% 84.026,82 0,10% 

Conco
rrênc
ia 

0,00 0,00% 14.622.618,05 4,50% 7.960.811,82 9,87% 

Dispe
nsa 
de 
licit
ação 

29.481.346,88 11,92% 32.885.859,60 10,11% 24.981.048,1
2 

30,98% 

Inexi
gível 

2.780.327,00 1,12% 3.391.792,39 1,04% 3.498.206,84 4,34% 

Não 
se 
Aplic
a 

208.535.024,4
1 
84,29% 259.435.807,2

8 
79,77% 30.900.237,2

4 
38,33% 

Supri
mento 
de 
Fundo
s 

44.170,96 0,02% 93.103,33 0,03% 10.667,95 0,01% 

Pregã
o 

5.300.658,64 2,14% 14.125.100,71 4,34% 13.083.190,1
0 

16,23% 

Total 247.390.023,0
2 
100,00

% 
325.244.444,8

3 
100,00

% 
80.625.123,5

1 
100,00% 

 
 Da  tabela  anterior,  assinala-se  que  quanto  ao volume de recursos 
 cadastrados  no  sistema como pertencente à modalidade "não se aplica" 
 nos  exercícios  2006  e  2007, era permitido o lançamento de notas de 
 empenho  para  gastos  com  despesas de pessoal, utilizando-se, assim, 



 esta  modalidade  para  cadastramento, situação diferente do exercício 
 2008. 
 Ainda   quanto  à  regularidade  de  licitações  e  contratos,  exames 
 efetuados  por  amostragem  de processos licitatórios ou de dispensa e 
 inexigibilidade  realizados  pela  Universidade  em  2008 indicaram os 
 seguintes fatos, consignados no anexo deste relatório: 
 a)Execução de despesas que  não estão  de acordobbbcom a finalidade da 
UFPEL. 

 b)Fracionamento de despesa implicando a não realização de procedimento 
 licitatório. 
 c)Registro incorreto da modalidade de licitação por ocasião da emissão 
 de notas de empenho no SIAFI. 
 d)Ausência  de  comprovação  de  atendimento exclusivo, acarretando em 
 registro indevido de licitação. 
 e)Contrato   de   locação  de   imóvel  na  qual  figura,  como  parte 
 interessada,  servidor da FUFPEL.  
 f)Despesas com locação de imóvel sem respaldo contratual. 
 g)Falhas  na  contratação  de  empresa  de  engenharia  com objeto não 
 prestado. 
 h)Falhas  na  execução  de  processos  seletivos  mediante  a indevida 
 dispensa de licitação. 
 i)Falhas na condução em processos de dispensa de licitação. 
 
 4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 A  evolução  histórica  da  força de trabalho nos últimos três anos se 
 encontra descrita na tabela abaixo: 
  

Descr
ição 

2006 2007 2008 

 
Quant
idade 

Despesa (R$) 
Quan
tida
de 

Despesa (R$) 
Quan
tida
de 

Despesa (R$) 

Pesso
al 
própr
io 

2113 103.866.449,07 
 

2123 
 

112.647.592,3
0 
 

2040 
 

133.589.014,98 
 

Pesso
al 
Terce
iriza
do 

443 6.370.020,30 
 

840 
 

 
15.975.362,90 
 

1.42
3 
 

22.257.039,96 
 

Ocupa
ntes 
de 
funçõ
es 
de 
confi
ança, 
sem 
víncu
lo 
 

9 395.369,39 
 

5     
285.900,09 
 

2 206.194,96 
 

Contr
ataçõ
es 
Tempo

240 3.511.696,59 
 

245   
3.732.439,16 
 

216 3.898.468,08 
 



rária
s 
( Lei 
8745/
1993) 
 

Total 2885 114143535,35 3213 132641294,45 3681 159950813,02 

 
 Na  2°  parte  do  presente  Relatório  de  Auditoria encontram-se  as 
 observações   decorrentes   dos  exames realizados na área de recursos 
 humanos. 
 Nos  exames  amostrais realizados, verificou-se o  enquadramento de 73 
 servidores ativos na seguinte  situação: 
 a)Manutenção  de  pagamentos  indevidos  a  título  de  adicionais  de 
 insalubridade. 
 b)Pagamento   de  auxílio-alimentação  em  desacordo  com  os  valores 
 normatizados. 
 c)Ausência de comprovação de regularidade de admissão de servidores no 
 cargo de professor titular 
 d)Ausência  de  cadastramento   de  atos de concessão de benefícios no 
 sistema SISAC. 
 e)Ausência  de  embasamento  legal  para  pagamento  de complemento de 
 aposentadoria regido pela CLT. 
 f)Pagamento de rubrica exercícios anteriores sem amparo legal. 
 
 4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 
 O  Tribunal  de  Contas  da União, por intermédio dos Acórdãos TCU nºs 
 599/2008,   1508/2008  e 1686/2008, emanados pelo Plenário, determinou 
 recomendações    à  FUFPEL.   O  resultado  da  análise referente   ao 
 cumprimento  destas  determinações  está  consignado  na 2°  Parte  do 
 presente   Relatório   de   Auditoria, com destaque para a  relação da 
 Universidade com as fundações de apoio. 
 
 4.7 PROGRAMAS E PROJETOS FINANCIADOS COM 
 RECURSOS EXTERNOS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 
 A unidade examinada não executou projetos ou programas financiados com 
 recursos  externos  e/ou  em cooperação com organismos internacionais, 
 conforme informado no capítulo 5 do Relatório de Gestão da FUFPEL. 
 
 4.8 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 
 A  FUFPEL  não constituiu a Unidade de Auditoria Interna, em desacordo 
 com  o estabelecido no Art. 14 do Decreto n.º 3.591/2000. 
 
 4.9 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 
 No  exercício  2008,  no  âmbito  da  Fundação Universidade Federal de 
 Pelotas, realizaram-se viagens no montante de R$ 522.561,01. Não foram 
 constatadas  situações  de  viagens  irregulares,  incluindo finais de 
 semana e/ou feriados. 
 
 4.10 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 
 No  exercício  2008,  no  âmbito  da  Fundação Universidade Federal de 
 Pelotas,  foram  verificadas  transações  efetuadas em 04 cartões, que 
 correspondem a uma amostra de 100,00% do total de transações. 



 Quanto  à relação entre saques e despesa anual do órgão com suprimento 
 de fundos, o limite de 30% da despesa anual da UFPEL com suprimento de 
 fundos,   permitido   para   saques,  não  foi  excedido,  tendo  sido 
 dispendidos em saques 27% do valor total das despesas com CPGF. 
 Sobre  o  limite  com  saques,  importa lembrar que o teto de 30% para 
 gastos anuais com cartões de pagamento, conforme redação do Decreto nº 
 6.370,  de  01  de fevereiro de 2008 recebeu novo patamar, de 20%, por 
 meio  da  Portaria  MEC  nº  653,  de 28 de maio de 2008, sendo que na 
 unidade,  não houve saques em espécie após a data de primeiro de abril 
 de 2008. 
 Ainda  quanto  aos saques em espécie, não localizou-se a evidenciação, 
 nos  processos, de que tratou-se de procedimento excepcional, bem como 
 a justificativa formal para que o pagamento de despesa fosse feito por 
 meio desta modalidade. 
 
 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível 
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário. 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
 Tendo sido abordados  os  pontos   requeridos  pela  legislação  apli- 
 cável, submetemos  o presente   relatório à   consideração   superior, 
 de modo a possibilitar   a  emissão   do   competente  Certificado  de 
 Auditoria. 
 
 
                   Porto Alegre , 26 de junho de 2009. 
 
 
 
 
 NOME                               CARGO     ASSINATURA 
 
 AZUL FONSECA SOARES                 AFC      ________________________ 
 
 MARCELO ARAUJO                      AFC      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS 
Nº 224848 - 2ª PARTE 

 
 1 BRASIL UNIVERSITÁRIO  
 
 1.1 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  
 
 1.1.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS  
 
 1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (039)  
 O  Programa  1073  - Brasil Universitário, cujo objetivo é ampliar com 
 qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa de extensão, com 
 vistas  a  disseminar  o  conhecimento,  teve  orçamento  total  de R$ 
 13.373.167.492,00, sendo R$ 135.368.900,00 para a FUFPEL. 
  

Execução das Ações Governamentais para o Programa 1073 

Ação Governamental 
Dotação 

Autorizada 
Despesas 
Executadas 

% das 
despesa

s  

4009 - Funcionamento 
de Cursos de 
Graduação. 

R$ 133.068.900,00 R$ 155.231.915,05 116,66% 

4002 - Assistência ao 
Educando do Ensino de 
Graduação. 

R$ 1.680.000,00 R$ 840.000,00 50,00% 

4004 - Serviços à 
Comunidade por meio 
da Extensão 
Universitária. 

R$ 210.000,00 R$ 210.000,00 100,00% 

4008 - Acervo 
bibliográfico 
destinado às IFES e 
Hes. 

R$ 400.000,00 R$ 0,00 0,00% 

6328 - Universidade 
Aberta e a Distância 

R$ 10.000,00 R$ 0,00 0,00% 

 Total do Programa  R$ 135.368.900,00 R$ 156.281.915,05 115,45% 

 
 
 1.1.1.2 INFORMAÇÃO: (040)  
 Trata-se  da  ação  4009  -  Funcionamento de Cursos de Graduação, com 
 valor  orçado de R$ 133.068.900,00, cuja execução no exercício de 2008 
 atingiu   o  montante  de  R$  155.231.915,05,  tendo  como finalidade 
 garantir  o  funcionamento  dos  cursos  de graduação das IFES, formar 
 profissionais  de  alta qualificação para atuar nos diferentes setores 
 da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento 



 nacional,   com   transferência  de  conhecimento  pautada  em  regras 
 curriculares. 
 Na  implementação  dessa  ação  as  Instituições  Federais  de  Ensino 
 Superior recebem recursos da União e participam com valores  inscritos 
 em   seus   orçamentos  próprios, destinados à manutenção, organização 
 das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e extensão, que ficam alocadas 
 nesta  ação  específica,  que  no  caso da FUFPEL tem como meta 10.600 
 alunos matriculados. 
 
 1.1.2 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX - NO EXERCÍCIO  
 
 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Falta  de publicação no Diário Oficial da União da íntegra dos editais 
 de concursos. 
 Constatamos  que  a  Universidade  Federal  de  Pelotas não publica no 
 Diário  Oficial  da União (DOU) a íntegra dos editais de concursos. 
 Podemos citar, como exemplo, os seguintes convênios: 
 a)  Convênio  n° 03/2008, firmado entre a FUFPEL e a Fundação de Apoio 
 Universitário,   CNPJ  n° 89.876.114/0001-03, com valor definido de R$ 
 106.710,54, objeto contratual " Concurso Técnico Administrativo 2008": 
 b)Convênio n° 10/2008, firmado entre a UFPEL e a Simon Bolivar, CNPJ: 
 01.523.915/0001-44,     objeto     contratual    -"Processo   Seletivo 
 Específico-Pedagogia e Matemática à Distância 2008": 
 Tal  fato   vai   de   encontro    ao  subitem 9.2 do Relatório TCU n° 
 34/2008  -  Segunda  Câmara,  de  17/10/2008, no qual determina que se 
 publique  no DOU  a  íntegra  dos  editais  de  concursos públicos, em 
 respeito aos princípios da publicidade e isonomia. 
 
 CAUSA: 
 Falta de adoção de providências por parte do setor de Recursos Humanos 
 com relação ao atendimento do subitem 9.2 do Relatório TCU nº 34/2008. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de 09/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado  as  justificativas  por meio de Documento s/n°,  de 14 de 
 abril  de  2009,  conforme  transcrição  a seguir: "Como o CES divulga 
 muitos  editais  e, muitas vezes, com várias páginas, têm-se publicado 
 os  editais  no DOU de forma resumida, conforme Portaria n° 450, de 06 
 de novembro de 2002, art. 8°, Parágrafo Único." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor  por intermédio de sua manifestação confirma a ocorrência do 
 fato. Diante disto, mantemos o apontamento com relação ao assunto. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Faça  constar o edital de concurso de forma completa no Diário Oficial 
 da  União,  de tal forma  que atenda à determinação do TCU, consignada 
 no subitem 9.2 do Relatório TCU nº 34/2008. 
 
 1.1.3 ASSUNTO  - CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES  
 
 1.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (024)  
 Falta  de  cadastramento  da  FUFPEL  no  SICONV (Sistema de Gestão de 
 Convênios  e Contratos de Repasse). 
 A  UFPEL não realizou no ano de 2008 as inserções de dados no  Sistema 
 de  Gestão  de  Convênios  e  Contratos  de  Repasse-SICONV,  conforme 
 preceitua o art. 10, § 3º, inc. II e art. 13 do Decreto nº 6.170/2007. 



 Consequentemente,  os  registros  de  formalização,  de  execução,  de 
 acompanhamento  e de prestação de contas de convênios não se encontram 
 no    sítio   "http://www.convenios.gov.br/portal",     caracterizando 
 inobservância  ao  disposto  no  art.  3º da Portaria Interministerial 
 MPOG/MF/CGU  nº 127/2008. 
 
 CAUSA: 
 Omissão  e  falta  de  capacitação  com  relação  à  observância   aos 
 ditames   do   art.   10,   §  3º,  inc.  II  e art. 13 do Decreto  nº 
 6.170/2007   e  a  consequente falta de adoção das novidades  advindas 
 com  a  edição da Portaria Interministerial  MPOG/MF/CGU  nº 127/2008, 
 de 29  de maio de 2008. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de 09/04/2009,  a 
 Unidade  foi  instada  a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo 
 apresentado  as  justificativas  por meio do Memorando n° 18/09 AC/GR, 
 datado  de  13  de  abril  de  2009,  conforme transcrição a seguir:"A 
 execução  dos  convênios  de  2008  foi  realizada por fora do SICONV, 
 devido a dificuldade na inclusão e execução por dentro do SICONV, pela 
 falta de treinamento por parte da UFPEL e das Fundações. 
 Foi  solicitado por parte da Instituição ao Ministério de Planejamento 
 treinamento específico, o que não houve." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor  em  sua  manifestação confirma que a Universidade não adota 
 como  padrão  a  inserção  de  dados  no  SICONV. Portanto, mantemos o 
 apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que a Universidade Federal de  Pelotas faça as inserções 
 de  dados  no   Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse- 
 SICONV, conforme preceitua o art. 10 § 3º inc. II e art. 13 do Decreto 
 nº 6.170/2007. 
 
 1.1.4 ASSUNTO  - RECURSOS DISPONÍVEIS  
 
 1.1.4.1 CONSTATAÇÃO: (001)  
 Saques  em  espécie  com  Cartão de Pagamento do Governo Federal sem a 
 formalização das devidas justificativas. 
 Com  relação  ao suprimento de fundos por meio de Cartão de Pagamentos 
 do  Governo  Federal - CPGF, não identificamos no processo do servidor 
 registrado  no  CPF sob o nº 288.944.480-53, justificativa por escrito 
 para  saques  efetuados  em  espécie,  no  montante de R$ 2.590,00, em 
 dissonância  ao previsto na Macrofunção SIAFI 02.11.21 - Suprimento de 
 Fundos. 
 Ainda,  no  processo  de prestação de contas do servidor registrado no 
 CPF  sob  o  nº  288.944.480-53,  não  localizamos  cópia da fatura do 
 correspondente  cartão,  prejudicando o pleno controle da despesa, nos 
 moldes do art. 63 da Lei nº 4.320/64. 
 
 CAUSA: 
 No  caso  descrito, o gestor responsável pelo setor de infra-estrutura 
 da  entidade, Chefe  da Seção de  transporte,  permitiu a prestação de 
 contas para eventos que continham   o  saque  em  espécie, tanto sem a 
 evidenciação,  nos  processos, de  que  tratou-se    de   procedimento 
 excepcional,  como a justificativa formal  para  que  o  pagamento  de 
 despesa fosse feito por meio desta modalidade. 



 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/05/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, tendo 
 apresentado   as   seguintes  justificativas,  por  meio  de  mensagem 
 eletrônica  de  30  de  abril  de  2009: "(...) 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  para  concessão  de 
 suprimentos  de  fundos,  pois o mesmo em suas atividades suportava os 
 gastos  de  combustíveis  dos  veículos em viagem, sendo que os demais 
 casos,  após  portaria  do MEC/delimitando limites para gastos,  foram 
 utilizados  na  modalidade  fatura. 
 No  entanto  no  exercício 2008 a situação dos combustíveis em viagens 
 foi  resolvida,  uma  vez  que  a  Universidade  através  do  processo 
 23110.000723/2006-50  por  pregão  eletrônico  contratou com a empresa 
 00.604.122/0001-97,  cujo objeto  foi:  Contratação  de  empresa  para 
 gerenciamento de fornecimento de combustíveis, lubrificantes, filtros, 
 óleo  diesel  e   manutenção dos  veículos em viagem através de cartão 
 magnético." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação do auditado corrobora com o apontado, assim, mantemos o 
 apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Para  situações  excepcionais  de utilização do CPGF, conforme comando 
 previsto   na   Macrofunção   02.11.21  do  SIAFI,  nos  processos  de 
 suprimentos  de  fundos,  os  saques  em espécie devem ser formalmente 
 fundamentados. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Incluir  nos  processo  de  despesas  com CPGF, para fins de controle, 
 cópia das faturas emitidas pela administradora do cartão. 
 
 1.1.4.2 CONSTATAÇÃO: (030)  
 Registro  incorreto    da  modalidade  de  licitação  por  ocasião  da 
 elaboração e execução de procedimento licitatório. 
 Constatamos  enquadramento   indevido   em  relação  ao  processo   de 
 dispensa,  a  seguir   relacionado,  com  a  consequente  emissão   de 
 empenho com enquadramento incorreto do campo referente  à   modalidade 
 de licitação: 
 N° Processo: 23110.003709/2008-81 
 Empenho:903381 
 Data de Emissão: 14/10/2008 
 Enquadramento  registrado: Inciso XV do artigo 24 da Lei 8.666/93: "XV 
 -  para  a  aquisição  ou  restauração  de  obras  de  arte  e objetos 
 historicos,  de  autenticidade  certificada,  desde que compatíveis ou 
 inerentes às finalidades do órgão ou entidade". 
 Empenho Liquidado: R$ 6.500,00. 
 Objeto: Locação de Imóvel. 
 O  processo  citado,  conforme  a  definição  do  objeto,  deveria ser 
 enquadrado  no inciso  X  do  artigo  24 da Lei 8.666/93: "para compra 
 ou   locação  de  imóvel  destinado  ao  atendimento  das  finalidades 
 precípuas   da  Administração,  cujas  necessidades  de  instalação  e 
 localização  condicionem  a  sua  escolha,  desde  que  o  preço  seja 
 compatível   com  o  valor  de  mercado,  segundo  avaliação  prévia." 



 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no controle de emissão   de   empenhos, possibilitando a 
 realização de forma equivocada. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/003, de 14/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado   as   justificativas   por  intermédio  do  memorando  n° 
 224848/003/2009-CGU/RS,  datado  de  23  de  abril  de  2009, conforme 
 transcrição a seguir: 
 " Houve equívoco no enquadramento do inciso do art. 24, pois até mesmo 
 no  contrato,  na publicação e em outros empenhos já consta enquadrado 
 no inciso x do art. 24, da lei de licitações." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor confirma a ocorrência do fato por meio de sua manifestação. 
 Diante do exposto, mantemos o  apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos ao Gestor que, por ocasião do enquadramento dos processos 
 de   dispensa  de  licitação, adote providências com vistas a observar 
 os  limites  previstos no  art. 24   da Lei nº 8.666/93, bem como, por 
 ocasião  da   emissão  de  notas  de   empenho no Sistema SIAFI, adote 
 providências  para  o  preenchimento  adequado  do  campo referente  à 
 modalidade  de  licitação, de forma que os registros contábeis tornem- 
 se fidedignos. 
 
 1.1.5 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 1.1.5.1 CONSTATAÇÃO: (002)  
 Realização  de  pagamento  indevido  de restos a pagar, no valor de R$ 
 3.713,77, referente a contrato de aluguel de imóvel. 
 Em 15 de março de 2002 a UFPEL pactuou, por meio do Contrato nº 12/02, 
 a locação de imóvel no valor de R$ 5.315,00, na figura de locatária. 
 Neste contrato, na cláusula segunda, está previsto que o não pagamento 
 na  data  aprazada sujeita a multa de 10%, além de juros moratórios de 
 1% ao mês. 
 Ocorre que no decorrer do contrato, da data de pactuação inicial até o 
 mês de competência julho de 2007, os aluguéis foram pagos com média de 
 12 dias em atraso. 
 Por  conseguinte,  na  data de 18 de agosto de 2007, o proprietário do 
 imóvel,   inscrito   no   CPF   sob   o  nº  005.781.690-53,  impetrou 
 representação  sobre  eventuais  ressarcimentos  referentes à aluguéis 
 pagos em atraso. 
 Como  providência, no processo administrativo nº 23110.006298/2007-02, 
 foram instruídos os cálculos e a análise do mérito da representação. 
 Posteriormente,  em  13/12/2007,  o  proprietário concorda em fazer um 
 acordo  sobre  o  litígio, descrito anteriormente, onde foram pagos R$ 
 35.392,99,  por  meio  da  nota  de  empenho nº 2008NE900243, de 12 de 
 fevereiro de 2008, na rubrica ‘restos a pagar‘, 
 Porém,  da  análise  sobre a planilha de cálculo presente do processo, 
 identificou-se  que  não  foi  considerada  a prescrição quinquenal, a 
 partir  de  18  de  agosto  de  2007,  data  da  representação, para o 
 ressarcimento,  resultando  num  pagamento  de  R$ 3.713,77. O tema da 
 prescrição  quinquenal,  de  natureza  não tributária, é recorrente em 
 recentes julgados, como o REsp 623.023/RJ, do STJ. 
 Além do citado, não localizou-se no processo, documento que mostra ser 



 inqüestionável,  por  parte  do proprietário do imóvel, reavaliação da 
 dívida após o pagamento efetuado pela FUFPEL. Incluso, em 18 de agosto 
 de  2007,  nova representação foi interposta pelo proprietário, agora, 
 indagando o montante que foi pago pela FUFPEL em 2008. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  pontuais  no  cálculo  dos valores oriundos da desavença 
 contratual  em  tela.  Neste  processo,  identificou-se  como  agentes 
 diretos  o  Secretário da Procuradoria Jurídica, cadastrado no CPF sob 
 nº 620.178.020-34, e o Gestor Financeiro do DMP, registrado no CPF sob 
 nº 348.707.330-72. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/007, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentadas   as   seguintes  justificativas  por  meio  de  mensagem 
 eletrônica  de  30  de  abril  de 2009: "O processo será encaminhado à 
 Procuradoria  Jurídica  para  análise  e  apuração  de  valores  pagos 
 indevidamente,  bem  como,  para  que  sejam  tomadas  as providências 
 necessárias para o ressarcimento da Instituição." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Conforme  manifestação  do  gestor, o ponto merece reanálise por parte 
 dos setores jurídico e financeiro, a fim de dirimir o ponto. Mantemos, 
 portanto, a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Efetuar  análise  jurídica sobre a possibilidade de retirar ou inserir 
 cláusula  no contrato de aluguel, com vistas a sucumbir a multa de 10% 
 e  os  juros moratórios de 1% ao mês, nas situação de não pagamento na 
 data aprazada. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Efetuar  nova  análise financeira sobre os valores pagos para direitos 
 já  prescritos,  a  fim  de  ratificar  o  dispêndio,  e  se  o  caso, 
 providenciar   e   acompanhar   o  ressarcimento  dos  dos  pagamentos 
 indevidos. 
 
 1.1.6 ASSUNTO  - MOVIMENTAÇÃO  
 
 1.1.6.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Inexistência  de  cadastramento  de atos de concessão de benefícios no 
 Sistema SISAC. 
 Na  forma  definida  pela  IN/TCU n.º 55/2007, os atos de concessão ou 
 solicitação de aposentadoria e pensão devem ser cadastrados no Sistema 
 de  Apreciação  e  Registro  de  Atos de Admissão e Concessões - SISAC 
 num prazo de 60 dias. 
 Ocorre  que não identificamos, no Sistema SISAC, o registro de atos de 
 concessão  de  benefícios de pensão para os titulares inscritos no CPF 
 sob    os    nºs   054.128.200-00,   696.359.941-68,   691.243.370-72, 
 539.832.110-20,    617.443.600-49,   336.821.350-49,   253.246.670-72, 
 540.105.510-20  e 803.729.530-34, sendo que todos já estavam recebendo 
 a vantagem, há mais de 60 dias. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no  controle  sobre  o registro dos atos de concessão ou 
 solicitação  de  aposentadoria  e  de  pensão  no  Sistema  SISAC,  na 
 medida  que  verificou-se  a  inexistência de registro de determinados 



 atos no referido sistema, tal como descrito no fato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/003, de 14/05/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, tendo 
 apresentado  as  seguintes  justificativas,  por  meio  do item 05, do 
 Memorando PRGRH Nº 131/2009, de 23 de abril de 2009: "Informamos que o 
 cadastramento  dos  atos  de concessão de benefícios não foi efetuado, 
 porém,   efetuaremos  a  apuração  dos  motivos,  bem  como  a  devida 
 regularização." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação do auditado não foi suficiente para o esclarecimento do 
 fato,  no  entanto,  o  gestor  reconheceu a falha identificada. Dessa 
 forma, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Implantar  rotina  de administração com vistas a atender o previsto na 
 IN/TCU  n.º  55/2007, especificamente, com relação ao registro de atos 
 no sistema SISACNET, observando o prazo limite de 60 dias. 
 
 1.1.6.2 CONSTATAÇÃO: (008)  
 Ausência  de  embasamento  legal  para  pagamento  de  complemento  de 
 aposentadoria pela CLT. 
 Na  análise  da  ficha  financeira de servidores aposentados, composto 
 pela  amostra  de  servidores  de SIAPE nºs 6420539, 6419155, 6420474, 
 0025709,  0421309 e 0274447, constatamos que estes recebem complemento 
 de aposentadoria pela CLT. 
 Ocorre  que não se conseguiu cotejar o comando legal para pagamento da 
 rubrica intitulada Complemento de Aposentadoria pela CLT, sendo que na 
 ficha  financeira destes servidores existe como embasamento o Decreto- 
 Lei nº 179/81, para ratificar a legalidade destes pagamentos. 
 A  razão  que  impediu  o  cotejo  para  confirmar  a legalidade deste 
 complemento  é  que  não  foi  localizada  a  norma que instituiu este 
 benefício, datada de 1981. 
 
 CAUSA: 
 A não localização de uma norma que prevê uma conduta a ser tomada pela 
 administração,  qual  seja,  o  pagamento de completo de aposentadoria 
 pela   CLT,   ensejou   um  ponto  crítico  na  ficha  financeira  dos 
 beneficiários da verba, que deve ser tão logo elucidada. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224845/005, de 22/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentada  a  seguinte  justificativa por meio do Memorando PRPGH nº 
 131/2009,  de  23 de abril de 2009:"Informamos que após ampla pesquisa 
 efetuada  na base da legislação, não encontramos o Decreto-Lei 179/81, 
 que  versa  sobre  Complemento  de Aposentadoria pela CLT. Entretanto, 
 destacamos que a Instituição fundamenta-se em seu Estatuto, homologado 
 pelo parecer nº 533-77, do Conselho Federal de Educação, em seu Artigo 
 109, ao proceder o pagamento de Complementação de Proventos.". 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  resposta do auditado não elide o questionamento efetuado, sendo que 
 mantemos  o apontado a fim de que não exista dúvida no pagamento desta 
 rubrica frete ao princípio da legalidade. 
 



 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Localizar  a norma que prevê como legal a conduta que vem sendo tomada 
 pela   administração,   qual  seja,  o  pagamento  de  complemento  de 
 aposentadoria pela CLT. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Inibir  o pagamento de complemento de aposentadoria pela CLT, caso não 
 exista norma que ampare tal pagamento. 
 
 1.1.6.3 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Inexistência de  regulamentação  quanto  à  participação de servidores 
 em  atividades esporádicas em projetos com fundações de apoio. 
 Constatamos   que  não  há  normas  vigentes  adotadas  pela  Entidade 
 relativas   à   participação   esporádica  de  servidores  em  cursos, 
 concursos,  consultorias,  prestações  de  serviços  e/ou  projetos de 
 ensino,  pesquisa,  extensão    e   desenvolvimento  institucional.  A 
 universidade  não  adota  procedimentos  para  a  compensação de carga 
 horária  quando  tais atividades forem desempenhadas durante a jornada 
 de   trabalho.  Tal   situação   contraria  o  artigo 1° do Decreto n° 
 5.205, de 20 de dezembro de 1994: " As instituições federais de ensino 
 superior  e  de pesquisa científica e tecnológica poderão celebrar com 
 as  fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais essas 
 últimas  prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e 
 extensão,   e   de   desenvolvimento   institucional,   científico   e 
 tecnológico, por prazo determinado. " 
 Vai  de encontro, também, ao subitem 9.4 do Acórdão TCU n° 3327/2007 - 
 Primeira  Câmara:  "  Determinar  às  unidades  jurisdicionadas que se 
 atenham  ao  exato  cumprimento  dos  dispositivos  legais contidos no 
 Decreto  6.114,  de 15.05.2007 ao conceder Gratificação por Encargo de 
 Curso  ou  Concurso,  bem  como  quanto  à  fixação  dos  limites nele 
 especificados  relativamente  ao  valor  máximo  da  hora  trabalhada, 
 evitando  a  sua  utilização  como  forma  de  pagamento de atividades 
 administrativas de caráter permanente, em harmonia com entendimento já 
 proferido  em outras assentadas por este Tribunal (Acórdão 1.897/2003- 
 Plenário e Decisão 319/1998-1ª Câmara, entre outras).". 
 Cabe ressaltar que esse ponto já restou configurado no subitem 2.1.2.1 
 do   anexo   em  relação  ao Relatório n° 208454,  referente à  gestão 
 de   2007,  e o gestor apresentou correções que, no entanto, ainda não 
 foram tomadas. 
 Deixa  de  regulamentar  também  o   que  está disposto  no  art.  4º, 
 caput   e   §§  1º e  2º,  da  Lei n.º  8.958/1994,  que dispõe  sobre 
 o   valor   máximo   da   bolsa,   e  define que cada servidor  poderá 
 participar  de,   no máximo,  dois  projetos   concomitantemente,  com 
 a   carga   horária  compatível  com  a  natureza  da  participação de 
 caráter esporádico. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  estruturais  no   ambiente  de  controle  da   entidade, 
 com  relação    à participação de servidores em atividades esporádicas 
 em  projetos com fundações de apoio. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de 09/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado as justificativas por meio do Memorando PRGRH n° 113/2009, 
 de  14 de abril de 2009, conforme transcrição a seguir:"Informamos que 
 a  Instituição  está  observando  o disposto na legislação vigente, em 
 relação ao pagamento da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso. 



 Por  meio  do  processo  UFPEL  n°  23110.006038/2006-48,  o  Conselho 
 Coordenador  do  Ensino,  da  Pesquisa  e  da  Extensão - COCEPE, está 
 incumbido   de   atualizar  a  Resolução  n°  05,  face  à  legislação 
 recentemente,  a  Portaria  MEC n° 581/2008. Os pagamentos estão sendo 
 efetuados  de  acordo  com a Portaria UFPEL n° 704, de 20/06/2008, bem 
 como os limites estabelecidos pela atual legislação." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  que  pese a manifestação do gestor de que a Universidade observa a 
 legislação vigente no que tange à gratificação por Encargo de Cursos e 
 Concurso, não identificamos normativos e nem rotinas quanto ao tema. 
 Informa,  ainda,   que  está regulamentando o assunto, no entanto, não 
 está  consolidado.  Mantemos   o   apontamento,   pois  mesmo   com  a 
 constante reformulação  do tema, realizado por sucessivas legislações, 
 a Unidade deve elaborar regulamentação acerca do assunto. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   a  adoção de providências com vistas ao  atendimento do 
 subitem 1.8  do  Acórdão  TCU nº 2259/2007 - 
 Plenário, conforme descrito a seguir: 
 "1.8.  edite regulamentação própria acerca dos requisitos objetivos de 
 participação  de  docentes  e  servidores em projetos executados com o 
 apoio  das  fundações,  a qual deve ter caráter esporádico, de forma a 
 atender  o  disposto  no  art.  4º,  caput  e  §§  1º e 2º, da Lei n.º 
 8.958/1994,  dispondo  sobre  o  valor  máximo  da  bolsa,  que  já  é 
 praticado,   e   definindo   que  cada  servidor poderá participar de, 
 no  máximo,    dois    projetos    concomitantemente,   com   a  carga 
 horária  compatível   com   a   natureza   da  participação de caráter 
 esporádico." 
 
 1.1.7 ASSUNTO  - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS  
 
 1.1.7.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Pagamentos  com  utilização  da  rubrica  Exercícios Anteriores, sem o 
 devido amparo legal. 
 Relativo  à  rubrica  Pagamento de Exercícios Anteriores, que somou R$ 
 1.464.540,04  no exercício de 2008, selecionou-se uma amostra composta 
 pelos  servidores  de  SIAPE  nº  0420689  e  nº 0420885, com vistas a 
 confirmar a legalidade destes desembolsos. 
 No  caso  do  servidor  de  SIAPE  nº 0420689, os valores tiveram como 
 fulcro  o  novo patamar de sua aposentadoria, após a representação via 
 processo  administrativo  de nº 23110.006969/2006-46, de 09 de outubro 
 de  2006,  onde  foi  acrescentado  novo  período relativo ao tempo de 
 contribuição  previdenciária,  sendo  inclusive este, durante o citado 
 processo administrativo, beneficiário de aposentadoria integral. 
 Porém,  verificamos que ainda encontra-se registrado, no sistema SIAPE 
 (Sistema   Integrado   de  Administração  de  Recursos  Humanos),  sua 
 aposentadoria  com  a  classificação  proporcional, sendo que este vem 
 recebendo  proventos  integrais.  Também  não se encontrou, no sistema 
 SISAC  (Sistema  de  Apreciação  e  Registro  de  Atos  de  Admissão e 
 Concessões),  o  cadastramento  desta reforma de aposentadoria. Assim, 
 além  de  não  ocorrer  o  correto  registro no Sistema SIAPE, o mesmo 
 também  não  foi  cadastrado no  registrado Sistema SISACNet, tal como 
 previsto na IN/TCU n.º 55/2007. 
 Nesta  mesma  rubrica, quanto ao servidor de SIAPE nº 0420885, não foi 
 possível  confirmar  a forma de cálculo para o ressarcimento efetuado, 
 qual  seja,  o  montante  relativo a progressão funcional de Professor 
 Adjunto-Mestrado  N2  para  Professor Adjunto-Doutorado N4, englobando 



 linearmente o período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006. 
 
 CAUSA: 
 O  setor  de  recursos  humanos  não  cadastrou  no Sistema SISAC e no 
 Sistema SIAPE os novos valores da revisão de aposentadoria do servidor 
 de  SIAPE  nº  0420689.  Também  na  rubrica  relativa a pagamentos de 
 exercícios  anteriores,  não  foi possível confirmar o montante pago à 
 título  de  ressarcimento  que  foi  alocado  ao  servidor de SIAPE nº 
 0420885. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentada  a  seguinte justificativa, por meio do Memorando PRGRH nº 
 139/2009,  de  28  de  abril  de  2009:"Quanto  ao servidor e SIAPE nº 
 0420689,  encaminhamos  o Memorando PRGRH/CC/NAOCEx nº 138/2009, cópia 
 em  anexo, solicitando a regularização da situação funcional, bem como 
 o registro da alteração junto ao sistema de SISAC/TCU. 
 Em  relação  ao  servidor  de  SIAPE  nº  0420885,  anexamos cópia das 
 planilhas  de  cálculo, contendo o valor do vencimento básico das duas 
 classes.   Na   planilha  intitulada  Reconhecimento  da  Dívida  2008 
 (Docente),  em  nome  do  referido servidor, consta o demonstrativo de 
 cálculo  referente  aos valores pagos. Cabe salientar que o período de 
 cálculo  é de 30/12/2004 a 31/12/2006. A forma de cálculo compreende a 
 diferença  dos  vencimentos  básicos,  acrescida  de GAE (160% sobre o 
 vencimento  básico)  e do tempo de serviço (12% no caso do servidor em 
 tela), multiplicado pelo período em questão. As referidas cópias fazem 
 parte   do   processo   UFPEL   nº   23110.005813/2008-18,   que   foi 
 disponibilizado  aos  auditores em resposta à Solicitação de Auditoria 
 nº  224848/002,  item  29.  Anexamos  ainda, cópia da Portaria 947, de 
 05/09/2005, que trata da progressão em tela." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Conforme  os  argumentos  emanados pela entidade auditada, por meio do 
 Memorando  PRGRH  nº  139/2009,  tecemos  observação que em relação ao 
 servidor de SIAPE nº 0420689, a manifestação do auditada corrobora com 
 o  apontado. Para o servidor de SIAPE nº 0420885, dentre os documentos 
 que  foram os documentos anexados para elidir o ponto, consta cópia da 
 Portaria  947, de 05 de setembro de 2005, onde está expresso, de forma 
 clara,  que  o servidor em tela tem alteração funcional com respectivo 
 impacto  financeiro a contar de 12 de julho de 2005, porém na planilha 
 de  pagamentos  efetuados  na  rubrica  de  exercícios  anteriores, do 
 servidor,  consta a inscrição de parcelas a partir de janeiro de 2005, 
 assim,  não fica  evidente os valores pagos, por conseguinte, mantemos 
 o apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Quanto  ao  servidor de SIAPE nº 0420689, em virtude dos novos valores 
 que  estão  sendo  pagos ao servidor, recomenda-se o cadastramento das 
 mudanças nos Sistemas SISAC e SIAPE. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Com  relação aos pagamentos efetuados ao servidor servidor de SIAPE nº 
 0420885,  solicita-se  que  o  setor  de recursos humanos proceda novo 
 cálculo  dos valores pagos à título de progressão funcional, sendo que 
 eventual diferença encontrada deve ser restituída ao erário ou paga ao 
 professor. 
 



 1.1.7.2 CONSTATAÇÃO: (027)  
 Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
 desatualizada. 
 Constatamos  que  a  documentação  dos  servidores da FUFPEL, a seguir 
 relacionados,  que  suporta o pagamento de Adicional de Insalubridade, 
 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   o   subitem   6.2.1.1   do  anexo  ao Relatório  de 
 Auditoria CGURS nº 175118. 
 Além  do  mais,  a empresa contratada para  a elaboração de laudos não 
 faz parte do rol de autoridades  competentes  para  emissão  do laudo, 
 conforme  art.  11 da Orientação Normativa MP nº 04/2005, e, de acordo 
 com  recomendação  da CGU, o contrato com a empresa contratada deveria 
 ser rescindido, situação não ocorrida. 
  

CPF SERVIDOR CARGO NÍVEL CARGO 

964.339.706-
80 

MEDICO VETERINARIO Faculdade de Veterinária 

207.402.800-
82 

MEDICO VETERINARIO Laboratório Regional de 
Diagnósticos 

455.746.770-
91 

MEDICO VETERINARIO Faculdade de Veterinária 

571.780.030-
49 

MEDICO-AREA Hospital Escola 

262.786.340-
15 

BIOLOGO Instituto de Biologia 

189.908.358-
87 

MEDICO-AREA Faculdade de Medicina 

577.316.008-
70 

MEDICO-AREA Seção de Atenção à Saúde 

207.507.140-
34 

PROF DO ENSINO BASICO 
TEC TECN 

Departamento de Desenv. 
Educacional 

384.831.739-
72 

PROF DO ENSINO BASICO 
TEC TECN 

Unidade Especial de Avicultura 

364.060.310-
91 

MEDICO-AREA Conjunto Agrotécnico Visconde da 
Graça 

962.682.403-
40 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Centro Agropecuário da Palma 

207.080.500-
00 

TECNICO EM EDIFICACOES Subprefeitura dos campi de 
Pelotas 

217.608.100-
53 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel 

242.670.580-
91 

TECNICO DE LABORATORIO 
AREA 

Pró-Reitoria Administrativa 

229.796.460-
91 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Setor de Manutenção 

355.512.240-
15 

MEDICO-AREA Pró-Reitoria de Gestão de 
Recursos Humanos 

338.233.910-
20 

MEDICO-AREA Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil 



269.844.900-
49 

MEDICO-AREA Pró-Reitoria de Gestão de 
Recursos Humanos 

284.886.440-
00 

MEDICO-AREA Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil 

224.608.290-
00 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Seção de Pecuária 

405.354.100-
00 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel 

196.017.000-
72 

AUX EM ADMINISTRACAO Faculdade de Meteorologia 

260.338.280-
20 

OPERADOR DE MAQ 
AGRICOLAS 

Pró-Reitoria de Infra Estrutura 

228.287.880-
91 

MESTRE DE EDIFICACOES 
E INFRAE 

Fundação Universidade Federal de 
Pelotas 

204.387.610-
49 

AUX DE VETERINARIA E 
ZOOTECNIA 

Assistente de Manutenção do HCV 

301.507.950-
68 

MECANICO Seção Agroindustrial 

269.728.590-
34 

MOTORISTA Pró-Reitoria de Infra Estrutura 

221.480.270-
34 

ASSISTENTE SOCIAL Hospital Escola 

301.396.780-
34 

PROFESSOR 3 GRAU Faculdade de Odontologia 

207.464.900-
20 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento de Microb. e 
Parasitologia 

422.518.500-
15 

PROFESSOR 3 GRAU Coordenação do Col.do Curso PG em 
Biotec 

348.632.490-
04 

AUX DE VETERINARIA E 
ZOOTECNIA 

Biotório Central 

428.780.120-
20 

ASSISTENTE SOCIAL Gabinete do Reitor 

350.102.740-
00 

NUTRICIONISTA-
HABILITACAO 

Faculdade de Nutrio 

301.490.370-
15 

SERVENTE DE LIMPEZA Instituto de Física e Matemática 

462.178.940-
68 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento de Extensão e 
Treinamento 

302.033.500-
06 

SERVENTE DE LIMPEZA Instituto de Sociologia e 
Política 

165.366.220-
49 

ASSISTENTE EM 
ADMINISTRACAO 

Secretaria do Biotério Central 

437.800.075-
00 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento de Morfologia 

322.182.810-
15 

SERVENTE DE LIMPEZA Conservatório de Música 

260.366.490-
53 

COZINHEIRO Seção de Vendas 

243.722.930-
20 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento de Pesquisa 

253.947.200- PROFESSOR 3 GRAU Departamento Cirur. Traum. Prot. 
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416.734.760-
15 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento de Interc. Prog. 
Internac. 

588.617.260-
20 

PROFESSOR 3 GRAU Instituto de Artes e Design 

365.060.360-
87 

PROFESSOR 3 GRAU Faculdade de Ciências Domésticas 

158.030.749-
34 

PROFESSOR 3 GRAU Departamento Materno Infantil 

269.728.590-
34 

MOTORISTA Gabinete do Reitor 

691.165.200-
68 

COSTUREIRO DE 
ESPETACULO-CENAR 

Secretaria da FAT 

613.886.700-
97 

AUX EM ADMINISTRACAO Hospital Escola 

541.675.070-
72 

S/cargo Faculdade de Medicina 

 
 
 CAUSA: 
 A falta de medidas efetivas e tempestivas que tratam do processo  para 
 a regularização  dos  pagamentos do Adicional de Insalubridade. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de  09/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado as justificativas por meio do Memorando PRGRH n° 114/2009, 
 de 14 de abril de 2009, conforme transcrição a seguir:" Em atendimento 
 à  Solicitação Prévia de Auditoria, n° 224848/001, relativo ao item 9, 
 informo   que,  a  fim  de  regularizar  e  atualizar  a  documentação 
 subsidiária  de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores 
 da UFPEL, a Instituição firmou contrato com a empresa ENSEG Engenharia 
 de Segurança do Trabalho para a elaboração dos laudos,  os quais foram 
 entregues  à  PRGRH  no  mês  de  dezembro  p.p.  O  enquadramento dos 
 servidores,  fundamentado  nos referidos laudos, está sendo lançado na 
 folha de pagamento do mês de abril vigente." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor, consoante manifestação, está tomando providências de modo a 
 regularizar  a situação no ano de 2009. No entanto, tal fato vem sendo 
 observado   desde  o exercício 2005 e na gestão de 2008 o pagamento do 
 adicional   de   insalubridade   continuou   baseado  em  documentação 
 desatualizada,  portanto,  as  informações  prestadas  pelo Gestor não 
 elidem as falhas  indicadas referente ao exercício 2008. 
 Além  do  mais,  a empresa contratada para  a elaboração de laudos não 
 faz parte do rol de autoridades  competentes  para  emissão  do laudo, 
 conforme art. 11 da Orientação Normativa MP nº 04/2005. 
 Mantemos, portanto, o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 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. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Efetuar  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. 
 
 1.1.8 ASSUNTO  - INDENIZAÇÕES  
 
 1.1.8.1 CONSTATAÇÃO: (026)  
 Descumprimento  de  prazos  regulamentares quanto  à  condução  de  
sindicâncias e de processos administrativos disciplinares. 

 Constatamos   na  Universidade  a  existência  de,  pelo   menos,  147 
 processos  de sindicâncias  ou processos administrativos disciplinares 
 em  andamento,  instaurados  a   partir   do   exercício   de    2000, 
 conforme  tabela  apresentada,  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. 
 Em   relação   ao   exercício  2008,  conforme  análise  realizada  na 
 documentação  inserida  na Prestação de Contas da Universidade, não há 
 abertura de sindicâncias e de processos administrativos disciplinares. 
  

Número do Processo 
Data 

Abertura 
Portaria Fato 

23110.000048/2000-
12 

04/01/00 0145/2000 COBRANCA A EMPRESA DIGS/CAVG 

23110.000164/2007-
70 

18/01/07 825/2007 COMISSÆO DE SINDICANCIA PAVE3 

23110.000297/2003-
60 

20/01/03 0136/2003 FURTO DE SCANNER/PRPPG 

23110.000344/2005-
90 

21/01/05 0125/2005 INCENDIO NAS DEPENDENCIAS DO 
CAP 

23110.000436/2002-
83 

05/02/02 0991/2002 DESAPARECIMENTO DE GRAVADORA 
EXTERNA DE CD/FAURB 

23110.000455/2004-
15 

23/01/04 0400/2004 FURTO DE VIDEO K-
7/CONSERVATORIO DE MUSICA 

23110.000557/2005-
11 

14/02/05 0414/2005 FURTO DE VACA/CAP 

23110.000610/2002-
89 

20/02/02 0239/2002 NOTIFICACAO INFRACAO DE 
TRANSITO-FAEM/PU 

23110.000626/2005-
97 

17/02/05 0298/2005 SOLICITA SINDICANCIA NO CAP 

23110.000714/2005-
99 

22/02/05 Não 
informada 

INCENDIO KOMBI PLACA 
IIB1567/CAVG 

23110.000841/2006-
79 

06/03/06 Não 
informada 

FURTO MEMORIA256MB/ IFM 



23110.000845/2005-
76 

25/02/05 0318/2005 SOLICITA COMISSAO DE 
SINDICANCIA/PRA 

23110.000888/2005-
51 

28/02/05 0359/2005 AGRESSAO NO INTERIOR DO CAP 

23110.000919/2005-
74 

01/03/05 0421/2005 FURTO PLACA COMPUTADOR/ICH 

23110.000944/2005-
58 

02/03/05 1202/2005 ARROMBAMENTO LABORATORIO DE 
SEMENTES/FAEM 

23110.000997/03-81 07/03/03 O217/2003 FALTAS ADAO LUIZ DOMINGUES 
SILVEIRA 

23110.001033/2007-
18 

26/02/07 1456/2007 PROCESSO SELETIVO VERÆO 2007 

23110.001077/00-56 17/03/00 0198/2000 SINDI. REF. FECHAMENTO 
COMPORTAS BARRAGEM ECLUSA 

23110.001085/03-27 13/03/03 0549/2003 SEGURANCA/FURTO PECAS 
COMPUTADOR/FAC. EDUCACAO 

23110.001086/03-90 13/03/03 0548/2003 FURTO COM ARROMBAMENTO 5 
CARTUCHOS IMPRESSORA/FAEM 

23110.001166/02-46 08/03/02 0283/2002 SITUACAO FUNCIONAL DE AVELINO 
NUNES MACHADO 

23110.001170/2005-
82 

10/03/05 1202/2005 ARROMBAMENTO E FURTO NA FAEM 

23110.001201/99-78 04/05/99 0330/2001 LEVANTAMENTO DE HORAS EXTRAS NO 
PS DA FAU 

23110.001203/03-51 18/03/03 0272/2003 PORTAS ARROMBADAS/FACULDADE DE 
ENGENHARIA AGRICOLA 

23110.001212/02-61 08/03/02 0286/2002 FURTO DE VIDEO K-7/PROJETO 
TRIBUNOS DA CIDADANIA 

23110.001232/01-98 28/03/01 0878/2006 DESAPARECIMENTO DE VIDEO K-
7/FAC. EDUCACAO 

23110.001315/207-15 06/03/07 824/2007 COMISSAO DE  CONCURSO 

23110.001464/2004-
23 

23/03/04 Não 
informada 

ABIGEATO DE 5 VACAS/CAP 

23110.001520/01-42 10/04/01 1175/2002 COLOCA A DISPOSICAO (...)/FAEM 

23110.001677/2005-
36 

30/03/05 0406/2005 IRREGULARIDADES CONCURSO 
PUBLICO PROF.ADJUNTO/IB 

23110.001697/03-83 10/04/03 0538/2003 ROUBO MUDAS DE ARVORES/CAP 

23110.001822/03-73 14/04/03 0551/2003 FURTO NA SECAO DE EQUIPAMENTOS 

23110.001851/01-18 23/04/01 0963/2001 FURTO 2 ALTO-
FALANTES/FAC.EDUCACAO 

23110.001859/2005-
15 

07/04/05 Não 
informada 

FURTO MOTO BOMBA/CAP 

23110.001860/00-10 20/04/00 0763/2000 FURTO VIDEOK-
7,IMULADORES,CAMERA,AUTO-
FALANTES/STE 

23110.001891/01-24 25/04/01 0963/2001 FURTO 2 ALTO-
FALANTES/FAC.EDUCACAO 

23110.001905/00-56 25/04/00 0295/2000 FURTO CARTUCHOS PARA 
IMPRESSORA/DP-PRA 

23110.002052/2005-
91 

12/04/05 0847/2005 APURACAO DE FATOS NA RECEPCAO 
DE CALOUROS/C.C. 



23110.002127/2007-
04 

26/03/07 823/2007 SOLICITA€ÇO DE AUDITORIA N§ 
189777/FINAL 

23110.002152/2006-
07 

17/04/06 Não 
informada 

SOLICITACAO AUDIENCIA/ANEXO 
23110.002340/2006-27 

23110.002220/00-63 18/05/00 0326/2000 AVALIACAO DO PROGAMA DE P-G EM 
QUIMICA-1998/IQG 

23110.002224/03-67 08/05/03 0911/2005 FALTAS (...) 

23110.002234/03-11 09/05/03 1112/2006 FURTO 15 BRISE-SOLEIL/ILA 

23110.002252/2007-
14 

29/03/07 1352/2007 DECLARACAO DE ACIDENTE DE 
TRANSITO-PRF 

23110.002293/2005-
31 

18/04/05 Não 
informada 

FURTO MOTO BOMBA/CAP 

23110.002305/2007-
99 

30/03/07 Não 
informada 

EXONERACAO - A PEDIDO(ANA PAULA 
SCHNEID AFONSO) 

23110.002340/2006-
27 

26/04/06 0565/2006 BIBLIOTECA VIRTUAL-COPIA LIVROS 

23110.002353/03-18 13/05/03 0595/03 DESORDEM DE ALUNOS-SAGUAO-
PREDIO REITORIA/PRG 

23110.002364/2004-
14 

04/05/04 0412/2005 LICENCA DE INTERESSE 

23110.002455/00-37 12/06/00 0447/2000 IRREGULARIDADES NA BARRAGEM 
ECLUSA/FAHAMA/ALM 

23110.002621/02-76 03/05/02 0487/2002 FURTO DE 3 OVINOS/BIOTERIO 
CENTRAL 

23110.002642/2007-
86 

10/04/07 633/2007 FURTO DE MAQUINA DIGITAL E 
CARTAO DE MEMORIA 

23110.002658/03-67 26/05/03 549/2006 FURTO FACULDADE DE EDUCACAO 

23110.002841/99-03 12/08/99 0577/1999 COMISSAO DE INQUERITO CONTRA 
LUIS P SALDANHA 

23110.002905/2007-
57 

16/04/07 Não 
informada 

VACANCIA POR POSSE EM OUTRO 
CARGO INACUMULAVEL 

23110.002957/2004-
81 

28/05/04 0812/2004 CANCELAMENTO LICENCA DE 
SOFTWARE 

23110.002964/00-51 12/07/00 0528/2000 FURTO DE APARELHO DE SOM 

23110.003164/03-72 24/06/03 0651/03 FURTO RADIO GRAVADOR/FCD 

23110.003256/2006-
21 

05/06/06 1347 OFENSA ENTRE SERVIDORES 

23110.003302/02-23 29/05/02 1345/2006 SEGURANCA GALPAO/BIOTERIO 
CENTRAL 

23110.003430/2004-
73 

23/06/04 0811/2004 ARROMBAMENTO NO PREDIO DA 
A.L.M. 

23110.003443/02-55 10/06/02 0616/2002 APURACAO COMPORTAMENTO (...) 

23110.003465/2004-
11 

25/06/04 Não 
informada 

COPIA PROCEDIMENTO 
ADMINISTRAT/DEL POLICIA FED 

23110.003571/2004-
96 

06/07/04 1415/2007 FURTO FILMADORA/FAC. DE 
ENFERMAGEM E OBSTETRICIA 

23110.003620/2006-
52 

19/06/06 Não 
informada 

(...) 

23110.003744/2005-
57 

10/06/05 0829/2006 ASSALTO E FURTO A 
MOTORISTA/CARRO REITOR 



23110.003873/2006-
26 

26/06/06 1249/2006 DESAPARECIMENTO DE 31 LIVROS 

23110.003908/2006-
27 

28/06/06 Não 
informada 

BANCA DE CONCURSO 

23110.003930/03-17 24/07/03 0877/2006 PROBLEMAS EMPRESA MANUTENCAO 
COMPUTADORES/F.METEO. 

23110.004205/2004-
54 

06/08/04 Não 
informada 

IRREGULARIDADES 
ADMINISTRATIVAS-SERVIDORA/GR 

23110.004310/2007-
36 

29/05/07 Não 
informada 

FATOS OCORRIDOS NA CASA DO 
ESTUDANTE-19/20 DE MAIO 

23110.004315/2004-
16 

18/08/04 Não 
informada 

RESTAURACAO DO PROCESSO 
23110.000048/00-12/CAVG 

23110.004328/2005-
76 

11/07/05 Não 
informada 

úPURAR FATOS - FURTO/CAP 

23110.004375/00-71 11/10/00 0232/2001 DISPONIBILIDADE (...) 

23110.004399/00-39 13/10/00 0256/2001 FURTO EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA/ESEF 

23110.004428/2006-
83 

21/07/06 Não 
informada 

REVISAO DE CONTRATOS ENTRE A 
FDMS E UFPEL 

23110.004429/2006-
28 

21/07/06 734/2007 INSTAURACAO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO 

23110.004548/2006-
81 

25/07/06 Não 
informada 

DESAPARECIMENTO DE MATERIAIS DE 
OBRA 

23110.004561/01-36 10/08/01 0157/2002 FURTO DE CARTAO DE 
CREDITO/DP/PRA 

23110.004582/99-10 06/12/99 0026/2000 PUBLICACAO DE NOTA AFIRMATIVAS 
INVERIDICAS/GR 

23110.004746/2007-
25 

20/06/07 892/2007 DESAPARECIMENTO DE INSTRUMENTOS 
DE ALUNO 

23110.004761/01-25 21/08/01 0725/2001 ACIDENTE DE TRANSITO VIATURA 
OFICIAL/FV 

23110.004781/01-32 23/08/01 Não 
informada 

FALTAS (...) 

23110.004816/2005-
83 

01/08/05 0041/2006 FURTO BALANCA, CAMARA 
DIGITAL/FEA 

23110.004821/2005-
96 

01/08/05 0002/2006 FURTO PARTES INTERNAS 
COMPUTADOR/FAC.EDUCACAO 

23110.004822/2005-
31 

01/08/05 1200/2005 FURTO DE EQUIPAMENTOS/SECAO DE 
MANUTENCAO/PRA 

23110.004832/2004-
95 

09/09/04 0910/2005 REMOCAO SERVIDOR (...)/FAURB 

23110.004862/03-02 22/09/03 0912/2003 VIOLACAO LABORATORIO/IQG 

23110.004862/2004-
00 

09/09/04 Não 
informada 

DOCUMENTO DA CHEFIA SERVICO 
A.J. 

23110.004903/03-80 24/09/03 1037/2003 ASSALTO LIVRARIA DA 
UFPEL/CENTRO COMERCIAL 

23110.004968/01-63 12/09/01 0778/2001 FURTO VIDEO K-7/FEA 

23110.004971/01-78 12/09/01 0779/2001 FURTO DE 
COMPUTADOR/BIBLIOTECA/CIENCIAS 
AGRARIAS 

23110.004976/2004- 15/09/04 Não RELATORIO/SEGURANCA/LABORATORIO
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23110.004993/01-19 12/09/01 0777/2001 FURTO DE CIRCULADORES DE 
AR/COPERV 

23110.005035/01-39 18/09/01 0786/2001 ARROMBAMENTO/ICH/FURTO 
FILMADORA, MAQ.FOTO E FAX 

23110.005194/2004-
20 

23/09/04 894/2007 ABANDONO DE CARGO/(...) 

23110.005403/2005-
16 

25/08/05 1199/2005 VIOLACAO DE PECAS DE 
MICROS/SERV.ASSIS.JUDICIARIA 

23110.005431/2005-
33 

25/08/05 0894/2007 EXONERACAO DA PROF (...) 

23110.005453/2005-
01 

26/08/05 0483/2006 ARROMBAMENTO NA SALA 315/ILA 

23110.005476/00-13 24/11/00 0948/2007 COLOCA DISPOSICAO (...) 

23110.005490/03-97 16/10/03 1110/2003 SINDICANCIA REFERENTE AO CURSO 
DE ALEMAO/F.D. 

23110.005598/03-43 21/10/03 1032/2003 RESPONSABILIDADE SERVIDOR JUNTO 
PATRIMONIO/PU 

23110.005711/01-92 07/11/01 0915/2001 ABANDONO DE POSTO POR 
SERVIDORES/PU 

23110.005789/02-61 27/09/02 1173/2002 NOTIFICACAO INFRACAO TRANSITO 

23110.005983/00-10 26/12/00 0548/2007 COLOCA DISPOSICAO (...) 

23110.005985/2005-
31 

15/09/05 0484/2006 FURTO OCORRIDO NO ILA 

23110.006157/2004-
39 

05/11/04 Não 
informada 

DESAPARECIMENTO CX INTRUMENTAL/ 
ODONTO 

23110.006245/2004-
31 

09/11/04 0661/2006 FAC.VET/DESAPARECIMENTO 4 
EQUINOS 

23110.006350/01-00 18/12/01 0364/2002 IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVA 
COM SERVIDOR/MEC 

23110.006366/02-12 24/10/02 0496/2003 ABIGEATO 2 VACAS/CAP 

23110.006431/02-82 28/10/02 0496/2003 ABIGEATO 2 VACAS/CAP 

23110.006530/2005-
32 

11/10/05 0358/2006 ARROMBAMENTO NO PREDIO DA 
A.L.M. 

23110.006625/2007-
18 

28/08/07 Não 
informada 

RAAD-HERO ALFAYA JR 

23110.006686/02-63 05/11/02 0006/2003 FURTO CARTUCHOS IMPRESSORA/DFC-
PRA 

23110.006893/2005-
78 

24/10/05 1118/2005 COMISSAO DE SINDICANCIA 

23110.006932/03-59 09/12/03 0032/2004 ALM/FURTO FIOS ELETRICOS 

23110.007034/2004-
15 

08/12/04 Não 
informada 

PEDIDO DE EXONERACAO DE (...) 

23110.007049/2005-
64 

01/11/05 0015/2006 ARROMBAMENTO DE SALA NO ILA 

23110.007114/02-65 02/12/02 1334/2002 FURTO COMPONENTES 
COMPUTADOR/IFM 

23110.007130/2005-
44 

07/11/05 1136/2005 (...) E OUTROS 

23110.007139/2006- 19/10/06 Não SINDICANCIA DESAPARECIMENTO DE 
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23110.007179/2005-
05 

08/11/05 1188/2005 FURTO DE MATERIAIS 

23110.007182/2006-
00 

23/10/06 Não 
informada 

COMISSAO DE SINDICANCIA 

23110.007193/02-31 03/12/02 0976/2006 FURTO DE COMPUTADOR LEP TOP 

23110.007260/2005-
87 

16/11/05 1190/2005 FURTO DE MATERIAIS DE 
INFORMATICA E CAFE/DP-PRA 

23110.007272/2005-
10 

17/11/05 1197/2005 DESAPARECIMENTO CARTUCHOS,CX 
SOM/GABINETE 

23110.007288/02-46 09/12/02 0550/2004 ROUBO DE COMPRESSOR E 
MANGUEIRA/PPG/FAEM 

23110.007301/02-11 10/12/02 0154/2003 ARROMBAMENTO NO PREDIO DO ICH 

23110.007416/02-24 18/12/02 0467/2005 RELATO FATOS 
ACONTECIDOS/TERCEIRO 
DEPARTAMENTO/F.D 

23110.007425/2005-
11 

22/11/05 1198/2005 FURTO NOTEBOOK E DATA 
TRAVELER/GABINETE REITOR 

23110.007431/02-18 19/12/02 0008/2003 FURTO 
CAFETEIRA,MAQ.ESCREVER,BALANCAS
, CPUS/DMP 

23110.007434/02-14 19/12/02 0135/2003 FURTO APARELHO DE FAX/PROGRAMA 
DE POS GRADUACAO 

23110.007446/02-95 20/12/02 0933/2003 FREQUENCIA DE SERVIDORES 

23110.007482/2005-
08 

24/11/05 1297/2005 ROUBO DE HD E PERIFERICOS DE 
COMPUTADOR/ICH 

23110.007656/2005-
24 

01/12/05 1292/2005 FURTO BALANCA LABORATORIO/FEA 

23110.007671/2005-
72 

02/12/05 1298/2005 FURTO GALPAO SETOR 
FRUTICULTURA/CAP 

23110.007779/2007-
27 

03/10/07 1286/2007 SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 

23110.007822/2007-
54 

04/10/07 1326/2007 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nø 
23110.005755/2006-52 

23110.008021/2007-
14 

11/10/07 Não 
informada 

EXONERACAO-(...) 

23110.008117/2006-
93 

20/11/06 0041/2007 OCORRENCIA NA BOATE DA LEIGA - 
FACULDADE DE MEDICI 

23110.008190/2006-
65 

21/11/06 Não 
informada 

DESAPARECIMENTO DE PECAS 
INTERNAS DOS COMPUTADORES 

23110.008257/2005-
81 

28/12/05 Não 
informada 

BRIGA ENTRE SERVIDORES/DMP-PRA 

23110.008671/2007-
51 

06/11/07 1370/2007 COMUNICADO DE OCORRENCIA 

 
 
 CAUSA: 
 A  falta  de providências suficientes  para  evitar  a  morosidade  na 
 condução    de    sindicâncias    e   de   processos   administrativos 
 disciplinares. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 



 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de 09/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado as justificativas por meio do Memorando n° 45/2009,  de 27 
 de abril de 2009, conforme transcrição a seguir: 
 "(...)  Já  a  demora  na  tramitação  de  processos  administrativos, 
 questionada no item n° 3, justifica-se devido ao elevado número desses 
 instrumentos   e   o   reduzido   quadro  de  servidores  na  Comissão 
 responsável, que, por sua vez, foi agravado por recentes determinações 
 do  Ministério  Público  Federal  de  demissão  de todos os servidores 
 contratados  através  de  Fundações  de  Apoio.  Por  outro lado, este 
 Gabinete,  de  ordem  do  Magnífico  Reitor,  está  tomando as medidas 
 necessárias para a solução desse problema." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  Gestor  já  informou  em  auditorias anteriores que tomaria medidas 
 cabíveis  para minorar os problemas narrados, no entanto, no exercício 
 2008,   verificamos  um  aumento  do número de processos disciplinares 
 com  prazos  vencidos. Em dezembro de 2007 haviam 99  processos, já em 
 dezembro de 2008 haviam  147 processos em andamento. 
  Diante do  exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Apurar  a  responsabilidade  de  quem der causa à prescrição, conforme 
 artigo 169, § 2º, da Lei nº 8.112/1990. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Adotar  providências  para regularização das 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. 
 
 1.1.9 ASSUNTO  - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
 1.1.9.1 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Inexistência  de  cláusula com previsão de juros de mora para eventual 
 atraso de pagamento nas contratações efetuadas pela administração. 
 No   Processo  nº  23110.07223/2006-50,  que  trata  da  aquisição  de 
 combustíveis com apoio de sistema informatizado, não identificamos, no 
 edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  134/2007, cláusula com previsão de 
 juros  de  mora  para  eventual  atraso  de  pagamento  por  parte  da 
 administração.  Mesma situação foi a encontrada na Tomada de Preços nº 
 011/2007, ambas em desacordo ao previsto na alínea XIV, art. 40 da Lei 
 nº 8.666./93. 
 
 CAUSA: 
 A  administração  publicou  editais sem cláusula com previsão de juros 
 de  mora  para eventual atraso de pagamento em depreciação ao previsto 
 na alínea XIV, art. 40 da Lei 8.666./93. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentada  a seguinte justificativa por meio da por meio de mensagem 
 eletrônica  de  30  de  abril  de  2009:  "A  situação  relatada  será 
 encaminhada  à  Procuradoria Jurídica da Instituição, responsável pela 
 aprovação  dos  editais  e contratos, conforme exigência do art. 38, § 
 único, da Lei de Licitações, para consideração sobre o assunto.". 



 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  manifestação  dada  pela  entidade auditada não foi suficiente para 
 elucidar o apontado, mantemos, portanto, o registro. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomenda-se  que  a Unidade insira cláusula com  previsão de juros de 
 mora para eventual atraso de pagamento nas contratações efetuadas pela 
 administração,  conforme  preceitua  a  alínea  XIV,  art.  40  da Lei 
 8.666./93. 
 
 1.1.9.2 CONSTATAÇÃO: (013)  
 Falta   de   exigência  de  detalhamento  de  BDI  nas  propostas  dos 

  participantes,  quando  o objeto licitado  envolva  contratação   para  
execução de obras. 

 No  Processo  nº 23110.008736/2007-69, não se encontrou menção onde os 
 licitantes  deveriam  apresentar  planilha  detalhada  do  BDI  de sua 
 propostas. 
 A  indicação  nos editais de licitação para detalhamento/discriminação 
 do  BDI  das propostas a serem apresentadas pelos licitantes é tema já 
 sedimentado  na  jurisprudência por força Acórdão do TCU n º 1314/2005 
 (Plenário). 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no  controle  da  elaboração e da revisão dos editais de 
 licitação  que envolvam contratação para execução de obras, permitindo 
 a   falta   de   detalhamento/discriminação   do   BDI  nas  propostas 
 encaminhadas por licitantes. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentadas   as   seguintes  justificativas  por  meio  de  mensagem 
 eletrônica de 30 de abril de 2009: "Em relação ao BDI, é informado nas 
 propostas somente o percentual." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  que pese a manifestação do auditado afirmar que no caso do BDI das 
 propostas relativas a contratações de obras, este é apresentado apenas 
 como  percentual,  o  normativo  do  TCU em tela expressa que deve ser 
 acrescida planilha pormenorizando esta parcela do orçamento, com todas 
 seus detalhes. Assim, mantemos a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Nos  editais  de  licitação  que envolvam contratação para execução de 
 obras  deve  ser apresentada, por parte dos licitantes, planilha com o 
 detalhamento/discriminação  do  BDI,  conforme  o  Acórdão  do TCU n º 
 1314/2005. 
 
 1.1.9.3 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Inexistência de pesquisa prévia de preços em processos licitatórios. 
 No  Processo nº 23110.009800/2008-18, que utilizou o Pregão Eletrônico 
 nº  060/2008  da  UFBA  para  aquisição  de  bens  de informática, não 
 identificamos a prévia pesquisa de preços para os bens adquiridos, bem 
 como  parecer jurídico, por parte da UFPEL, dando o aceite nas compras 
 realizadas por meio deste procedimento. 
 Mesma situação foi identificada na dispensa emergencial do Processo nº 
 23110.004669/2008-94  e para os objetos licitados no Pregão Eletrônico 



 nº 009/2008. 
 Ressalta-se que entidade da administração que não participou de Ata de 
 de  Registro  de  Preços deve, ao utilizar este certame, realizar nova 
 pesquisa  de  preços pelo fato de que a data de realização do registro 
 foi   diversa,   e   para  confirmação  da  economicidade  da  compra, 
 ratificando, assim, a vantagem deste procedimento, tal como o expresso 
 no caput do art. 8º do Decreto nº 3.931/2001. 
 No  caso  do  parecer jurídico para aquisições, que evita a descoberta 
 tardia  de  defeitos  do processo, seu emprego é previsão do parágrafo 
 único  do art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520/2002 
 e com art. 1º do Decreto nº 5.450/2005. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades no controle de aquisição de bens, permitindo a compra sem 
 prévia pesquisa de preços e sem parecer jurídico. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentadas   as   seguintes  justificativas  por  meio  de  mensagem 
 eletrônica  de  30  de  abril  de  2009:  "Da  análise  do  Decreto nº 
 3.931/2001,  especialmente em seu artigo 8º, que trata especificamente 
 da adesão às atas de pregões realizados através do sistema registro de 
 preços,  não  se  vislumbra  a  necessidade  de  parecer  jurídico  da 
 Instituição  que  está  realizando  a adesão. Saliente-se, aqui, que é 
 presumível  a aprovação pela Procuradoria Jurídica da Unidade Gestora, 
 pois o Pregão foi realizado através do SIASG/COMPRASNET. 
 De  qualquer forma, será realizada consulta à Procuradoria Jurídica da 
 Instituição  sobre  o  correto  procedimento a ser adotado nas futuras 
 adesões que, porventura, se façam necessárias. 
 No que diz respeito à prévia pesquisa de preços, foram utilizados como 
 referência, os preços praticados no PG nº 15/2008 da UFPel, que embora 
 estivesse  com  a  ata válida, não possuía saldo suficiente, em alguns 
 itens para o integral atendimento da demanda da Universidade. 
 Inclusive,   uma  das  empresas  vencedoras  de  itens  deste  PG  foi 
 penalizada no SICAF, estando impedida de contratar com a administração 
 pública." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  que  pese  a  manifestação  do auditado, mantemos o registro, pois 
 mesmo  nas  situações  em  que  entidade utilizar o registro de preços 
 executado por outro órgão, o orçamento prévio feito no âmbito da UFPEL 
 garante  que  a  proposta  realmente  é  vantajosa.  Quanto ao parecer 
 jurídico, procedimento compulsório previsto no parágrafo único, art. 
 38  da  Lei  8.666/93, processos que contam com esta peça resguardam o 
 administrador  de  eventuais  falhas  ou  litígios.  Assim, mantemos o 
 registro. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Nas  situações em que entidade utilizar o Registro de Preços executado 
 por   outro   órgão, o gestor deve providenciar a feitura do orçamento 
 prévio  no âmbito da UFPEL, anexando-o ao respectivo processo. Também, 
 deve  ser  realizada  a análise jurídica quanto à validade do registro 
 feito por unidade externa. 
 
 1.1.9.4 CONSTATAÇÃO: (029)  
 Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento 
 licitatório. 



 Constatamos,  nos  casos  abaixo,  que  a soma dos valores despendidos 
 dentro  de cada agrupamento é superior a R$ 8.000,00, caracterizando a 
 falta   de   realização  de  procedimento   licitatório,  bem  como  o 
 fracionamento de despesas. Tal situação contraria o artigo 24,  Inciso 
 II,  da  Lei  nº  8.666/93,  na  qual  normatiza  que  é dispensável a 
 licitação  para compras e outros serviços no valor de até R$ 8.000,00, 
 desde  que  não  se  refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra de 
 maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. 
 Registramos   que   tal  situação já havia sido  registrada no subitem 
 2.2.1.1   do   anexo  ao  Relatório  de Auditoria nº 208454  referente 
 ao  exercício 2007. 
 Em  relação ao assunto, o TCU argumenta  o seguinte, conforme  Acórdão 
 TCU nº 1386/2005 - Segunda Câmara: 
 "Evite  a  fragmentação  de  despesas,  caracterizada  por  aquisições 
 frequentes  dos  mesmos produtos ou realização sistemática de serviços 
 da   mesma   natureza  em  processos distintos,  cujos valores globais 
 excedam  o limite previsto para dispensa de licitação a que se referem 
 os inciso I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993." 
 Ainda, o Acórdão TCU nº 82/2005- Plenário menciona: 
 "(...)   a   realização  de  vários  procedimentos em um exercício não 
 caracteriza,  por  si  só, o fracionamento indevido da despesa, o qual 
 somente  ocorre  quando não se preserva a modalidade pertinente para o 
 total de aquisições do exercício (§ 2º do art. 23 da Lei 8.666/1993)." 
 O Acórdão TCU - 73/2003 - Segunda Câmara destaca: 
 "Atente  para  o fato de que, atingido o limite legalmente fixado para 
 dispensa  de  licitação, as demais contratações para serviços da mesma 
 natureza  deverão  observar a obrigatoriedade da realização de certame 
 licitatório,  evitando  a  ocorrência  de  fracionamento  de despesa." 
  
 a) Aquisição de material esportivo 
Empenh

o Favorecido Número Processo 
Data 

Emissão Valor Liquidado 
 
905280 

5748940300016
3 23110009667200891 18-12-2008 5.670,00 

 
905373 

5748940300016
3 23110009668200836 19-12-2008 6.350,00 

 
905375 

5748940300016
3 23110009669200881 19-12-2008 5.510,00 

 
905487 

5748940300016
3 23110009667/08-91 26-12-2008 2.063,00 

 
905766 

5748940300016
3 23110009890/08-39 30-12-2008 2.993,30 

 

 b) Aquisição de material p/ limpeza e cozinha  

Empenh
o Favorecido Número Processo 

Data 
Emissão Valor Liquidado 

 
902597 92740687000110 23110005580200845 01-09-2008 388,00 
 
902604 92740687000110 23110005579200811 01-09-2008 7.532,26 
 
905456 92740687000110 23110009510/08-66 23-12-2008 2.198,00 

 

 c) Aquisição de divisórias e serviços 

Empenh
o Favorecido Número Processo Data Emissão Valor Liquidado 
 
901753 94517182000116 23110004874200850 11-07-2008 2.300,00 

 94517182000116 23110007261200874 25-09-2008 954,34 



903077 

 
903078 94517182000116 23110007261200874 25-09-2008 3.687,46 
 
903100 94517182000116 23110007377200811 25-09-2008 1.930,00 
 
903146 94517182000116 23110007426200816 26-09-2008 5.268,00 
 
903166 94517182000116 23110007337/08-61 29-09-2008 4.732,13 
 
903273 94517182000116 23110007581200824 02-10-2008 3.515,86 
 
903291 94517182000116 23110007581200824 03-10-2008 3.182,22 
 
904046 94517182000116 23110009180200817 03-12-2008 1.901,70 

904376 94517182000116 23110009464/08-03 15-12-2008 1.049,15 
 

 d) Serviço de instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado 

Empenh
o Favorecido Número Processo Data Emissão Valor Liquidado 
 
900575 07472485000165 23110001708/08-00 02-04-2008 120,00 
 
901038 07472485000165 23110002383/08-74 13-05-2008 550,00 
 
901271 07472485000165 23110003439/08-16 29-05-2008 445,00 
 
901272 07472485000165 23110003439/08-16 29-05-2008 125,00 
 
902186 07472485000165 23110005941/08-53 05-08-2008 4.560,00 
 
902773 07472485000165 23110006585/08-95 12-09-2008 95,00 
 
902915 07472485000165 23110007264/08-16 17-09-2008 900,00 
 
902916 07472485000165 23110007264/08-16 17-09-2008 2.535,00 
 
903361 07472485000165 23110007677200892 09-10-2008 1.150,00 
 
904209 07472485000165 23110009385200894 09-12-2008 4.460,00 
 
905459 07472485000165 23110009797/08-24 23-12-2008 1.470,00 

 

 e) Aquisição de material hospital e laboratorial 

Empenho Favorecido Data Emissão Valor Liquidado 

 900390 87651345000193 04-03-2008 580,00 

 900998 87651345000193 07-05-2008 2.899,70 

 901293 87651345000274 02-06-2008 514,00 

 901294 87651345000274 02-06-2008 1.167,20 

 902349 87651345000193 13-08-2008 624,00 

 902350 87651345000193 13-08-2008 224,00 

 902351 87651345000193 13-08-2008 6.369,65 

 902547 87651345000193 28-08-2008 1.387,80 

 902548 87651345000193 28-08-2008 672,32 

 902967 87651345000274 19-09-2008 741,62 

 903017 87651345000193 22-09-2008 244,20 

 903256 87651345000274 02-10-2008 1.051,95 

 903571 87651345000193 06-11-2008 6.299,10 



 903600 87651345000193 07-11-2008 4.657,00 

 903676 87651345000193 13-11-2008 1.485,00 

 903706 87651345000193 14-11-2008 557,40 

 903708 87651345000193 14-11-2008 292,50 

 903789 87651345000193 20-11-2008 1.137,40 

 903806 87651345000193 20-11-2008 2.074,50 

 903819 87651345000193 21-11-2008 1.285,10 

 903948 87651345000193 27-11-2008 7.773,30 

 903949 87651345000193 27-11-2008 7.770,10 

 903950 87651345000193 27-11-2008 7.786,00 

 904295 87651345000193 10-12-2008 374,00 

 904307 87651345000193 10-12-2008 6.319,80 

 904321 87651345000355 10-12-2008 1.635,15 

 904322 87651345000193 10-12-2008 5.360,45 

 904344 87651345000274 11-12-2008 346,65 

 904386 87651345000274 15-12-2008 997,26 

 904388 87651345000355 15-12-2008 342,07 

 904905 87651345000193 17-12-2008 1.646,87 

 904910 87651345000193 17-12-2008 3.613,85 

 904914 87651345000193 17-12-2008 2.392,74 

 904997 87651345000193 17-12-2008 6.853,16 

 905000 87651345000193 17-12-2008 166,90 

 905085 87651345000193 17-12-2008 1.029,45 

 905086 87651345000193 17-12-2008 742,94 

 905089 87651345000193 17-12-2008 464,80 

 905102 87651345000193 17-12-2008 1.385,50 

 905137 87651345000193 17-12-2008 3.555,49 

 905170 87651345000193 17-12-2008 716,98 

 905176 87651345000193 17-12-2008 377,60 

 905365 87651345000193 19-12-2008 600,00 

 905423 87651345000193 23-12-2008 541,35 

 905436 87651345000193 23-12-2008 104,30 

 905507 87651345000355 26-12-2008 4.881,20 

900633 93378735000134 15-04-2008 707,05 

 901453 93378735000134 17-06-2008 7.751,20 

 902971 93378735000134 19-09-2008 15,80 

 903016 93378735000134 22-09-2008 2.965,50 

 903019 93378735000134 22-09-2008 11,07 

 903257 93378735000134 02-10-2008 27,80 

 001071 93378735000134 04-12-2008 137,00 

 904101 93378735000134 04-12-2008 2.145,50 

 904298 93378735000134 10-12-2008 233,82 

 904318 93378735000134 10-12-2008 7.588,10 

 904345 93378735000134 11-12-2008 394,70 

 904387 93378735000134 15-12-2008 308,18 

 904908 93378735000134 17-12-2008 481,24 

 905105 93378735000134 17-12-2008 3.830,00 

 905427 93378735000134 23-12-2008 616,40 

 905455 93378735000134 23-12-2008 40,20 
 

 f) Aquisição de material de expediente 

Empenh
o Favorecido Número Processo Data Emissão Valor Liquidado 



 
900359 90489196000112 23110000767/08-52 26-02-2008 561,00 
 
900363 90489196000112 23110000758/08-61 26-02-2008 820,00 
 
900473 90489196000112 23110001626/08-57 25-03-2008 970,40 
 
900489 90489196000112 23110001473/08-48 25-03-2008 1.210,16 
 
900909 90489196000112 23110002268/08-08 30-04-2008 341,42 
 
902461 90489196000112 23110005648/08-96 20-08-2008 390,03 
 
902514 90489196000112 23110006112200898 25-08-2008 911,40 
 
902539 90489196000112 23110006357200815 28-08-2008 932,75 
 
902759 90489196000112 23110005826/08-89 11-09-2008 834,80 
 
903155 90489196000112 23110007218200817 29-09-2008 703,70 
 
903156 90489196000112 23110007218200817 29-09-2008 117,95 
 
903175 90489196000112 23110007333200883 29-09-2008 374,00 
 
903190 90489196000112 23110007333200883 30-09-2008 232,90 
 
903458 90489196000112 23110007984200873 21-10-2008 532,00 
 
903474 90489196000112 23110007615200881 22-10-2008 1.240,79 
 
903475 90489196000112 23110007615200881 22-10-2008 719,25 
 
903755 90489196000112 23110008379200810 18-11-2008 478,80 
 
903829 90489196000112 23110008902200816 24-11-2008 53,67 
 
903831 90489196000112 23110008902200816 24-11-2008 347,40 
 
903958 90489196000112 23110008881200821 27-11-2008 226,95 
 
904032 90489196000112 23110008881200821 02-12-2008 403,37 
 
904043 90489196000112 23110008885/08-17 02-12-2008 964,46 
 
904066 90489196000112 23110008901200863 03-12-2008 801,84 
 
904068 90489196000112 23110008885/08-17 03-12-2008 1.139,28 
 
904069 90489196000112 23110008885/08-17 03-12-2008 1.139,28 
 
904074 90489196000112 23110008885/08-17 04-12-2008 859,64 
 
904077 90489196000112 23110008901200863 04-12-2008 143,85 
 
904080 90489196000112 23110008885/08-17 04-12-2008 1.139,28 
 
904120 90489196000112 23110008893/08-55 05-12-2008 964,12 
 
904205 90489196000112 23110008898200888 09-12-2008 1.249,63 
 
904217 90489196000112 23110008898200888 09-12-2008 427,74 
 
904228 90489196000112 23110008898200888 09-12-2008 290,78 



 
904394 90489196000112 23110009283/08-79 16-12-2008 1.307,52 
 
904396 90489196000112 23110009283/08-79 16-12-2008 916,00 
 
904399 90489196000112 23110009283/08-79 16-12-2008 715,10 
 
905322 90489196000112 23110009491200878 18-12-2008 476,70 
 
905323 90489196000112 23110009491200878 18-12-2008 2.722,88 

901747 01728909000123 23110005244/08-01 11-07-2008 4.725,00 
 
903774 01728909000123 23110008668200819 20-11-2008 5.208,00 

902959 03824697000103 23110007238200880 19-09-2008 850,00 
 
903050 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 142,00 
 
903051 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 128,00 
 
903052 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 128,00 
 
903053 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 88,00 
 
903054 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 920,00 
 
903061 03824697000103 23110007027200847 24-09-2008 150,00 
 
903209 03824697000103 23110007216200810 30-09-2008 3.340,00 
 
903439 03824697000103 23110007613200891 21-10-2008 3.010,00 
 
903551 03824697000103 23110007027200847 29-10-2008 1.735,00 
 
903568 03824697000103 23110008095200823 06-11-2008 1.968,00 
 
903569 03824697000103 23110008095200823 06-11-2008 1.449,00 
 
903663 03824697000103 23110008095200823 12-11-2008 142,00 
 
903868 03824697000103 23110008902200816 25-11-2008 185,00 
 
904096 03824697000103 23110008994200826 04-12-2008 1.689,00 

900384 07658729000107 23110000766/08-16 03-03-2008 2.475,00 
 
900838 07658729000107 23110002373/08-39 28-04-2008 529,90 
 
902410 07658729000107 23110006127200856 18-08-2008 1.515,00 
 
902541 07658729000107 23110006357200815 28-08-2008 46,50 
 
903060 07658729000107 23110007027200847 24-09-2008 540,00 
 
903153 07658729000107 23110007218200817 29-09-2008 845,60 
 
903154 07658729000107 23110007218200817 29-09-2008 270,00 
 
903201 07658729000107 23110007216200810 30-09-2008 365,00 
 
903255 07658729000107 23110007216200810 02-10-2008 420,00 
 
904078 07658729000107 23110008901200863 04-12-2008 2.346,00 
 
904084 07658729000107 23110008901200863 04-12-2008 3.214,00 



 
904115 07658729000107 23110008893/08-55 05-12-2008 317,80 
 
904144 07658729000107 23110009187200821 05-12-2008 550,00 
 
905142 07658729000107 23110009625/08-51 17-12-2008 334,40 
 
905315 07658729000107 23110009491200878 18-12-2008 1.710,00 
 
905316 07658729000107 23110009491200878 18-12-2008 542,00 
 
905400 07658729000107 23110009389/08-72 22-12-2008 1.183,00 

 

 g) Serviço de impressão de livros  
Empenh
o Favorecido Número Processo Data Emissão 

Valor 
Liquidado 

 
904038 95602942001985 23110009185/08-31 02-12-2008 3.426,00 
 
905480 95602942001632 23110009673200849 26-12-2008 3.435,00 
 
905640 95602942001632 23110004975/08-21 29-12-2008 7.649,00 

 

 CAUSA: 
 A  ausência de realização de processo licitatório para    contratações     ou 
 aquisições   de   mesma   natureza,  no  mesmo   exercício,   cujos   valores 
 globais  excedam  o  limite legal previsto para    dispensa  de    licitação, 
 demonstra  falta  de   planejamento  e   implica   fuga    ao    procedimento 
 licitatório e fracionamento ilegal da despesa. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria  nº  224848/003,  de  14/04/2009,     a 
 Unidade   foi nstada a se  manifestar  sobre   os  fatos  apontados,    tendo 
 apresentado as justificativas  por  meio  do  Memorando  n° 065/2009,  de  23 
 de abril de 2009, conforme transcrição  a seguir:"  
 a)  O recurso do Projeto Programa de atividade  física  orientada   para    a 
 terceira   idade    (PAFOTI)   diz   respeito   ao   PROEXT    2008  e    foi 
 disponibilizado em 28 de novembro,  conforme  nota  de   crédito  anexa,  não 
 havendo tempo hábil para licitar. 
 b)  A  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e    Desenvolvimento,   através     do 
 Departamento   de    Planejamento  Orçamentário,  distribui   trimestralmente 
 para  as   Unidades  Acadêmicas  e  Administrativas,   recursos  do   custeio 
 para   sua   manutenção,    após   a     abertura   destes   créditos,   nas, 
 aproximadamente,  40   (quarenta)    Unidades    encaminham,    ao  longo  do 
 exercício,  seus  pedidos  para aquisição  de  bens  e  serviços.  A fim   de 
 sanar   este   apontamento,   desde    o   ano    passado   a    Pró-Reitoria 
 Administrativa,  através  do  Departamento    de    Material  e   Patrimônio, 
 adotou como prática geral  a  realização  do  pregão  eletrônico  no  sistema 
 registro  de preços, para  tanto  vem   implantando  uma  Agenda  de Compras, 
 conforme  documentos anexos, em  que  as   aquisições  serão  efetivadas  por 
 meio de pregões (SRP) e  cotações  eletrônicas  com  o  intuito  de  otimizar 
 as  compras  em  preço  e qualidade, diminuir  prazos   entre   o  pedido  de 
 material  pelas  Unidades  e  seu   recebimento,   bem    como,   suprimir  o 
 fracionamento das despesas.  
 c)  A  Pró-Reitoria   de   Planejamento   e    Desenvolvimento,   através  do 
 Departamento  de   Planejamento   Orçamentário,   distribui   trimestralmente 
 para  as  Unidades  Acadêmicas   e  Administrativas,   recursos  do   custeio 
 para   sua   manutenção,   após    a     abertura    destes    créditos,  as, 
 aproximadamente,  40  (quarenta)   Unidades    encaminham,    ao    longo  do 
 exercício,  seus  pedidos  para aquisição  de  bens  e   serviços. A  fim  de 
 sanar   este   apontamento,   desde   o    ano    passado   a    Pró-Reitoria 
 Administrativa,  através  do  Departamento    de    Material   e  Patrimônio, 
 adotou como prática geral a realização do  pregão   eletrônico   no   sistema 



 registro  de preços, para tanto vem  implantando   uma   Agenda  de  Compras, 
 conforme  documentos anexos, em que   as  aquisições   serão   efetivadas por 
 meio de pregões (SRP) e  cotações  eletrônicas  com o  intuito  de   otimizar 
 as  compras  em   preço  e qualidade, diminuir  prazos  entre o   pedido   de 
 material    pelas  Unidades  e  seu  recebimento,  bem    como,  suprimir   o 
 fracionamento das despesas. 
 d)  Foi   realizado  o   Pregão Eletrônico   nº 33/2008  para  instalação  de 
 condicionadores  de  ar,   no   entanto,  a    demanda   superou   o   objeto 
 contratado  e  não  foi  possível  aditar  o   contrato    em    função    da 
 peculiaridade do serviço. 
 e)   Os  itens  empenhados  por  dispensa  de    licitação    não     estavam 
 contemplados  nos diversos pregões eletrônicos  realizados ou     não   foram 
 homologados  em  função  de  preços  superiores     aos   estimados  ou,  até 
 mesmo,  por  não  terem  sido cotados no  momento   da    licitação.  Estamos 
 providenciando novo pregão que contemple  os itens   faltantes. 
 f)  A  Pró-Reitoria  de  Planejamento    e    Desenvolvimento,    através  do 
 Departamento  de    lanejamento   Orçamentário,   distribui   trimestralmente 
 para  as  Unidades   Acadêmicas    e  Administrativas,  recursos  do  custeio 
 para   sua   manutenção,   após     a     abertura   destes   créditos,   as, 
 aproximadamente,  40  (quarenta)   Unidades     encaminham,   ao   longo   do 
 exercício,  seus  pedidos  para aquisição  de  bens   e  serviços.  A  fim de 
 sanar   este   apontamento,   desde    o     ano   passado   a   Pró-Reitoria 
 Administrativa,  através   do   Departamento   de    Material  e  Patrimônio, 
 adotou como prática geral a realização  do  pregão    eletrônico  no  sistema 
 registro  de preços, para tanto vem  implantando   uma  Agenda   de  Compras, 
 conforme  documentos anexos, em  que as  aquisições  serão  efetivadas    por 
 meio de pregões (SRP) e cotações  eletrônicas com  o  intuito  de    otimizar 
 as  compras  em  preço  e qualidade,   diminuir  prazos   entre  o  pedido de 
 material  pelas  Unidades  e  seu    recebimento,  bem    como,   suprimir  o 
 fracionamento das despesas. 
 g)  A UFPel não contava, no exercício  de   2008  com  parque  gráfico  capaz 
 de  atender  a demanda de  serviços  gráficos  para  todas  as   Unidades. Em 
 dezembro  último,  foi realizado   o   Pregão  Eletrônico  nº 66/2008  para a 
 aquisição   dos    equipamentos    necessários   ao   atendimento   de   tais 
 serviços." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O gestor em sua manifestação  confirma    ocorrência  de   fracionamento   de 
 despesa para todos os exemplos citados. 
 Acrescentando, o fracionamento  ocorre  pela  ausência  de   planejamento  do 
 quanto  vai   ser  efetivamente  gasto  no  exercício para a  contratação  de 
 determinado  serviço   ou   ainda  a   compra   de  determinado  produto.   O 
 planejamento  do  exercício  deve  observar o  princípio da   anualidade   do 
 orçamento.  Logo, não  pode  o  agente  público  justificar  o  fracionamento 
 da  despesa  com várias aquisições  ou   contratações  no  mesmo   exercício, 
 sob  modalidade  de   licitação inferior àquela exigida  para   o  total   da 
 despesa no ano, quando decorrente da falta de planejamento. 
 Diante do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  Gestor  que  realize o enquadramento  de  suas  compras   e 
 contratações  de acordo com  os  limites estabelecidos  no   artigo   23   da 
 Lei nº 8.666/93 para cada modalidade licitatória. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos   que  o  gestor   planeje   suas   aquisições  de    forma  que 
 não   implique  em fuga ao procedimento licitatório e em fracionamento 
 de despesas. 
 
 1.1.9.5 CONSTATAÇÃO: (031)  
 Inexistência     da   comprovação    de    inviabilidade    de     competição 
em processos de inexigibilidade. 
 Não  constatamos  em  relação   aos   processos,   a   seguir   arrolados,  a 
 comprovação   de   que   as    empresas   contratadas     são    fornecedores 



 exclusivos, conforme registro  realizado no    sistema   SIAFI,   por ocasião 
 da  emissão  de  empenho.   Tal  situação  vai de encontro ao  inciso  I   do 
 artigo 25 da Lei 8.666/93. 
  
Empenh

o Favorecido Objeto Número Processo 
Valor 

Liquidado 

905394 04483388000180 

AQUISICAO DE 
PLANETARIO PARA A 
PRPD 
 23110009657/2008-56 685.000,00 

 
902862 35820448006339 

FORNECIMENTO DE GAS 
MEDICINAL PARA O 
HOSPITALESCOLA DA 
UFPEL 
 23110005271/2007-94 40.504,67 

 
900108 00028986003204 

DESPESA COM SERVICO 
DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE 
ELEVADOR DO CCS 
 2311005295/20006-62 4.508,52 

 
900925 82431784000177 

MANUTENCAO EM 
PROCESSADOR DO 
ENDOSCOPIO DO 
HOSPITAL ESCOLA DA 
UFPEL. 
 23110002114/2008-16 14.840,00 

 
901756 86781069000115 

SERVICO DE 
CONSULTORIA PARA A 
P.R.A. 
 23110003556/2007-91 10.053,50 

905624 07685582000136 

AQUISICAO DE BASE 
DE DADOS PARA A 
DIVISAO DE 
BIBLIOTECAS 
 23110009455/2008-12 13.000,00 

 
 CAUSA: 
 Fragilidades    na    sistemática   de  acompanhamento  dos  processos 
 licitatórios acarretando em inobservância aos ditames da Lei 8.666/93. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/003, de 14/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado  as  justificativas por meio Memorando n° 224848/003/2009- 
 CGU/RS, datado de 23 de abril de 2009, conforme transcrição a seguir: 
 "Estamos enviando em anexo a documentação exigida." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  gestor em sua resposta não disponibilizou documentação que comprove 
 a  inviabilidade  de  competição por exclusividade,  de tal forma, que 
 modificasse  a  opinião  da   equipe  de auditoria. Diante do exposto, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  ao  Gestor  por  ocasião  do enquadramento dos processos 
 licitatórios observe as exigências previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1.9.6 CONSTATAÇÃO: (032)  
 Contrato  de  locação  de imóvel, realizado pela Universidade, na qual 
 figura, como parte interessada, servidora da FUFPEL. 
 Em   relação   ao  processo, a seguir relacionado, quanto a locação de 



 imóveis, verificamos o seguinte: 
 a)  Processo   n°   23110.000755/2002-21:   relativo  ao  contrato  de 
 locação  de   imóvel    para  "Casa  de  Estudante", verificamos que a 
 locadora  é  também   servidora  da  FUFPEL, na qual, possui matrícula 
 SIAPE n° 0420686.  No exercício 2008 foi emitido e liquidado o empenho 
 n° 905207, no valor de R$ 12.514,76. 
 Tal  contratação  encontra vedação expressa no inciso III do art.9º da 
 Lei nº 8.666/93. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no  controle  da  UFPEL  com  relação à observância  aos 
 princípios  da  moralidade, legalidade e isonomia,  bem como à vedação 
 expressa no inciso III do artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/005, de 22/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, tendo 
 apresentado  a justificativa por meio do Memorando n° 224848/003/2009- 
 CGU/RS,   de  23  de  abril  de  2009, informa o seguinte: "(...) b) A 
 locação  do  prédio que abriga a Casa do Estudante iniciou em junho de 
 1981.  A  servidora  recebeu  o prédio como herança e passou a figurar 
 como  locadora em janeiro de 2003, portanto a situação, em sua origem, 
 não apresentava nenhuma irregularidade." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Quanto  a  manifestação  do  gestor,  temos  o  entendimento de que no 
 momento em que a servidora da UFPEL começou a figurar como locadora do 
 imóvel,  mesmo   posterior  a  realização  do  processo licitatório, a 
 Universidade  deveria  realizar  novo  certame  licitatório,  para não 
 infringir  o  inciso  III  do  artigo  9  da Lei 8.666/93: "Não poderá 
 participar  ,  direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 
 obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 
 "(...) 
 III  -  servidor  ou  dirigente  do  órgão  ou entidade contratante ou 
 responsável pela licitação." 
 Além  disto,  segundo  Marçal  Justen  Filho:  "As vedações do art. 9º 
 retratam  derivação dos princípios da moralidade pública e isonomia. A 
 lei  configura  uma  espécie  de  impedimento, em acepção similar à do 
 direito   processual,  à   participação  de  determinadas  pessoas  na 
 licitação.  Considera um risco a existência de relações pessoais entre 
 os  sujeitos  que  definem  o  destino da licitação e o particular que 
 licitará.  Esse  relacionamento  pode,  em  tese,  produzir distorções 
 incompatíveis  com  a  isonomia.  A  simples  potencialidade do dano é 
 suficiente  para  que  a  lei  se  acautele.  Em  vez de remeter a uma 
 investigação posterior destinada a comprovar a anormalidade da conduta 
 do  agente,  a  lei  determina seu afastamento a priori. O impedimento 
 consiste  no afastamento preventivo daquele que, por vínculos pessoais 
 com   a   situação   concreta,  poderia  obter  benefício  especial  e 
 incompatível  com  o  princípio  da  isonomia.  O  impedimento abrange 
 aqueles  que,  dada  a situação específica em que se encontram, teriam 
 condições  (teoricamente)  de  frustar  a  competitividade, produzindo 
 benefícios   indevidos   e   reprováveis   para   si   ou   terceiro." 
 Diante do exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Observe as vedações expressas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, abstendo- 
 se  de contratar empresas nas quais servidores figurem como sócios   e 
 de  contratar   com   os  próprios  servidores, em  consonância com os 



 princípios da moralidade, legalidade e isonomia. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos   implementar   providências   no  sentido  de  apurar  a 
 responsabilidade  pela execução da despesa indevida, conforme relatada 
 nesta constatação. 
 
 1.1.9.7 CONSTATAÇÃO: (033)  
 Realização de despesas com locação de imóvel sem respaldo contratual. 
 Constatamos, em análise aos Processos, a seguir relacionados, que para 
 o ano de 2008, não há termo aditivo que de validade para a continuação 
 da locação de imóvel: 
 a) Processo n° 23110.00755/2002-21: 
 - local: Casa do Estudante. 
 - Identificamos como último prazo de vigência o ano de 2003. 
 b) Processo 23110.001516/2002-56: 
 - Local: Museu. 
 - Identificamos como último prazo de vigência o ano de 2007. 
 c) Processo n° 23110.28541/2001-61: 
 - Local: Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia. 
 - Identificamos como último prazo de vigência o ano de 2004. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades   no  controle  de   prorrogações   dos   contratos   das 
 locações de imóveis. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/005, de 22/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado  as  justificativas  por meio de documento s/n e sem data, 
 conforme  transcrição  a  seguir:  ".....8)  Em relação às locações de 
 imóveis,a  Universidade Federal de Pelotas está revendo seus processos 
 de  contratação,  pois  o  entendimento da Procuradoria Jurídica desta 
 Instituição  era  no  sentido  de  que,  por  se tratar de contrato de 
 locação,  regido  pela  lei  do  Inquilinato  (Lei  n°  8.245/91),  os 
 referidos   contratos  seriam  prorrogados  automaticamente  caso  não 
 houvesse  manifestação contrária das partes. Assim, em abril de 2008 o 
 Departamento  de Material e Patrimônio questionou junto à Procuradoria 
 Jurídica  sobre o correto processamento destes contratos e, em virtude 
 do  Parecer  Jurídico  n°  342/2008  exarado em resposta, foi aberto o 
 processo  sob  o  n°  23110.003154/2008-77 que busca regularizar estas 
 situações." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  manifestação  do  gestor  confirma que de fato a situação existe na 
 Universidade. Diante do fato, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos  que a Universidade proceda à tempestiva formalização dos 
 aditivos  contratuais sempre que houver alteração de prazo, realizando 
 previamente  e  por escrito, inibindo a locação de imóvel sem respaldo 
 contratual. 
 
 1.1.9.8 CONSTATAÇÃO: (035)  
 Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
 realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 
 Em  que  pese  a  Universidade  ter contratado  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.", e ter sido registrado no subitem 1.1.1.1 
 do  anexo  ao  Relatório de  Auditoria nº 208454 referente à gestão de 
 2007, contrário a sua manutenção, a Fundação novamente foi contratada, 
 no  ano  de  2008,  por intermédio do Contrato n°042/2007, prorrogando 
 por mais cinco anos à  operacionalização das  atividades  do Hospital- 
 Escola junto à FAU - Fundação de Apoio  Universitário, desconsiderando 
 apontamento  da Controladoria-Geral da união. 
 Para execução deste objeto foi acordado, conforme disposto na Cláusula 
 Primeira  do  referido  Contrato, 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  afronta  o  disposto na alínea "c"  do item 8.2 da 
 Decisão  TCU  n°  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. 
 
 CAUSA: 
 A  contratação  equivocada  de  Fundação  de  Apoio,  por  dispensa de 
 licitação,  para atividades administrativas e de competência exclusiva 
 da Universidade, com duração continuada, prorrogando de forma contínua 
 o contrato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009,  a 
 Unidade  foi  instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado  as  justificativas por meio  do Memorando 24/09-AC/GR, de 
 28/04/2009,  conforme  transcrição a seguir: "Não dispomos de contrato 
 com  a  FAU, pois este foi um dos convênios ou contrato que permaneceu 
 sob a responsabilidade do Departamento de Material e Patrimônio. 
 Portanto,   não   podemos   fornecer   as   informações  solicitadas." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O   Memorando  24/09-AC/GR  é  oriundo   do  setor  de  Assessoria  de 
 Convênios, tendo este manifestado que o contrato em questão permaneceu 
 sob   a   responsabilidade do Departamento de Material  e  Patrimônio, 
 informando da impossibilidade de fornecer as informações  solicitadas. 
 Portanto,  ao  não haver informações complementares acerca do assunto, 
 mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Que  os  gestores  rescindam  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 supra-referida. 
 
 1.1.9.9 CONSTATAÇÃO: (036)  
 Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
 para a realização de atividades de manutenção da Universidade. 
 Em  relação ao Contrato nº 18/2005, de 16/08/2005, constatamos, no ano 
 de  2008,  a emissão dos empenhos 900123 e 905415, originando despesas 
 no  montante  de  R$  2.336.143,39.  Tal  contrato  está  vinculado ao 
 Programa Interdisciplinar de Serviços Técnicos  e  de Apoio (PISTA). O 
 projeto   em   questão   é   para  contratação  indireta  de  pessoal, 
 por    intermédio     da     Fundação    Simon     Bolívar,   para   a 
 realização  de   atividades   continuadas/permanentes e de  manutenção 
 da   instituição,  em   desacordo   com  a  jurisprudência do Tribunal 
 de  Contas  da  União   (Decisão  nº  268/2001-1ª  Câmara,  Decisão nº 
 472/1999-Plenário,  Decisão  nº 655/2002-Plenário, Acórdão 1516/2005 - 
 Plenário, e outros). 
 De   acordo    com   o   entendimento  do Tribunal de Contas da União, 
 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.   Tal  situação   já  havia sido 
 registrada no subitem  2.3.2.1  do  anexo  ao  Relatório  de Auditoria 
 nº 208454, referente à gestão  2007. 
 Além  do  mais,  ocorreram  as  seguintes  falhas  na  execução  deste 
 contrato: 
 a)Ausência  de  justificativa   da   escolha do executor do  Contrato, 
 além  da  justificativa  do preço. Tal situação contraria o  item  1.4 
 do   Acórdão  TCU   nº   2259/2007  -  Plenário: "1.4.  abstenha-se de 
 transferir  à  fundação  de  apoio  a prática de atos  de  competência 
 exclusiva    de   unidade   integrante  da  estrutura da Universidade, 
 relativos  a serviços vinculados a projetos com o apoio das fundações, 
 que não possam ser executados em caráter personalíssimo  pela fundação 
 e  que  não  sejam  compatíveis  com  a  sua  área  de atuação, e  que 
 resultem   em   subcontratação    de   terceiros,   configurando  mera 
 intermediação  da  fundação, a exemplo das contratações para aquisição 
 de equipamentos e contratação de obras. Em casos de impossibilidade de 
 cumprimento  de  tal  orientação,  demonstre  clara e formalmente, nas 
 justificativas  do  processo  de   dispensa   de   licitação,  que   a 
 imperiosidade    de  proceder  à  contratação  da  fundação  de  apoio 
 resultou   da   liberação  de   recursos  orçamentários  ao  final  do 
 exercício,   comprovando  por  documentos  hábeis as datas de repasses 
 orçamentários  e   a   impossibilidade  de  reprogramação  para  o ano 
 seguinte,  adotando,   nesse  caso,  mecanismos  rigorosos de controle 
 que    permitam   avaliar   a    conformidade      das      licitações 
 realizadas    pelas   fundações." 
 b)Ausência  da planilha de cálculo que serviu como base para a fixação 
 dos salários pagos aos contratados no ano de 2008. 
 c)  Não  verificamos  Termo  Aditivo que dá  vigência  à manutenção de 
 atividades,   entre  o  final  do  contrato  nº 18/05 e da firmação do 
 convênio  nº  01    no  ano  de  2009.  As atividades foram realizadas 
 sem estarem amparadas por contrato no ano de 2008. 
 d)   Constatamos    contratação    de   parentes   de   servidores  da 



 Universidade,   pela   Fundação  Simon  Bolivar,  para  a  execução do 
 Contrato   nº   18/2005.   Tal   situação  ocorre  para  os  seguintes 
 servidores: 
  

Servidor 
SIAPE 

Funcionário  da 
Fundação (CPF) 

Grau de 
Parentesco 

Função ocupada na Fundação 

 
 
  9900888 
 

620.375.600-87   Irmão Tarefas no Centro 
Agropecuário de Palma 

723.993.680-53 Irmão Cargo Comissão UNIPAMPA 

995.906.540-53 Irmã Funcionária da Fundação 

421573 957.698.540-49 Filho Funcionário no Projeto 
Modernização 

2544998 003.806.230-56 Irmã Funcionária da Fundação 

0420000 540.276.240-68 Filho Funcionário da Fundação 

 
 Tal   situação   constitui   nepotismo(favorecimento  dos  vínculos de 
 parentesco nas relações de trabalho), situação que vai de encontro aos 
 princípios   da   moralidade  e  da  impessoalidade  da  Administração 
 Pública, na medida em que estabelece privilégios em função de relações 
 de  parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do 
 cargo público. 
 e)  Ausência  de justificativa para a contratação de funcionários pela 
 Fundação  para  dar continuidade aos serviços públicos oferecidos pela 
 FUFPEL,  visto que o quadro de pessoal é proporcionalmente adequado ao 
 número  de  alunos,  sendo  que  a Universidade, em que pese a alegada 
 falta   de   pessoal,   emitiu   a Portaria n° 862, de 12 de agosto de 
 2005,   determinando   a  redução  na  carga horária dos servidores de 
 40 horas  semanais para 30 horas semanais. 
 
 CAUSA: 
 A   contratação   da   Fundação   de  Apoio, com base no  descrito  na 
 manifestação   da   Unidade,  deu-se  pela preferência na  metodologia 
 adotada  pela contratada,   além  de  ser  levado  em  consideração  o 
 histórico   decorrente  da execução de outros processos executados.  A 
 Reitora   da   FUFPEL,  signatária  do contrato  com a  Fundação Simon 
 Bolivar,  é responsável por  dar continuidade ao contrato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  224848/006,  de 
 24/04/2009,   a   Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos 
 apontados,   tendo apresentado as justificativas por meio do Documento 
 sem número, de  04/05/2009, conforme transcrição a seguir: 
 "a)  O  Projeto  PISTA consiste em iniciativa eminentemente acadêmica, 
 abrangente   de  atividades  de  ensino  e,  notadamente,  de  caráter 
 extensionista  voltado  para  a  inserção  de  jovens  no  mercado  de 
 trabalho.  A  Universidade  cumpre cabalmente sua missão institucional 
 num  projeto  com  objetivos  como o deste. Não apenas cumpre a função 
 mínima  de  prover  instrução,  como  também dedica-se a construir e a 
 lapidar a cidadãos na sua abrangência territorial. 
 Tivesse  a  comunidade  local nível de instrução suficiente, o projeto 
 deveria ser voltado para a inserção de médicos, engenheiros, biólogos, 
 advogados  e  outros  profissionais  de  nível  superior no mercado de 
 trabalho.   A   Universidade   proporcionaria  a  esses  indivíduos  o 
 treinamento   em   serviço  como  atividade  complementar  à  formação 
 estritamente   acadêmica,   para   torna-los   aptos   a  enfrentar  a 
 competitividade própria do mercado de trabalho. 



 Mas  não  é  essa  a realidade social presente,  como também não o é a 
 capacidade  econômica  da  Universidade, nem a exigência da comunidade 
 produtiva.  Parte-se  da  demanda de atividades laborais básicas, para 
 cujo  treinamento  em  serviço a Universidade dispõe  de amplo domínio 
 técnico, capacidade física e humana instalada,e demanda de atividade. 
 Esses  vetores  conduzem  à projeção dos objetivos do Projeto PISTA de 
 "incubar" profissionais, mediante o treinamento em serviço em áreas de 
 demanda  reprimida,  por  tempo determinado como é próprio da idéia de 
 incubação.  Aliás,  as experiências em diversas Universidades Federais 
 com  a  incubação  de  empresas de base tecnológica têm sido muito bem 
 sucedidas e aplaudidas, sem embargo de terem sido desenvolvidas sob os 
 mesmíssimos fundamentos do Projeto PISTA. 
 Considerando o sentido formal como mais relevante do que o finalístico 
 do  ordenamento  positivo, incubar empresa no seio de uma Universidade 
 Federal  seria  tão  ou mais irregular do que incubar indivíduos. Se a 
 presença  desses  últimos acarreta o risco de demandas trabalhistas, a 
 presença   de  empresas  juniores  acarretaria  o  risco  de  inúmeras 
 demandas,  inclusive de ordem fiscal, o que seria muito mais grave. No 
 entanto,  não  é  disso  que  se  trata.  Trata-se de cumprir a função 
 institucional  das  universidades de formação da sociedade, a despeito 
 de quaisquer riscos que o cumprimento desses objetivos possa suscitar. 
 Todavia, a alusão a risco de demandas trabalhistas é puramente formal, 
 já  que,  em  primeiro  lugar,  as  contratações  são  realizadas pela 
 Fundação  e  não  pela  Universidade.  Em  segundo  lugar,  a Fundação 
 remunera  o  treinamento em serviço prestado pelos jovens habilitados, 
 na  forma  das  regras  do  Projeto, rigorosamente na forma da lei. As 
 contratações são por prazo determinado. 
 Caso  o  Projeto  PISTA venha eventualmente a ser interrompido - o que 
 não  se  cogita,  devido  ao elevado grau de sucesso nos resultados de 
 inserção  social obtidos - as atividades que deixarem de ser exercidas 
 no   bojo   do   Projeto   passarão   a  ser  atendidas  por  empresas 
 terceirizadas, também na forma da lei. 
 Encareço,  assim,  a V.Sa. Que o o Projeto PISTA seja examinado em sua 
 textura  institucional  e  finalística,  bem  como sejam observados os 
 mecanismos  de  segurança estabelecidos com o fito de prevenir riscos, 
 para  que,  a  final,  acolha-se o mérito do empreendimento acadêmico- 
 extensionista que nele se contém. 
 Recentemente,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  exarou o Acórdão n° 
 178/2009 - Plenário, onde a Universidade volta ao abrigo do Acórdão n° 
 1520/2006  -  Plenário,  que  prevê  a  substituição  da  mão  de obra 
 empregada através das fundações de apoio até dezembro de 2010. 
 Também,  a Ação Civil Pública  n° 2007.71.10.002492-2/RS trata sobre o 
 tema em comento. 
 b)os  salários   tomaram  por  base  os  dissídios  coletivos  de cada 
 categoria contratada acrescido de seus respectivos encargos sociais; 
 c)Nos   termos   do   parecer  jurídico  n°  131/2009,  em  anexo.  Da 
 Procuradoria  Jurídica-AGU,  na  UFPEL,  com  base  no  Acórdão TCU n° 
 178/2009-Plenário,  o convênio encontra-se em fase de convalidação dos 
 atos conforme Portaria UFPEL n ° 195, de 19/02/2009. 
 d)  Segue cópia de documentação enviada ao Ministério e ao Ministro do 
 Planejamento  Orçamento  e  Gestão com vistas a substituição de mão de 
 obra, assim como relação do pessoal em meio magnético. 
 e)A  jornada  semanal  de 30 horas foi revogada pela Portaria UFPEL n° 
 1697/2009, de 30/12/2008, conforme cópia em anexo." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em   relação   à   manifestação  do  gestor  quanto  às  considerações 
 levantadas, informamos o seguinte: 



 a)  Concordamos  com  o gestor quando este informa  que a Universidade 
 cumpre  cabalmente  sua missão institucional em relação ao Projeto. Em 
 relação   às   justificativas   ora   apresentadas, registramos que os 
 critérios  mencionados  para escolha da entidade contratada levaram em 
 consideração fatores metodológicos, pedagógicos,  operacionais   e  de 
 histórico   na   realização   de  outros processos. No entanto, não há 
 como   evidenciar  se  outra entidade não reuniria estes atributos  da 
 entidade   contratada.  Na   prática,   o   Projeto   PISTA  configura 
 contratação  de  pessoal por intermédio de Fundação de Apoio,  para  a 
 realização  de  atividades  continuadas  de serviços de manutenção  da 
 Instituição.  Logo,  a  situação constitui infração ao art. 37, inciso 
 II,    da    Constituição   Federal.   Salientamos,   ainda,  que  tal 
 procedimento poderá  vir  a ocasionar demandas judiciais trabalhistas, 
 além   de   movimentar   a    máquina   administrativa  em  defesa  da 
 Universidade.  Além  disto,  o   repasse  pela  UFPEL  à  Fundação  de 
 Apoio   vai  de  encontro  à   jurisprudência   do   TCU,   fato   que 
 persiste,  haja  vista o Acórdão nº 456/2006 - 2ª Câmara, que  veda  o 
 estabelecimento    de    contratos   com   fundação   de   apoio   que 
 caracterizem  mera  gerência  financeira  de  recursos  pela  entidade 
 contratada,  e os Acórdãos nº 2295/2006 - P - Relação 152/2006 GAB VC, 
 253/2007  -  P  -  Relação  9/2007  GAB GP, 1388/2006 - P, 6/2007 - P, 
 197/2007 - 2ª C, 218/2007 - 2ª C, 289/2007 - P, 503/2007 - P, 706/2007 
 -  P,  1155/2007  - P, 1263/2007 - P, 1236/2007 - 2ª C, 1279/2007 - P, 
 1882/2007  -  P,  2448/2007  -  2ª C, 2466/2007 - P, 2493/2007 - 2ª C, 
 2645/2007 - P, 3541/2007 -2ª C, 599/2008 - P, 714/2008 -P, 1378/2008 - 
 1ª  C,  1279/2008  - P, 1508/2008 - P, 3045/2008 - 2ª C e Súmula 250 - 
 TCU  que  deliberam pela definição precisa e clara dos objetos a serem 
 contratados com as fundações de apoio e pela conexão com atividades de 
 ensino,  pesquisa,  extensão  ou  desenvolvimento   institucional,  em 
 projetos  com prazo determinado e que resultem produtos bem definidos, 
 situações não verificadas no contrato em análise. 
 Portanto, mantemos, o apontamento. 
 b)Em  que  pese  a  informação  do  gestor não verificamos registro de 
 planilha  indicando  as  metodologias  de  aferição  dos  valores  dos 
 salários. Mantemos, portanto, o apontamento. 
 c) O gestor não apresenta o termo que convalida a execução do contrato 
 no ano de 2008. Mantemos o ponto. 
 d) O gestor não apresenta novas informações acerca do fato. Mantemos o 
 apontamento. 
 e)  O  gestor  informa que a  jornada semanal de 30 horas foi revogada 
 pela  Portaria  UFPEL  n°  1697/2009,  de 30/12/2008,  no entanto, não 
 disponibilizou  novidades  acerca  da contratação de funcionários pela 
 Fundação  para  dar continuidade aos serviços públicos oferecidos pela 
 FUFPEL,  visto que o quadro de pessoal é proporcionalmente adequado ao 
 número  de  alunos. Mantemos, portanto, o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos à Universidade que doravante, quando efetuar contratações 
 por  meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, instrua os seus 
 processos  com  a razão da escolha do fornecedor e da justificativa do 
 preço,  atentando para a definição de critérios objetivos para balizar 
 a  contratação,  conforme  dispõe  os   incisos  II e III do parágrafo 
 único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos   o   atendimento   ao   item   1.4  do  Acórdão  TCU  n° 
 2259/2007 - Plenário, conforme descrito a seguir: 
 "1.4.  abstenha-se de transferir à fundação de apoio a prática de atos 



 de  competência  exclusiva   de  unidade  integrante  da  estrutura da 
 Universidade,  relativos  a serviços vinculados a projetos com o apoio 
 das fundações, que não possam ser executados em caráter personalíssimo 
 pela fundação e que não sejam compatíveis com a sua área de atuação, e 
 que  resultem  em  subcontratação   de  terceiros,  configurando  mera 
 intermediação  da  fundação, a exemplo das contratações para aquisição 
 de equipamentos e contratação de obras. Em casos de impossibilidade de 
 cumprimento  de  tal  orientação,  demonstre  clara e formalmente, nas 
 justificativas  do  processo  de   dispensa   de   licitação,  que   a 
 imperiosidade  de proceder à contratação da fundação de apoio resultou 
 da  liberação  de  recursos  orçamentários  ao  final  do   exercício, 
 comprovando por documentos hábeis as datas de repasses orçamentários e 
 a  impossibilidade  de  reprogramação  para  o ano seguinte, adotando, 
 nesse  caso,  mecanismos  rigorosos de controle que permitam avaliar a 
 conformidade das licitações realizadas pelas fundações." 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003  
 Recomendamos   ao    Gestor   da   Unidade   inibir  a   ocorrência de 
 nepotismo, atendendo aos princípios constitucionais. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 004  
 Realizar   procedimento  regular  de licitação para  serviços  comuns, 
 como  no  caso  sob  análise de acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em 
 vista, a possibilidade de competição. 
 
 1.1.9.10 CONSTATAÇÃO: (037)  
 Falhas na condução de processos de dispensa de licitação. 
 Dos  processos  selecionados  na  amostra dos pagamentos realizados no 
 exercício  de  2008, identificamos as seguintes falhas: 
 a)Processo   n°   23110.005267/2007-26:   "   Ensino   direcionado   a 
 qualificação  específica,  na  graduação  e pós-graduação, de recursos 
 humanos  para  atuação  no  manejo  e  cuidados a saúde e bem estar de 
 animais pertencentes a fauna silvestre brasileira." 
 a.1)Ausência  de  justificativa  da  razão  da  escolha do executor do 
 Contrato,  além  da  justificativa  do preço. Tal situação contraria o 
 item 1.4 do Acórdão TCU n° 2259/2007 - Plenário. 
 a.2)Contratação  de  pessoal  para  prestação  de serviços no qual são 
 inerentes ao Plano de Cargos da FUFPEL. 
 a.3)Relação  de natureza continuada,  afrontando  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)Processo  n°  23110.0004305/2007-23:  "Manutenção  da mão de obra da 
 fábrica escola". 
 b.1)Não  identificamos  justificativa  suficiente para o aditamento do 
 contrato  em  mais  de 100%. O contrato vinculado ao referido processo 
 previa  a  utilização  de  recursos no montante de R$ 81.600,00, sendo 
 alterado  para R$ 182.494,11 no ano de 2008. Tal situação contraria os 
 limites  contratuais estabelecidos nos parágrafos 1° e 2° do artigo 65 
 da Lei n° 8.666/93. 
 b.2)Justificativa insuficiente para razão da escolha do executor, além 
 da  justificativa  do  preço.  Tal  situação  contraria  o item 1.4 do 
 Acórdão TCU n° 2259/2007 - Plenário. 
 b.3)Ausência  da  planilha  de  cálculo  que  serviu  como base para a 
 fixação dos salários pagos aos contratados no ano de 2008. 



 
 CAUSA: 
 O  setor  de  administração,  sob   o   comando   do   Pró-Reitor   de 
 Administração,   que   trata   de   licitações  e  contratos,  efetuou 
 atos  de  gestão  em  temas,  conforme citado, que vão  de encontro ao 
 previsto na Lei de Licitações. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009,  a 
 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado  as  justificativas  por meio do memorando 24/09-AC/GR, de 
 28/04/2009,  conforme transcrição a seguir: "Em relação ao processo n° 
 23110.005267/2007-26(NURFS)  respondemos:  a)  o  processo  estava sob 
 responsabilidade  do DMP até janeiro de 2009, e por desconhecimento de 
 como  se  deu  o  processo  de  celebração  do convênio e sua execução 
 estamos  impossibilitados  de apresentar as informações solicitadas. O 
 processo  foi  encaminhado ao DMP por solicitação da auditoria e ainda 
 não retornou. 
 Quanto ao processo n°23110.004305/2007-23(Fábrica Escola) respondemos: 
 a) Devido a erro material na elaboração do plano de trabalho original, 
 que  deixou  de  considerar  as  despesas com encargos sociais, fez-se 
 necessário  celebrar  termo aditivo para corrigir o erro. b) A escolha 
 da  fundação está justificada no processo, conforme cópia da página em 
 anexo. c) Em análise ao processo, identificamos no projeto a definição 
 do quadro de funcionários/cargos que fariam parte do projeto, bem como 
 seus respectivos salários. Segue cópia do projeto em anexo. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em   relação   à   manifestação  do  gestor  quanto  às  considerações 
 levantadas, informamos o seguinte: 
 a)Processo  23110.005267/2007-26(NURFS):  o gestor em sua manifestação 
 desconhece  que  tais  fatos  vem  acontecendo.  Mantemos, portanto, o 
 apontamento. 
 b) Processo 23110.004305/2007-23(Fábrica Escola): 
 b.1)O  gestor  em  sua  manifestação afirma que houve erro material na 
 elaboração do plano de trabalho, confirmando a ocorrência do problema. 
 Mantemos, portanto, o apontamento. 
 b.2)Em  relação  a  cópia  da  justificativa  apresentada pelo gestor, 
 registramos  que  os  critérios  mencionados  para escolha da entidade 
 contratada    levaram    em    consideração   fatores   metodológicos, 
 pedagógicos,   operacionais    e   de   histórico   na  realização  de 
 outros processos  seletivos. Não há como  evidenciar se outra entidade 
 não  reuniria  estes  atributos   da  entidade    contratada. Da mesma 
 forma,   em  relação   ao   preço   contratado   não  há  registro  de 
 pesquisa   de  preços  junto  a outras entidades que permita  aferir a 
 adequabilidade do preço contrato pela execução dos serviços. 
 Mantemos, portanto o apontamento. 
 b.3)Não  foi  disponibilizada cópia do projeto, em análise, com quadro 
 de  funcionários/cargos  participantes, em desacordo a manifestação do 
 auditado. Mantemos, portanto, o apontado. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Realizar   procedimento  regular  de licitação para  serviços  comuns, 
 como  no  caso  sob  análise de acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em 
 vista, a possibilidade de competição. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos à Universidade que doravante, quando efetuar contratações 



 por  meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, instrua os seus 
 processos  com  a razão da escolha do fornecedor e da justificativa do 
 preço,  atentando para a definição de critérios objetivos para balizar 
 a  contratação,  conforme  dispõe  os   incisos  II e III do parágrafo 
 único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1.9.11 CONSTATAÇÃO: (038)  
 Celebração indevida de convênio, tendo em vista  que  o  objeto requer 
 realização de processo licitatório.  
 Constatamos  a contratação de fundação 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: 
 a)  Convênio  n° 03/2008, firmado entre a FUFPEL e a Fundação de Apoio 
 Universitário,  CNPJ  n°  89.876.114/0001-03, com valor definido de R$ 
 106.710,54, objeto contratual " Concurso Técnico Administrativo 2008": 
 a.1)Ausência  de  documentação  da  escolha  da  Fundação  de Apoio em 
 substituição à execução do objeto por esta universidade. 
 a.2)Pagamento  à  Fundação  Simon  Bolivar  referente  a  serviços  de 
 terceiros,  sem  que  este  esteja  comprovadamente  relacionado com o 
 objeto do convênio, no valor de R$ 8.064,48. 
 a.3)Não  identificamos  pesquisa  de preço para estimativa referente à 
 locação dos imóveis para a realização do concurso. 
 a.4)Não recolhimento aos cofres públicos, a partir de outubro de 2008, 
 dos  recursos  que  não  estão  sendo  utilizados,  pois  tal situação 
 acarreta  em  pagamento  de  tarifas  bancárias,  tal  fato  ainda  se 
 configura no ano de 2009. 
 b)Convênio n° 10/2008, firmado entre a UFPL e a Simon Bolivar, CNPJ: 
 01.523.915/0001-44,  objeto  contratual -"Processo Seletivo Específico 
 Pedagogia e Matemática à Distância 2008": 
 b.1)Ausência  de  documentação  da  escolha  da  Fundação  de Apoio em 
 substituição à execução do objeto por esta universidade. 
 b.2)Pagamento  de  despesas  realizadas  anteriormente a celebração do 
 convênio ocorrido em 11 de agosto de 2008. Podemos citar como exemplo, 
 os seguintes gastos: 
  

Local Objeto Valor(R$) Data 

Polo Santa Vitória do 
Palmar 

Locação de Prédio 82,53 18/05/08 

Pólo de Itaqui Locação de Prédio 94,5 18/05/08 

Pólo de Cerro Largo Lanche 52,5 18/05/08 

Pólo Santa da Boa Vista Locação de Prédio 98,28 18/05/08 

 
 
 CAUSA: 
 Falha  no  ambiente  de  controle da entidade ao continuar a contratar 
 fundação de apoio, sem o devido processo licitatório. 
 



 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo 
 apresentado  as justificativas por meio do Memorando n°24/09-AC/GR, de 
 28/04/2009,  conforme  transcrição a seguir: "Em relação aos convênios 
 respondemos: 
 a)  Convênio  03/2008:  a.1)  Para  escolha da fundação foi anexada ao 
 processo justificativa conforme solicitação da Procuradoria Jurídica. 
 a.2)Referente  aos  pagamentos  de despesas bancárias, já informamos à 
 PRA em auditorias anteriores os procedimentos adotados pelas Fundações 
 de  Apoio.  Salientamos que a partir do Decreto 6.170/07 esta situação 
 foi regulamentada. 
 a.3,  a.4  e  a.5)Com relação ao pagamento à Fundação Simon Bolivar, a 
 pesquisa  de preços de imóveis e ausência do recolhimento dos recursos 
 que  não estão sendo utilizados, enviamos ofício nesta data a FAU para 
 atendimento. 
 b)  Convênio  10/2008:  b.1)  a escolha da fundação foi realizada pela 
 coordenação do projeto conforme documento em anexo. 
 b.2)De  acordo  com o processo de prestação de contas, a celebração do 
 convênio  se  deu  em  11/08/2008  e  a  primeira  despesa  ocorreu em 
 08/09/2008,  conforme  extrato  e  documentação anexa. Provavelmente o 
 processo   seletivo   mencionado  pela  auditoria  com  ocorrência  em 
 18/05/2008 seja o correspondente ao convênio 03/2008. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em análise à manifestação da FUFPEL, informamos o seguinte: 
 a.1)A  contratação   afronta  o disposto na alínea "c"  do   item  8.2 
 da Decisão  TCU n° 655/2002 - Plenário, corroborado pelo  disposto  no 
 item   7.2  do  Acórdão TCU n° 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. 
 Portanto, mantemos o apontamento. 
 a.2)Conforme  análise  aos  convênios entre FUFPEL e Fundação de Apoio 
 não   evidenciamos  a  regularização  quanto  ao pagamento de despesas 
 bancárias. Mantemos, portanto, o apontamento. 
 a.3, a.4 e a.5) A FUFPEL não apresentou novos argumentos no sentido de 
 sanar os problemas. Mantido, portanto, o ponto. 
 b.1)Mesma justificativa do item a.1. 
 b.2)O  processo  seletivo,  conforme  o  Ofício  n° 112/2008, de 08 de 
 setembro  de  2008, que foi realizado em 18/05/2008, é para o Processo 
 Seletivo  para   os cursos de licenciatura à distância em matemática e 
 pedagogia,  objeto  do  convênio  n°  10/2008.  Mantemos,  portanto, o 
 apontamento. 
 
 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 e decisões do 
 TCU acerca do fato. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002  
 Recomendamos   aos   gestores  aprimorar  os  controles  existentes na 
 Entidade    no   que  tange  à  execução  dos convênios de forma a não 
 haver execução de despesas anteriormente a assinatura do contrato. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003  



 Recomendamos    ao   Gestor   da   Unidade    a   implementação     de 
 procedimentos/normativos  com relação à análise de prestação de contas 
 apresentadas pelas fundações de apoio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 004  
 Adotar  providências  imediatas  com  vistas  à devolução dos recursos 
 envolvidos   na  execução irregular dos Convênios  quanto a pagamentos 
 sem vigência contratual. 
 
 1.1.10 ASSUNTO  - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 1.1.10.1 CONSTATAÇÃO: (004)  
 Falta de comprovação de recolhimento de garantia prevista em contrato. 
 Nos Processos nº 23110.001781/2007-92, que tratou do Pregão Eletrônico 
 nº 166/2007, nº 23110.001411/2007-55, relativo ao Pregão Eletrônico nº 
 067/2007  e  nº 23110.005405/2007-77, concernente ao Pregão eletrônico 
 nº 167/2007, mesmo estando previsto nos editais e em cláusulas de seus 
 respectivos contratos, não identificamos a comprovação de recolhimento 
 da garantia que trata o art. 56 da Lei de Licitações e Contratos. 
 A  recordar  que a ausência de cópia do instrumento de formalização de 
 garantia  no processo de licitação é dissonante ao comando previsto na 
 alínea XII, art. 38 da Lei nº 8.666/93. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no  controle  da  Unidade  com relação à formalização de 
 garantia  nos processos de licitação que permitiram o não recolhimento 
 de garantia prevista. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/006, de 24/04/2009, a 
 Unidade  foi  instada  a  se  manifestar  sobre o fato apontado, sendo 
 apresentadas   as   seguintes  justificativas  por  meio  de  mensagem 
 eletrônica  de 30 de abril de 2009, assim foi o manifesto do gestor: " 
 O  procedimento  relativo  à  recolhimento  de  garantias  está  sendo 
 revisado e será adequado às exigências legais.". 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação do auditado corrobora com o apontado, sendo que infere- 
 se que providências estão sendo tomadas para solucionar a questão. 
 Mas, em que pese a posicionamento do gestor, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Em processos de licitação que envolvam o recolhimento de garantia, com 
 vistas a resguardar a administração de eventuais problemas na execução 
 do  contrato, deve existir comprovante do recolhimento da garantia nos 
 respectivos  processos,  conforme  alínea  XII,  art.  38  da  Lei  nº 
 8.666/93. 
 
 1.1.10.2 CONSTATAÇÃO: (028)  
 Execução   de   despesas  que  não estão de acordo com a finalidade da 
 UFPEL. 
 Constatamos  a  execução  indevida  de  despesas com a empresa de CNPJ 
 04.297.430/0001-78  ,  por  dispensa  de  licitação,  conforme relação 
 abaixo, haja  vista  a inexistência de relação dos produtos adquiridos 
 com a  finalidade  institucional  da  UFPEL  e,  por  consequência, de 
 amparo legal. O valor total das aquisições foi de R$ 29.621,93. 
 Além  disto,  constatamos   fracionamento  de  despesa  nos  processos 
 relacionados,    implicando   a   não   realização   de   procedimento 



 licitatório.   Tal  situação   contraria  dispositivos  do  artigo 24, 
 Inciso II, da Lei n.º 8666/93, cujo limite é de até R$ 8.000,00. 
  

Empen
ho 

N° Processo Data de 
Aquisiçã

o 

Observação Valor 
(R$) 

90113
1 

23110002382/09-20 15/05/08 AQUISICAO DE UNIFORMES E 
CRACHAS PARA O  DEPARTAMENTO 
DE MATERIAL E 
PATRIMONIO/PRA.  

923,15 

90113
2 

23110002382/09-20 15/05/08 AQUISICAO DE UNIFORMES E 
CRACHAS PARA O  DEPARTAMENTO 
DE FINANCAS E  
CONTABILIDADE.  

365,20 

90113
3 

23110002382/09-20 15/05/08 AQUISICAO DE UNIFORMES E 
CORDOES PARA CRACHA PARA A 
PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA.  

899,62 

90113
4 

23110002382/09-20 15/05/08 AQUISICAO DE UNIFORMES E 
CRACHAS PARA A DIVISAO DE 
DOCUMENTACAO E ARQUIVO/PRA.  

1029,50 

90113
5 

23110002382/09-20 15/05/08 AQUISICAO DE UNIFORMES P/ O 
GABINETE DO  REITOR.  

4780,50 

90171
5 

23110005035.200859 09/07/08 AQUISICAO DE MOCHILA ESCOLAR 
PARA O GABINETE DO REITOR  

7460,00 

90211
3 

23110005829.200812 31/07/08 AQUISICAO DE PASTA MALOTE 
CODIGO 1346 EM NAYLON 600, 
TAMANHO 13X2,5CM E  
FECHAMENTO COM ZIPER, PARA 
GABINETE DO REITOR.  

300,00 

90260
8 

23110004737.200815 01/09/08 AQUISICAO DE BRINDES PARA A 
FEA, COM ENTREGA IMEDIATA  

2253,50 

90277
8 

23110007070.200811 12/09/08 AQUISICAO DE CANETAS PARA O 
GABINETE DO REITOR  

2205,00 

90343
7 

23110008096.200878 21/10/08 AQUISICAO DE JAQUETA PARA A 
PRG  

1557,00 

90343
8 

23110008096.200878 21/10/08 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA 
O G.R  

2361,60 

90345
4 

23110008096.200878 21/10/08 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA 
A PRPD  

956,86 

90345
5 

23110008096.200878 21/10/08 AQUISICAO DE BOTTON E PORTA 
CARTAO PARA O CIM (PED 
59/08)  

750,00 

90365
2 

23110008672.200887 12/11/08 AQUISICAO DE CANETAS 
PERSONALIZADAS PARA PRPPG,  

1880,00 

90402
6 

23110009129/08-05 01/12/08 SERVICO DE CONFECCAO DE 
BOTONS, PARA FAEM.  

1900,00 

 
 
 CAUSA: 
 Ato  de compra indevida  de  produtos  que  não  estão  na  finalidade 
 da Universidade. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio da Solicitação de Auditoria nº 224848/003, de 15/04/2009,  a 



 Unidade   foi instada a se manifestar sobre os fatos apontados,  tendo 
 apresentado as justificativas por meio do Memorando n° 65/2009,  de 23 
 de  abril  de  2009,  conforme  transcrição  a  seguir:"Em  2009,  foi 
 realizado  Pregão  Eletrônico  no  sistema registro de preços sob o n° 
 02/2009,  buscando,  desta  forma,  evitar  a realização deste tipo de 
 despesa por dispensa de licitação." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  que pese a manifestação do gestor no sentido de sanar os problemas 
 com  fracionamento  de  despesa,  o  mesmo  não  justifica  os  gastos 
 realizados  com  objetos referidos no campo fato, já que estes não tem 
 relação  com  a   finalidade   institucional   da   UFPEL.  Diante  do 
 exposto, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   implementar   as   providências  no sentido de apurar a 
 responsabilidade pela execução das despesas indevidas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003  
 Recomendamos não efetuar despesas em objetos cujo conteúdo não  esteja 
 expressamente  relacionado  a  atividades  finalísticas da 
 instituição, conforme o artigo 1° da Lei  n°  8.958, de 20 de dezembro 
 de 1994. 
 
 2 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 2.1 CONTROLES INTERNOS  
 
 2.1.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  
 
 2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Inexistência de Unidade de Auditoria Interna na FUFPEL. 
 Constatamos 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 vem 
 sendo  registrada  desde  o  Relatório  de  Auditoria  CGURS nº 175118 
 referente à gestão de 2005. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  adoção  de  providências  suficientes  para  implantação de 
 Unidade de Auditoria Interna na UFPEL. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Por  meio  da Solicitação de Auditoria nº 224848/001, de 09/04/2009, a 
 Unidade   foi  instada a se manifestar sobre os fatos apontados, tendo 
 apresentado as justificativas por meio do Memorando PRGRH n° 113/2009, 
 de  14 de abril de 2009, conforme transcrição a seguir: "Informo que a 
 Instituição  não  possui  auditor interno ou servidor designado para o 
 desempenho  de tal atividade. A falta do referido profissional deve-se 
 à  aposentadoria dos que estavam em atividade, não havendo autorização 
 de   concurso  público,  por  parte  do  Ministério  do  Planejamento, 
 Orçamento  e  Gestão.  Através  do  programa REUNI, a Instituição será 
 contemplada  com  01(uma)  vaga, com provimento previsto para o ano de 
 2011." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  Entidade  informou  as  medidas  que  serão  tomadas  nos  próximos 
 exercícios  com a intenção de  viabilizar a implantação de órgão/setor 



 específico de auditoria  interna. 
 Em que pese a informação prestada, mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001  
 Recomendamos   que   a  Unidade  adote providências para  estruturar o 
 órgão/setor   específico   para   executar   atividades  de  auditoria 
 interna,  com adequada estrutura material e humana, conforme preceitua 
 o Decreto n° 3.591/2000. 
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             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
                         
  RELATÓRIO Nº        : 224848 
  EXERCÍCIO           : 2008 
  PROCESSO Nº         : 23110.000596/2009-42  
  UNIDADE AUDITADA    : FUFPEL 
  CÓDIGO              : 154047 
  CIDADE              : PELOTAS 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 
SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade 
acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza 
gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados 
pela equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por 
este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido 
exercício.  

2.  As principais constatações originadas dos trabalhos de 
Auditoria Anual de Contas do exercício de 2008 referem-se à 
inobservância da legislação relativa à contratação de serviços e 
aquisição de bens, à utilização do Cartão de Pagamento do Governo 
Federal, à concessão de vantagens a servidores e ao exercício de 
atividades de caráter genérico e permanente por pessoal de Fundação de 
Apoio. 

3.  Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, 
podem-se citar fragilidades nos controles internos administrativos 
relacionados à regularidade dos processos licitatórios e à gestão de 
recursos humanos. As recomendações formuladas referem-se à aplicação da 
legislação pertinente e ao fortalecimento das práticas de controle em 
relação aos recursos executados e transferidos pela Unidade. 

4.       Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, 
art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do 
Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e 
fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 
Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado 
ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do 
Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, 
e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

                       Brasília, 29 de junho de 2009. 
 
 
 
 
                    CLEÔMENES VIANA BATISTA 

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA DE SOCIAL 
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                   CERTIFICADO DE AUDITORIA   
 
CERTIFICADO Nº      : 224848 
UNIDADE AUDITADA    : FUFPEL/PELOTAS 
CÓDIGO              : 154047 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO Nº         : 23110.000596/2009-42 
CIDADE              : PELOTAS 
 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período de 01Jan2008 a 31Dez2008. 
 
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   pela(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros 
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 
 
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 224848   considero: 
 
3.1  No que concerne à gestão dos responsáveis  constantes  do art. 10 
da IN TCU  nº 57/2008: 
 
 
3.1.1 REGULAR com  ressalvas  a gestão  dos responsáveis    a   seguir 
listados: 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
113.076.840-68 ANTONIO CESAR GONCALVES BORGES  REITOR 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.4.1 
Saques  em  espécie  com  Cartão de Pagamento do Governo Federal sem a 
formalização das devidas justificativas. 
 
1.1.9.2 
Falta   de   exigência  de  detalhamento  de  BDI  nas  propostas  dos 
participantes,   quando   o   objeto   licitado   envolva  contratação 
para execução de obras. 
 
1.1.9.4 
Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento 
licitatório. 



 
CPF            NOME                            CARGO           
117.054.500-91 MARIO RENATO CARDOSO  AMARAL    Pró-REITOR  DE  INFRA-
ESTRUTURA 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.4.1 
Saques  em  espécie  com  Cartão de Pagamento do Governo Federal sem a 
formalização das devidas justificativas. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
288.944.480-53 SILVIO RENATO DA SILVEIRA SOAR CHEFE SEçãO DE TRANSPORTE 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.4.1 
Saques  em  espécie  com  Cartão de Pagamento do Governo Federal sem a 
formalização das devidas justificativas. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
301.721.600-49 FRANCISCO CARLOS GOMES LUZZARD PRó-REITOR ADMINISTRATIVO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.9.2 
Falta   de   exigência  de  detalhamento  de  BDI  nas  propostas  dos 
participantes,   quando   o   objeto   licitado   envolva  contratação 
para execução de obras. 
 
1.1.9.4 
Fracionamento de despesas, implicando a não realização de procedimento 
licitatório. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
920.040.830-34 KELLY ROMANO HUCKEMBECK    DIRETORA DO DEP. DE MAT. E P 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.9.2 
Falta   de   exigência  de  detalhamento  de  BDI  nas  propostas  dos 
participantes,   quando   o   objeto   licitado   envolva  contratação 
para execução de obras. 
 
3.1.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
Relatório de Auditoria. 
 
3.2   Que,  para  os   itens  do   Relatório   de   Auditoria,  abaixo 
identificados, os exames de auditoria  aplicados  não   possibilitaram 
a clara identificação dos agentes responsáveis. 
 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
1.1.3.1 
Falta  de  cadastramento  da  FUFPEL  no  SICONV (Sistema de Gestão de 
Convênios  e Contratos de Repasse). 
 
1.1.7.2 
Pagamento  de  Adicional  de  Insalubridade  com  base em documentação 
desatualizada. 
 
 



1.1.8.1 
Descumprimento   de   prazos   regulamentares  quanto  à  condução  de 
sindicâncias e de processos administrativos disciplinares. 
 
1.1.9.7 
Realização de despesas com locação de  imóvel sem respaldo contratual. 
 
1.1.9.8 
Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 
 
1.1.9.9 
Contratação  indireta de pessoal, por intermédio de Fundação de Apoio, 
para a realização de atividades de manutenção da Universidade. 
 
1.1.9.11 
Celebração indevida de convênio, tendo em vista  que  o  objeto requer 
realização de processo licitatório. 
 
                  Porto Alegre, 29 de setembro de 2009. 
 
 
 
 
                         JARI BELLAVER MONTEIRO 
            CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIãO NO RS 
 
 
 
 
 
 
 


