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        Chefe da CGU-Regional/RS,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.° 243926,  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 UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  PELOTAS,  consolidando as
 informações referentes ao Hospital Universitário.

 I - INTRODUÇÃO
 2. Os  trabalhos  de campo conclusivos foram realizados no  período de
 05/04/2010 a 16/04/2010,  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.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a não conformidade com
 o  inteiro  teor  das  peças  e  respectivos conteúdos  exigidos  pela
 IN-TCU-57/2008   e   pelas  DN-TCU-100/2009  e  102/2009,  tendo  sido
 adotadas, por ocasião dos trabalhos de  auditoria  conduzidos  junto à
 Unidade,  providências que  estão tratadas  em itens específicos deste
 relatório de auditoria.

 4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-102/2010, e em
 face  dos exames  realizados,  efetuamos as seguintes análises:



 4.1 ITEM 01 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTI/QUALITATIVOS DA GESTÃO
 Conforme consignado no Relatório de Gestão da UFPel, a execução física
 e financeira das ações realizadas pela Unidade está descrita às fls.
 141  até  145 do presente Processo. Verificamos que, de um total de 20
 ações  vinculadas a 7 programas distintos, em 13 ações foram atingidas
 as  respectivas metas físicas, no entanto, em 7 ações as metas físicas
 não foram atingidas. Registramos que as justificativas plausíveis para
 o  não  atingimento  encontram-se descritas nos respectivos quadros de
 cada ação, constante às folhas 141 até 145.

 4.2 ITEM 02 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
 A  Universidade  registrou  em  seu  Relatório  de  Gestão  somente os
 indicadores  estabelecidos  na  Decisão  TCU  nº  408/2002. Para estes
 indicadores,  foram  estabelecidos  comparativos  com  os 5 exercícios
 anteriores,  cuja  série  histórica  consta  às folhas 166 do presente
 Processo.

 4.3 ITEM 04 - AVALIAÇÃO SITUAÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/RECEBIDAS
 De  um  total de 56 transferências pactuadas no exercício, em 28 casos
 houve efetivo repasse de recursos para a Universidade (UFPel figurando
 como  convenente),  conforme  demonstrado  no  Anexo I do Relatório de
 Gestão da UFPel, constante às fls. 194 até 197 do presente Processo.

 Os  repasses  foram realizados mediante descentralizações de crédito e
 montaram   em   R$  33.858.442,80,  dos  quais  R$  14.731.731,81  são
 referentes  aos pagamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), em prol do
 Hospital Universitário.

 Por  sua  vez, a UFPel repassou recursos mediante a formalização de 26
 Instrumentos  (UFPel  figurando como concedente), conforme demonstrado
 no  Anexo IV do Relatório de Gestão da UFPel, constante às fls. 93 até
 96 do presente Processo, no montante de R$ 33.340.961,17.

 A  seguir  apresentamos  os  quadros  resumos  das  transferências  do
 exercício,   bem  como  o  percentual  de  recursos  auditados  (UFPel
 figurando como concedente).
 
Transferências concedidas
Quantidade de 
transferências no 
exercício

Montante % Quantidade auditada % Valor auditado

26 R$ 33.340.961,17 23,08% 61,77%

 Ressaltamos  que  do  montante  de recursos auditados, R$ 1.703.227,22
 foram analisados também sob o aspecto da prestação de contas.

 Por  meio de análise efetuada acerca de convênios firmados pela UFPel,
 na  qual  ela  figura  como concedente, constatamos falhas relativas à
 formalização,  à  execução  e   à  prestação de  contas de  convênios,
 conforme sumarizado a seguir:
 a)   Impropriedades   em  Processos  de  formalização de convênios com
 Fundação de Apoio.
 b)   Falta   de   inserções  de  dados  no   Sistema  de   Gestão   de



 Convênios  e Contratos  de  Repasse - SICONV.
 c)  Pendências  de  apresentação  de  Processos de Prestação de contas
 por parte de Fundações de Apoio à UFPel.
 d)  Realização de despesas sem respaldo em termo de convênio vigente.
 e)   Morosidade   na   apreciação   das   prestações   de   contas  de
 convênios firmados com fundações de apoio.
 f)   Impropriedades   em  processo  de prestação de contas de convênio
 firmado com a Fundação Simon Bolívar.
 g)   Repasse   de  recursos para Fundação de Apoio Universitário (FAU)
 para   a   prestação    de    serviços   contínuos   com   vistas   ao
 atendimento  de necessidades permanentes da Instituição.

 4.4 ITEM 05 - AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA UJ
 As    tabelas   a   seguir  permitem  visualizar  a  distribuição  das
 contratações  realizadas  pela  UFPel e pelo Hospital Universitário em
 2009,  por  modalidade  de  licitação, bem como o montante de recursos
 auditados na área de licitações:
 
UFPel: 

Tipo de Aquisição 
de bens / 
serviços

Valor no 
Exercício

(*) 
% Valor 

sobre total
Montante 
auditado
(R$)

% recursos 
auditados

Dispensa 21.121.587,75 42,85% 1.910.938,77 9,05%
Inexigibilidade 3.817.032,35 7,74% 1.054.044,95 27,61%
Convite 14.831,10 0,03% 0,00 0,00 %
Tomada de Preços 5.193.747,70 10,54% 801.131,99 15,42%
Concorrência 4.929.207,43 10,00% 664.678,80 13,48%
Pregão Eletrônico 14.212.290,95 28,83% 1.794.663,9 12,63%
Total 49.288.697,28 100,00% 6.225.458,41 12,63 %

(*) Fonte: SIAFI – Conta contábil nº  1.9.2.4.1.02.00 -  EMPENHOS POR 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO, em 31/12/2009.

Hospital Universitário:
 

Tipo de 
Aquisição de 

bens / serviços
Valor no 
Exercício

(*) 
% Valor 

sobre total
Montante 
auditado

% recursos 
auditados

Dispensa 6.105,00 0,19% 0,00 0,00
Inexigibilidade  147.200,52 4,49% 0,00 0,00
Convite 0,00 0,00 NA NA
Tomada de Preços 311.866,50 9,51% 311.866,50 100 %
Concorrência 0,00 0,00 NA NA
Pregão 
Eletrônico

2.815.577,76 85,82% 2.115.705,08 75,14 %

Total 3.280.749,78 100,00% 2.427.571,58 73,99 %

 As  referidas tabelas não incluem os empenhos e pagamentos enquadrados
 na  modalidade  "não  se   aplica",  tais  como despesas com pessoal e
 repasses  de  recursos  por  meio de convênios celebrados no âmbito da



 Universidade.

 Registramos  que do total de R$ 3.817.032,35 empenhados pela UFPel com
 base  no  artigo  25  da  Lei  nº 8666/93, R$ 1.044.084,95 (27,35 % da
 citada  modalidade)  referem-se  à  prestação de serviços de telefonia
 fixa, ou seja, modalidade imprópria para o referido objeto.

 Por  meio  da  análise  efetuada  acerca de licitações conduzidas pela
 UFPel,  constatamos  falhas e/ou impropriedades na aplicação da Lei nº
 8.666/1993, conforme sumarizado a seguir:

 a)  Falhas na formalização de Contratos.
 b) Perda  de prazo para fins de prorrogação contratual.
 c)   Ausência   de   caução   prévia   como  garantia  oferecida  para
 assegurar a plena execução dos contratos.
 d)   Falta     de     imposição     de    penalidades    a    empresas
 contratualmente inadimplentes.
 e) Realização de despesas sem respaldo contratual.
 f) Prorrogação "retroativa" de Contrato ou Convênio.
 A  seguir  apresentamos o quadro-resumo dos processos que foram objeto
 de análise, no decorrer dos trabalhos de campo.
 

Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

Oportunidade 
e 

conveniência 
do motivo da 
Licitação

Modalidade 
da

 Licitação
Fundamento 

da
 Dispensa

Fundamento 
da 

Inexigibili
dade

Dispensa nº 
209/2009

R$ 10.814,00 Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Pregão nº 
020/2008

R$ 987.750,00 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Dispensa nº 
286/2009

R$ 703.243,59 Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Dispensa nº 
420/2009

R$ 27.060,00 Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Dispensa nº 
412/2009

R$ 118.917,75 Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Dispensa nº 
066/2009

R$ 
1.042.403,46

Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Dispensa nº 
315/2009

R$ 838.989,00 Adequada Não se 
aplica

Adequado Não se 
aplica

Inexigibili
dade s/nº

R$ 9.960,00
(faca p/ 
cortes 
ultrafinos)

Adequada Não se 
aplica

Não se aplica Adequado

Tomada de 
Preços  nº 
02/2009

R$ 236.724,82 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Tomada de 
Preços  nº 
03/2009

R$ 442.958,15 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Tomada de 
Preços  nº 
04/2009

R$ 65.931,00 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica



Pregão nº 
013/2009

R$ 66.999,00 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Pregão nº 
010/2009

R$ 304.962,00 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Pregão nº 
016/2009

R$ 434.952,90 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Concorrênci
a 04/2009

R$ 664.678,80 Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Tomada de 
Preços nº 
04/2008

R$ 
1.453.808,37

Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Pregão nº 
69/2009

R$ 
2.115.705,08

Adequada Devida Não se aplica Não se 
aplica

Inexigibili
dade s/nº 

R$ 
1.044.084,95
(telefonia 
fixa)

Adequada Não se 
aplica

Não se aplica Inadequado

 4.5 ITEM 06 - AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 O  quantitativo  de  servidores  da  UFPEL  e do HE (Hospital Escola),
 classificados  por  categoria  funcional,  referente aos exercícios de
 2007,  2008  e  2009,  obtido  por  meio  de  consulta  ao SIAPE, está
 reproduzido no quadro que segue:
 

Tipologia Quantidade
Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)

2007 2.123
2008 2.040
2009 2.169

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)
2007 245
2008 216
2009  66

Cargo em comissão ou Nat. Especial (sem vínculo)
2007 5
2008 2
2009 8

Requisitados com ônus para a UJ
2007 0
2008 0
2009 0

Requisitados sem ônus para a UJ
2007 0
2008 0
2009 0

 Na  análise  da  evolução do quantitativo de pessoal nos exercícios de



 2007, 2008 e 2009 não se verificam variações significativas.

 No item 3.1 do Relatório de Gestão 2009 a Universidade considerou como
 lotação   ideal  o  quantitativo  de  2.500  servidores  estatutários,
 acrescentando  que:"O  Programa de Dimensionamento das Necessidades de
 Pessoal  ainda  não  está aprovado em nossa instituição. Quando de sua
 implantação,  que esperamos aconteça em médio prazo, teremos condições
 de  avaliar os impactos da terceirização na produtividade, bem como as
 necessidades  de  redução  ou ampliação do quadro de recursos humanos,
 tanto  próprio  como  terceirizado.  Atualmente observamos a constante
 necessidade  de  contratações de funcionários para atender as demandas
 da expansão institucional."

 Em  relação  ao  registro  de  atos  de pessoal no SISAC, com base nas
 informações  contidas  no  Relatório  de  Gestão  da Unidade, tem-se a
 seguinte situação:
 

Tipo de ato 
de gestão de 

pessoal

Quantidade de atos de 
pessoal passíveis de 
registro no SISAC no 
exercício de 2009 (A)

Quantidade de atos de 
pessoal registrados no SISAC 
no exercício de 2009 (B)

Percentual 
de atos 

registrados 
no SISAC 
(A)/(B)

ADMISSÃO 236 259 110%
DESLIGAMENTO 214 244 114%
APOSENTADORIA 80 80 100%
PENSÃO 10 10 100%

 A  diferença a maior no número de atos registrados no SISAC referem-se
 a atos ocorridos em exercícios anteriores, registrados em 2009.
 
 Procedemos  ao  exame  de  trilhas  de auditoria de gestão de recursos
 humanos, extraídas do SIAPE, conforme discriminado no quadro a seguir:
 

Ocorrência Quantidade de 
servidores 
analisados

Quantidade de 
servidores 
enquadrados 
na ocorrência

Servidores ativos e instituidores de pensão 
investidos em outros vínculos

14 47

Servidores que percebem os adicionais de 
periculosidade e de insalubridade

10 783

Servidores que recebem auxílio-transporte em valor 
superior a R$ 500,00

09 09

Professor Titular 10 142
Servidores que estão percebendo o abono de 
permanência

05 263

Servidores aposentados proporcionalmente que 
recebem a vantagem do art. 184, I e II ou do art. 
192, I e II da Lei nº 8.112/90

01 01

Servidores com ocorrência no SIAPE de aposentadoria 
proporcional recebendo proventos integrais

02 02

Servidores que percebem auxílio-alimentação com 
valores divergentes daqueles estabelecidos pelo MP

01 01

Despesas de exercícios anteriores (2008) 15 823



 Em  síntese,  os  principais  achados  na área de Recursos Humanos, em
 decorrência  da  aplicação das  trilhas de pessoal, citadas  no quadro
 anterior foram:

 a)Pagamentos  de  Adicional  de  Insalubridade  sem  amparo  em  Laudo
 Técnico.
 b)Divergência  entre  os  valores  registrados  nas  declarações  para
 fins  de  Auxílio-Transporte  e  aqueles  efetivamente  registrados no
 SIAPE.
 c)Não   disponibilização  de  processos  de  provimento  do  cargo  de
 Professor  Titular.
 d)Participação   de   servidor   na   gerência   ou  administração  de
 sociedade privada.
 e)Impropriedades   em   processos   de   pagamentos   de  despesas  de
 exercícios anteriores.

 4.6 ITEM 07 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO PELA UJ RECOMENDAÇÕES TCU/CI
 Com   o   objetivo   de   aferir  o  atendimento  às  determinações  e
 recomendações do TCU no exercício sob exame, selecionamos para análise
 o  Acórdão  nº  2.607/2009  -  Segunda  Câmara, o Acórdão 3.071/2009 -
 Primeira  Câmara  e  o Acórdão nº 5.086/2009 - Segunda Câmara. A UFPEL
 comprovou   o  cumprimento  satisfatório  de  todas  as  determinações
 emanadas do TCU, nos referidos acórdãos.

 Na  avaliação  do  cumprimento às recomendações da CGU, verificou-se o
 não  atendimento  das  recomendações  constantes  dos  itens  1.1.3.1,
 1.1.6.3,    1.1.8.1,  1.1.9.8,  1.1.9.9  e  2.1.1.1  do  Relatório  de
 Auditoria  Anual de Contas nº 224848, relativo à gestão 2008, os quais
 tratam   de:   falta   de   cadastramento  dos  convênios  no  SICONV,
 descumprimento  de  prazos  na  condução  de  processos disciplinares,
 contratação  de  fundações  de  apoio  para  a realização de objeto de
 caráter genérico, continuado e permanente e inexistência de unidade de
 auditoria interna na UFPel.

 4.7 ITEM 08 - AVALIAÇÃO EXECUÇÃO PROJ/PROG FINANCIADOS COM REC EXTERNOS
 No  período  objeto dos exames, tanto a UFPel quanto o Hospital Escola
 não executaram projetos ou programas financiados com recursos externos
 e/ou  em  cooperação com organismos internacionais, conforme informado
 no  item 8 do Relatório de Gestão apresentado pela Universidade (folha
 173 do presente Processo).

 4.8 ITEM 09 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO PASSIVOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
 Com  o  objetivo  de  avaliar  a  capacidade  da  Unidade  em intervir
 previamente sobre as causas que ensejaram a ocorrência de passivos sem
 a  consequente  previsão  orçamentária de créditos ou de recursos, bem
 como  as  medidas  adotadas para a gestão desse passivo, analisamos as
 despesas lançadas na conta contábil "fornecedores por
 insuficiência de créditos/recursos".

 Embora  o  gestor  tenha  inserido  no  Relatório de Gestão de 2009 as
 razões   e   a  fundamentação  legal  da  inscrição  de  passivos  por
 insuficiência    de   créditos,    as   providências   adotadas   para
 regularização    desse   passivo,   registrado   na   conta   contábil
 2.1.2.1.1.11.00, no  valor de R$ 329.974,63, não  foram  explicitadas.



 Ademais, não constatamos irregularidades.

 Por sua vez, quanto ao Hospital, não houve registros na conta contábil
 "fornecedores por insuficiência de créditos/recursos".

 4.9 ITEM 10 - AVALIAÇÃO CONFORMIDADE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
 Os  quadros a seguir reproduzem os valores inscritos em Restos a Pagar
 pela  UFPel  e  pelo  Hospital,  em 2009, obtidos em consulta ao SIAFI
 Gerencial,  os  valores  analisados  pela  equipe  de  auditoria  e  o
 respectivo percentual, nos quais não se constatou irregularidades.
 
 UNIVERSIDADE:
 
Restos a Pagar 
inscritos em 2009 (A)

Restos a Pagar 
analisados (B)

Percentual analisado 
(B) / (A)

R$ 18.270.307,44 R$ 2.688.892,55 14,72%

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO:
 

Restos a Pagar 
inscritos em 2009 (A)

Restos a Pagar 
analisados (B)

Percentual analisado 
(B) / (A)

R$ 1.692.360,05 R$ 471.147,41 27,84%

 4.10 ITEM 15 – AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS CHAMAMENTO PÚBLICO
 Verificou-se que a Unidade Jurisdicionada, no decorrer do exercício de
 2009,   não   realizou  "chamamento  público"  para  a  realização  de
 transferências  voluntárias.  Registre-se, também, a não utilização do
 Portal  de  Convênios  -  SICONV  para  gerir  a firmatura, execução e
 prestação  de  contas de seus convênios, em desacordo com a legislação
 correlata,  em  especial  ao artigo 3º da Portaria Interministerial nº
 127,  de  29/05/2009, fato que a Universidade informou que será sanado
 no presente exercício (2010).

 4.11 ITEM 16 - AVALIAÇÃO DA IRREG. NÃO EXPURGO CPMF CONTRATUAL 
 Em  atendimento à determinação contida no item 1.5.3 do Acórdão TCU nº
 2.862/2009  -  Plenário,  verificamos  que  em  relação ao Contrato Nº
 19/2007,  de  28/06/2007,  firmado  com  a empresa Liderança Limpeza e
 Conservação   Ltda   (CNPJ  00.482.840/0001-38),  no  montante  de  R$
 1.452.000,00,  para  a prestação de serviços de limpeza e conservação,
 vinculado  ao  Pregão  Eletrônico  nº  065/2007, permanece pendente de
 apuração   e,   consequentemente,   de   cobrança   os  valores  pagos
 indevidamente  em  razão  da  extinção  da  cobrança  da  Contribuição
 Provisória  sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
  e Direitos de Natureza Financeira - CPMF a partir de 01/01/2008, data
 a  partir  da  qual  é  indevida  a  cobrança  de  CPMF  nos contratos
 administrativos do Governo Federal.

 Mediante  Ofício  nº 012/2010/PRA, de 28 de maio de 2010, após análise
 do  Relatório Preliminar de Auditoria, a UFPel acrescentou: "quanto ao
 item  4.11.,  que  refere  ao apontamento de cobrança de CPMF pendente
 informo  que a Comissão de Apoio às Licitações, em estudo referente ao
 pedido de reequilíbrio econômico financeiro do contrato nº 19/2007, no
 processo  23110.001407/2007-97,  estabelece cálculo deste reequilíbrio



 descontando  os  valores  referentes  a  CPMF,  conforme cópia anexa."

 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 aplicável,
 submetemos  o presente  relatório à  consideração  superior, de modo a
 possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

                   Porto Alegre , 07 de junho de 2010.



 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

   RELATÓRIO Nº      : 243926
   UCI 170189        : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS
   EXERCICIO         : 2009
   UNID CONSOLIDADORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
   CODIGO            : 154047
   MUNICIPIO         : PELOTAS
   UF                : RS

 1 BRASIL UNIVERSITÁRIO 
 
 1.1 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
 
 1.1.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
 
 1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (001)
 Trata-se  da  Ação  4009 
 finalidade  é  garantir  o  funcionamento  dos cursos de graduação das
 Instituições  Federais de Ensino Superior 
 de  alta  qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade,
 capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacio
 transferência  de conhecimento pautada em regras curriculares. A forma
 de  implementação  dessa  ação  é  direta. 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. A meta de atendimento proposta para a
 UFPel  é  de  11.001  alunos  matriculados.  O  montante  de 
 executados  nesta Ação, no exercício de 2009, excluindo
 com pessoal, está discriminado no quadro abaixo:
  
Execução das ações governamentais para o Programa Brasil Universitário

 
Ação Governamental

4009 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO

 
 
 1.1.2 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DA CGU 
 
 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (023)
 Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a
 realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente.
 
 Em  relação   à  Constatação  nº  1.1.9.8 "Manutenção  de  contratação
 indevida   de   Fundação   de   Apoio  para  a realização de objeto de
 caráter  genérico, continuado e permanente"
 Auditoria   nº   224848 (2ª parte),  referente à Auditoria de Gestão 
 Exercício   2008,  verificamos  que  a  Universidade  não  atendeu  as
 recomendações emanadas pelo Controle Interno.

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS
Nº 243926 - 2ª PARTE 

   
243926 
CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS
2009 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - 
154047 
PELOTAS 
RS 

 

1.1 FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (001) 
se  da  Ação  4009 - Funcionamento  de Cursos de Graduação, cuja

r  o  funcionamento  dos cursos de graduação das
Instituições  Federais de Ensino Superior - IFES, formar profissionais
de  alta  qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade,
capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacio
transferência  de conhecimento pautada em regras curriculares. A forma
de  implementação  dessa  ação  é  direta. As Instituições Federais de
Ensino  Superior  recebem  recursos  da União e participam com valores

orçamentos  próprios,  destinados  à  manutenção,
organização  das  atividades de ensino, pesquisa e extensão, que ficam
alocadas  nesta ação específica. A meta de atendimento proposta para a
UFPel  é  de  11.001  alunos  matriculados.  O  montante  de 
executados  nesta Ação, no exercício de 2009, excluindo-
com pessoal, está discriminado no quadro abaixo: 

Execução das ações governamentais para o Programa Brasil Universitário

Ação Governamental 
Despesas 
Executadas 

(R$) 
FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUACAO 26.201.794,88

ATUAÇÃO DA CGU - NO EXERCÍCIO 

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (023) 
Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a
realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente.

Em  relação   à  Constatação  nº  1.1.9.8 "Manutenção  de  contratação
indevida   de   Fundação   de   Apoio  para  a realização de objeto de
caráter  genérico, continuado e permanente"  constante do Relatório de
Auditoria   nº   224848 (2ª parte),  referente à Auditoria de Gestão 
Exercício   2008,  verificamos  que  a  Universidade  não  atendeu  as
recomendações emanadas pelo Controle Interno. 

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS 

 UFPel 

Funcionamento  de Cursos de Graduação, cuja 
r  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. A forma 
de  implementação  dessa  ação  é  direta. As Instituições Federais de 
Ensino  Superior  recebem  recursos  da União e participam com valores 

orçamentos  próprios,  destinados  à  manutenção, 
organização  das  atividades de ensino, pesquisa e extensão, que ficam 
alocadas  nesta ação específica. A meta de atendimento proposta para a 
UFPel  é  de  11.001  alunos  matriculados.  O  montante  de  recursos 

-se as despesas 

Execução das ações governamentais para o Programa Brasil Universitário 
% das Despesas 
Executadas do 

Programa 
26.201.794,88 33,14 % 

Manutenção  de  contratação   indevida  de  Fundação  de  Apoio para a 
realização de objeto de caráter genérico, continuado e permanente. 

Em  relação   à  Constatação  nº  1.1.9.8 "Manutenção  de  contratação 
indevida   de   Fundação   de   Apoio  para  a realização de objeto de 

constante do Relatório de 
Auditoria   nº   224848 (2ª parte),  referente à Auditoria de Gestão - 
Exercício   2008,  verificamos  que  a  Universidade  não  atendeu  as 



 CAUSA: 
 Contratação   de   Fundação  de  Apoio  para  execução  de  atividades 
 institucionais e/ou administrativas. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à  Solicitação  de Auditoria nº 243926/012/CGU, o gestor 
 informou: 
 
 "Em  atendimento  a  respectiva  Solicitação de Auditoria, informamos, 
 conforme segue: 
 Convênio   Hospital   Escola   X   Universidade   Federal  de  Pelotas 
 Desde  a  criação  da Fundação, sempre foi possível que a Universidade 
 Federal  de  Pelotas  e  a  própria  Fundação  de Apoio Universitário, 
 firmassem  entre  si, Convênio no que diz respeito ao Hospital Escola, 
 sendo  que  o  objeto  do  referido convênio sempre foi contratação de 
 recursos humanos e aquisição de bens e serviços. 
 
 O  último convênio cujo objeto era o desenvolvimento das atividades de 
 ensino  e  pesquisa e assistenciais do Hospital Escola, foi firmado em 
 21 de janeiro de 2008, sob o processo de nº 23110.000217/2008-33, cuja 
 vigência foi de 12 meses, terminando assim em 21/01/2009. 
 
 No  ano seguinte, não foi possível a renovação do respectivo contrato, 
 tendo em vista que o Acórdão 599/2008-Plenária impedia a realização do 
 mesmo,  pois  este  acórdão,  em  observância  ao  também  acórdão  nº 
 1.520/2006  do  E.  TCU  fazia  referência a manutenção de mão-de-obra 
 oferecida  pela  Fundação  ao  Hospital  Escola, onde no subitem 9.1.4 
 limitava  o  objeto do convênio, apenas para o fornecimento da mão-de- 
 obra pela FAU ao HE da UFPel. 
 
 Ocorre  que  o  convênio  do Hospital Escola, transfere a FAU todas as 
 atividades inerentes, e não apenas a contratação de recursos humanos. 
 Além  disso  estas  atividades  acarretavam em obrigações assumidas em 
 nome  da própria Fundação, essenciais para a manutenção das atividades 
 do  ensino,  pesquisa,  extensão  e  assistência  do  Hospital  Escola 
 inclusive a aquisição de bens e serviços. 
 
 Por  esta  razão,  a  Fundação, juntamente com a própria Universidade, 
 interpuseram  em  29 de abril de 2009, Recurso de Reconsideração, onde 
 buscaram  justamente  admitir  a continuidade dos convênios celebrados 
 entre  a  Universidade  Federal  de  Pelotas  e  a  Fundação  de Apoio 
 Universitário  em  data anterior ao v. Acórdão nº 599/2008 - Plenário, 
 bem  como  celebrar  termos  aditivos  para  a  manutenção  dos atuais 
 objetos,   quais  sejam,  a  continuidade  de  atividades  de  caráter 
 permanente  que  até  então  vinha  executando,  com  a  permissão  de 
 contratação de obras para adequação de áreas físicas e de reparos, bem 
 como aquisição de bens e serviços. 
 
 No   mesmo   ano  (2009)  o  Tribunal  de  Contas  da  União  realizou 
 fiscalização orientada centralizada (FOC) nos hospitais universitários 
 federais  o  que  gerou  expectativa  de normatizações das atividades, 
 tendo  em  vista  as  dificuldades  comuns  a  todas  as IFES, em seus 
 Hospitais Universitários. 
 
 A  suspensão,  ou  a  interrupção do convênio do Hospital Escola com a 
 UFPel, importaria na paralisação de todas as suas atividades, deixando 
 desassistida  toda  a  população  da região sul, bem como a comunidade 
 acadêmica, o que traria um dano irreparável e irreversível. 



 
 Por  esta  razão  houve  continuidade  da relação convenial, buscando, 
 juntamente aos órgãos competentes uma solução para o impasse. 
 
 Por  outro  lado,  salientamos  que desde 25/04/2007, com vigência até 
 25/04/2012,  a  UFPel  e  a  FAU  (Fundação  de  Apoio  Universitário) 
 firmaram,  através do processo sob o nº 23110.002879/2007-67, convênio 
 cujo objeto é o Desenvolvimento das Atividades no Hospital Escola. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Apesar   das  considerações externadas pela Unidade, a situação fática 
 não  encontra  respaldo  na  jurisprudência  do  TCU  e  na legislação 
 correlata, razão pela qual mantemos o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Cumpre-nos  recomendar  à  Universidade  que abstenha-se de formalizar 
 contratos  e/ou  convênios  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, tais como: 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. 
 
 1.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (025) 
 Inexistência de Unidade de Auditoria Interna na UFPEL. 
 
 Como  já  relatado  nos  anos  anteriores e especificamente no subitem 
 2.1.1.1("Inexistência  de  Unidade de Auditoria Interna na FUFPEL") do 
 Relatório   de   Auditoria   nº  224848  (2ª parte), constatamos que a 
 situação  permanece  inalterada,  ou  seja,  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. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  adoção  de  providências  efetivas  para a implementação da 
 Unidade de Auditoria Interna na UFPEL. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à  Solicitação  de Auditoria nº 243926/012/CGU, o gestor 
 informou: 
 "Em relação à estruturação da auditoria interna da UFPel segue a mesma 
 realidade  já  relatada  quando  da manifestação desta Instituição  no 
 Relatório  de Auditoria Anual de Contas Nº 224848 - 2ª parte, ou seja, 
 seguimos  aguardando a liberação de 01 (uma) vaga, já prevista através 
 do Programa REUNI." 
 
 Posteriormente,  mediante  Ofício  nº  012/2010/PRA,  de 28 de maio de 
 2010,  após  análise  do  Relatório  Preliminar  de Auditoria, a UFPel 
 acrescentou: 
 "No  tocante  à  ausência  de  unidade de auditoria interna, esclareço 
 desde  já  que,  em  que  pese  tivesse  sido  tomada  anteriormente a 
 iniciativa  de  designação  de servidor do quadro da Universidade para 
 exercício  da função de auditoria interna mediante nomeação para cargo 
 em  comissão,  verificou-se  a  inadequação  do  meio usado. Por isso, 



 buscou-se  reiteradamente  a  liberação  de  vaga junto ao Ministério, 
 destinada   a   cargo   técnico-administrativo  para  o  quadro  ativo 
 permanente,  de profissional com formação em Ciências Contábeis, a fim 
 de  resolver em definitivo a pendência formal e a evidente necessidade 
 material  de  funcionamento  de  uma  unidade  de auditoria interna na 
 Instituição.   Finalmente,  a  vaga  foi  liberada  e  encontra-se  em 
 andamento  neste momento concurso público para preenchimento. Tão logo 
 ocorra a nomeação, comunicarei a V. Sa." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Tendo  em  vista  que a constatação teve impacto no período objeto dos 
 exames, 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. 
 
 1.1.3 ASSUNTO  - BENS IMOBILIÁRIOS 
 
 1.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (003) 
 Existência de saldos contábeis pendentes de conciliação. 
 
 Constatou-se  a  falta de movimentação de baixa dos registros na conta 
 contábil SIAFI nº 1.4.2.1.1.91.00 - Obras em Andamento, no decorrer do 
 exercício  de  2009,  conforme  dados  extraídos  do SIAFI (posição em 
 31/12/2009): 
 1.4.2.1.1.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO 
 Saldo  anterior             D                    C         Saldo final 
 27.963.130,05,74      9.620.305,74            0,00     37.583.435,79 D 
 
 Registramos  que no decorrer do exercício de 2009, foram concluídas 25 
 obras  na Universidade, para as quais, até 31/12/2009,  já haviam sido 
 emitidos 17 Termos de Recebimento Definitivo. 
 
 De  forma  análoga,  não  houve a realização de baixa dos registros na 
 conta  de  controle  SIAFI  nº  1.9.9.9.2.02.00 - Importações de Bens, 
 conforme dados extraídos do SIAFI (posição em 31/12/2009): 
 1.9.9.9.2.02.00 - IMPORTAÇÕES DE BENS 
 Saldo  anterior             D                    C         Saldo final 
   EX1540578 - SOILMOISTURE EQUIPMENT CORP. 
 31.649,74                0,00                0,00         31.649,74  D 
   EX1540582 - LI-COR INCORPORATED 
 63.952,31                0,00                0,00         63.952,31  D 
 
 CAUSA: 
 Falha na aplicação da rotina de conciliação contábil. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/001, de 22/03/2010, o 
 gestor informou: 
 
 "Para  que o Departamento de Finanças e Contabilidade registre a baixa 
 das  obras em andamento é necessário que seja constituída uma comissão 
 para  recebimento  definitivo  das  obras,  e  a  lavratura  do  termo 
 definitivo da conclusão destas. 
 



 Este  encargo  é  responsabilidade  do  Departamento  de  Planejamento 
 Físico, ligado a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento. 
 No  exercício de 2009, o DFC não recebeu nenhum termo de conclusão por 
 isso não há movimentação de baixa. 
 
 Apesar de não ser responsabilidade do DFC, anualmente enviamos extrato 
 como  os  saldos  das  obras  em  andamento,  para  que as unidades se 
 pronunciem. Anexo documento  expedido em 2010." 
 
 Posteriormente,  mediante  Ofício  nº  012/2010/PRA,  de 28 de maio de 
 2010,  após  análise  do  Relatório  Preliminar  de Auditoria, a UFPel 
 acrescentou: 
 
 "Após  os trabalhos da auditoria, foi enviado pela PRPD, ao DFC termos 
 de   recebimento   de  obras  conforme  já  explicitado  no  relatório 
 preliminar. 
 
 De  posse  dos  documentos  o Departamento de Finanças e Contabilidade 
 está  conferindo  os  valores  das  obras com os respectivos termos de 
 baixa  para  a regularização da conta transitória "obra em andamento", 
 sendo  que  em  alguns  casos  as  referidas contas correntes já foram 
 baixadas. (documentos anexos) 
 
 Importações  em Andamento - Os referidos saldos já foram regularizados 
 e baixados conforme documentação em anexo." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A   partir   da   manifestação  do  gestor,  fica  evidenciado  que  a 
 documentação  não tem sido enviada ao DFC, configurando falha no fluxo 
 de informações no âmbito da Universidade. 
 
 De  igual  forma,  as  notas  fiscais  dos  bens importados também não 
 tiveram o trâmite adequado no âmbito da Universidade. 
 Tendo  em  vista  que a constatação teve impacto no período objeto dos 
 exames, mantemos o aponte. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomenda-se  a  realização  do trâmite  adequado  de  documentos e/ou 
 informações, com vistas a atender ao princípio contábil da oportunida- 
 de  e  efetue,   tempestivamente,  os   registros  no  Sistema  SIAFI, 
 relativamente à importação  de  bens  e  às  obras  em  andamento,  de 
 forma    que  os   demonstrativos   contábeis   espelhem   a   correta 
 situação  da Unidade a qualquer momento. 
 
 1.1.4 ASSUNTO  - PROCESSOS LICITATÓRIOS 
 
 1.1.4.1 INFORMAÇÃO: (028) 
 Em 2009, foram emitidas, pela Universidade, notas de empenhos com base 
 no  art.  25  da  Lei  8.666/93   (inexigibilidade  de  licitação), no 
 montante  de  R$  3.817.032,35, sendo que desse total, R$ 1.044.084,95 
 possuem  como  objeto  a  prestação de serviços de telefonia. Porém, é 
 notório que existe viabilidade de competição para a contratação de tal 
 objeto,   de   acordo    com    as   determinações   da  legislação  e 
 jurisprudência  vigentes,  em especial da Portaria Normativa nº 01, de 
 06/08/02, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
 Questionada  a  respeito,  a  Unidade  demonstrou  que também tem esse 
 entendimento, esclarecendo a situação deverá ser sanada no decorrer do 



 exercício, conforme segue: 
 "Pregão Eletrônico 128/2009. Processo nº 23110.005407/2009-28. Objeto: 
 Contratação  de  Empresa  Especializada  em  Telecomunicações  para  a 
 Prestação de Serviços de Telefonia Fixa. 
 O  Processo  supra  foi aberto no dia 22/07/2009, conforme demonstra o 
 documento  anexo,  de  acordo  com  o  Pedido  11/2009 da Pró-Reitoria 
 Administrativa  (PRA),  datado  de  21/07/2009. Realizadas as análises 
 pertinentes e a busca de orçamentos no mercado (procedimento de enorme 
 dificuldade,  tendo  em  vista  o  desinteresse  dos fornecedores), em 
 10/09/2009  os  autos foram remetidos à Pró-Reitoria de Planejamento e 
 Desenvolvimento  (PRPD)  para  abertura  de  crédito. Em 25/09/2009 os 
 autos  retornaram  à  Comissão  Permanente  de Licitações. Elaborado o 
 edital,  com  data  de 20/10/2009, os autos foram remetidos à PRA para 
 aprovação  do  termo  de  referência  e  autorização  do lançamento do 
 certame,  sendo  após,  no  dia  seguinte,  tramitado  à  Procuradoria 
 Jurídica.  Em  04/11/2009 os autos volveram à PJ para nova apreciação, 
 os  quais  foram  analisados e devolvidos a esta Comissão no dia 13 do 
 mesmo   mês.   Por   derradeiro,   no   mesmo   dia,  precisamente  às 
 16h:49min:39seg,  o  certame  foi  publicado,  consoante  pág. 156 dos 
 autos,  com  data para abertura no dia 30/11/2009. A partir de então o 
 edital  do  Pregão  Eletrônico em análise sofreu diversas impugnações, 
 tendo  sido  suspenso. Republicado com alterações para abertura no dia 
 12/02/2010,  novamente  foi suspenso devido a novas impugnações. Desde 
 então  a  PRA está incumbida de fazer as alterações necessárias, a fim 
 de   possibilitar   a   realização   exitosa   do  certame  em  tela." 
 
 1.1.5 ASSUNTO  - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS 
 
 1.1.5.1 CONSTATAÇÃO: (004) 
 Falhas na formalização de Contratos. 
 
 Constatamos  contratos  formalizados  sem  a  devida aposição de data, 
 conforme casos mencionados a seguir: 
 
 a)  Contrato nº 32/2009, firmado emergencialmente com a empresa Letral 
 Comércio  de Papéis e Material Escolar Ltda. (CNPJ nº 94.062.288/0001- 
 72),  com  vigência  de  10  dias,  constante  às  fls. 343 até 346 do 
 Processo nº 23110.01631/2008-60. 
 
 b)  Contrato  nº  08/2009,  firmado com a M & F Comércio de Gás e Água 
 Ltda.  (CNPJ  nº  08.819.536/0001-45),  constante às fls. 90 até 93 do 
 Processo nº 23110.008408/2008-43. 
 
 Por   sua   vez,  em  relação  ao   Processo  nº  23110.004838/2009-77 
 (Concorrência  nº  04/2009),  referente à obra do prédio dos cursos de 
 Fonoaudiologia  e  Terapia  Ocupacional,  verificamos que o item 21 do 
 Edital  (fls.  272)  estabelecia  o  prazo de vigência contratual de 6 
 meses,  enquanto que o Contrato nº 62/2009, de 23/10/2009, firmado com 
 a    empresa    Tecnocon    Construtora    de  Obras  Ltda.   (CNPJ nº 
 08.602.967/0001-55),   estabeleceu,   em   sua  Cláusula  Terceira,  a 
 vigência por um período de 12 meses. 
 
 CAUSA: 
 Omissão na aposição de data por ocasião da firmatura de contratos pela 
 UFPel e inobservância de disposições editalícias. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 



 gestor informou: 
 "a)  A ausência de data na assinatura do Contrato com a Empresa Letral 
 foi  um erro formal, pois que dá publicação do mesmo consta a referida 
 data, qual seja, 14/07/2009, conforme publicação via SIASG anexa. 
 
 b)  A  ausência  de data na assinatura do Contrato com a Empresa M & F 
 Comércio  de  Gás  e  Água  Ltda.  foi  um  erro  formal,  pois que dá 
 publicação  do  mesmo  consta  a referida data, qual seja, 20/04/2009, 
 conforme publicação via SIASG anexa. 
 
 c)  Concorrência  nº 04/2009 - A diferença entre o edital e o contrato 
 deve-se  a um equívoco, sendo que o prazo previsto no contrato é o que 
 contempla a necessidade de execução da obra." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em que pese em um primeiro momento parecer uma simples falha formal, a 
 aposição   de  data  nos  respectivos  termos  é  imprescindível  para 
 esclarecer o seu prazo de vigência. Quanto à incompatibilidade entre a 
 vigência  do  contrato  prevista  no edital e a formalização do termo, 
 entendemos ser necessário esclarecimento prévio, tendo em vista que em 
 muitos  casos  a vigência exigida no certame influencia o licitante no 
 momento da valoração da proposta. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  ao  gestor  que faça constar, nos termos de contratos, a 
 data  de  firmatura  dos  mesmos,  bem  como  observe  o  princípio de 
 vinculação  ao  instrumento  convocatório,  de  forma  que  o prazo de 
 contratação esteja compatível com aquele previsto no edital. 
 
 1.1.5.2 CONSTATAÇÃO: (005) 
 Perda de prazo para fins de prorrogação contratual. 
 
 Em   relação   ao   Processo   nº  23110.008716/2008-79,  referente  à 
 recuperação  (restauro)  do  Casarão  8,  referente   ao  Contrato  nº 
 61/2009,  de  28/10/2009,  no montante de R$ 118.917,75, firmado com a 
 empresa   Marsou   Engenharia   Ltda.  (CNPJ  nº  01.278.335/0001-39), 
 constatamos   a   perda  de   prazo  para   aditamento do contrato e o 
 consequente  término  da   vigência, agravado  com a incompatibilidade 
 existente  entre  a  extinção  contratual e a motivação que originou a 
 dispensa  de  licitação (situação emergencial com base no inciso IV do 
 art. 24 da Lei nº 8.666/93). 
 
 De  igual  forma,   em  relação  ao  Processo nº 23110.009509/2008-31, 
 referente à adequação do pavilhão para instalação das salas de aula na 
 Rua Conde Porto Alegre, nº 873, Contrato nº 23/2009, de 18/06/2009, no 
 montante  de  R$  442.958,15,  firmado  com a empresa IBH Construções, 
 Comércio  e   Representações   Ltda.   (CNPJ   nº 07.691.844/0001-75), 
 observamos   a  perda  de  prazo  para  aditamento  do  contrato  e  o 
 consequente  término da vigência (extinção contratual), sem término da 
 execução do objeto. 
 
 CAUSA: 
 Falha  na  aplicação  de  procedimento  de  conferência de vigência de 
 contratos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 



 Justificativa   apresentada   pela   Pró-Reitoria  de  Planejamento  e 
 Desenvolvimento,  conforme Ofício PRPD/DPF nº 113/2010, de 16 de abril 
 de 2010 e anexando "Manifestação do Fiscal de Obras": 
 
 "Vêm   os  autos  ao  Fiscal  de  Obras  para  manifestação,  conforme 
 solicitação  do  Pró-Reitor de Planejamento Físico da UFPel, referente 
 ao item nº 4 do Processo nº 23110.008793/2008-29. 
 
 PRELIMINARMENTE 
 
 Conforme anexo do Sistema de Controle de Documentos da UFPel. 
 
 A Portaria 1571/2009 de 07/10/2009 nomeou Fiscal da obra o Arq. Ronald 
 Wladimir  Güez  Vargas  (SIAPE 420705) posteriormente substituído pelo 
 signatário   desta   (SIAPE  420812),  através  da  Portaria  1699  de 
 03/11/2009. 
 Em  21  de  outubro  de 2009 foi feito o empenho nº 2009NE903042 com a 
 contratada. 
 No  dia  23 de outubro de 2009 foi feita a primeira reunião de partida 
 da  obra e tomadas as decisões de começar a obra na data da assinatura 
 do contrato. 
 A  ordem de serviço nº 22 de 2009 foi de 21/07/2009. Esta diferença de 
 datas  entre  a  assinatura  do  contrato e a ordem de serviço ocorreu 
 devido  ao  fato  da documentação oficial não ter chegado até o fiscal 
 naquela data. 
 Assinatura  nº  61/2009  em 28/10/2009, sendo prazo do contrato de 120 
 (cento e vinte) dias corridos e este venceria em 24/02/2010. 
 Ofício PRPD nº 299/2009, foi encaminhada a solicitação de pagamento da 
 primeira fatura. 
 Ofício  PRPD  nº 301/2009 do dia 11/12/2009 referente a solicitação de 
 serviços extras essenciais para a continuação dos serviços licitados. 
 Ofício PRPD nº 13/2010 do dia 13/01/2010 foi encaminhada a solicitação 
 da segunda fatura. 
 Memorando  nº  09/2010  PRPD  foi  solicitado  um  aditivo  de mais 60 
 (sessenta) dias de prazo, para a conclusão da obra, pois até então não 
 havia manifestação sobre a solicitação dos serviços extras. 
 Ofício nº 45/2010 encaminhamento da terceira fatura. 
 O  Fiscal da Obra, signatário desta manifestação entende primeiramente 
 que   a   Contratada,   empresa   Marsou   Engenharia  Ltda,  não  tem 
 responsabilidade  pelo  atraso  dos  serviços,  visto  que dependia de 
 autorização  da Contratante UFPel para o prosseguimento e execução dos 
 serviços. 
 Quanto  às  responsabilidades  do Fiscal da Obra, o signatário entende 
 que  tomou todas as providências necessárias ao bom andamento da obra, 
 sendo que é alheio à sua vontade o andamento das decisões solicitadas, 
 fato que atribui ao excessivo aparelho legal no serviço público. 
 Além  dos fatos acima citados houve diversos que atrasaram o andamento 
 da  obra,  entre os quais podemos citar: demora na aprovação de pedido 
 de  serviços  extras  essenciais a continuação dos serviços licitados, 
 como  é  o  caso da proteção da rede elétrica próxima aos andaimes das 
 fachadas externas, impedindo o trabalho dos operários, também a grande 
 burocracia  e demora no trâmite de documentos na UFPel para atender os 
 requisitos  legais  o  que contribuiu para o atraso nos serviços, como 
 remessa para autorizações, pareceres, etc., como por exemplo, a demora 
 na  resposta  do Pedido de Serviços Extras e de extensão de prazo, que 
 impedia a continuação dos serviços licitados, e a negativa do processo 
 só  foi  informada  no  dia  09 de março de 2010, devido ao término do 
 contrato,  referente  ao  dia  24  de  fevereiro  de  2010. Concordo a 



 respeito dos serviços extras solicitados, mas não com a solicitação de 
 prorrogação  de  prazo,  creio  que  a demora na solução dos problemas 
 burocráticos  prejudicou  a  conclusão da obra que estava no fim. Tais 
 serviços  extras eram de fundamental importância para o prosseguimento 
 da obra assim como o aditivo de prazo que foi solicitado. 
 Por  último,  o  signatário  coloca  à disposição para consulta toda a 
 documentação referente à obra como: Diários de Obras, cópia de fatura, 
 notas, orçamentos, ofícios encaminhados, cópias de protocolos e demais 
 documentos." 
 
 Justificativa   apresentada   pela   Pró-Reitoria  de  Planejamento  e 
 Desenvolvimento através do Ofício PRPD/DPF nº 102/2010, de 16 de abril 
 de 2010: 
 "No  dia  13  de  outubro  de  2009  durante  o período de vigência do 
 contrato  foi  encaminhado  pelos fiscais, de obra e de contrato à Pró 
 Reitoria   de   Planejamento  e  Desenvolvimento,  o  ofício  236/2009 
 solicitando  a  aprovação de um novo cronograma e prorrogação de prazo 
 por mais sessenta dias corridos, os quais não foram atendidos causando 
 a extinção do prazo contratual. 
 Cabe  salientar  que tal solicitação foi pertinente na ocasião, pois o 
 projeto arquitetônico e a planilha orçamentária licitados não previram 
 os seguintes itens abaixo: 
 -  Retirada  da  cobertura  do pavilhão adjacente, pois o mesmo se faz 
 necessário para que as salas de aula possuam iluminação e ventilação; 
 -  Execução  de  fundações  e vedação em alvenaria do pavilhão lateral 
 para evitar o destelhamento da fábrica de óleo; 
 -  Reforço  estrutural da edificação existente, para evitar o colapso, 
 prevenindo  acidentes  para  os  transeuntes  do  passeio público e da 
 população ocupante do prédio. 
 -  Demais  itens  que  foram  suprimidos  pela  fragilidade do projeto 
 arquitetônico, planilha orçamentária e caderno de encargos. 
 No  que diz respeito à morosidade da obra os tempos e folgas foram mal 
 dimensionados,  pois  se  trata de um ante-projeto e para executar uma 
 obra de adaptação seria necessário um projeto executivo prevendo todos 
 os  detalhamentos  bem  como  as  interferências  da edificação em seu 
 entorno, o que não foi previsto pelo projetista." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Quanto  à  obra  de  restauração, o fiscal da  obra expõe suas razões, 
 atribuindo  o caso, inclusive, "ao excessivo aparelho legal no serviço 
 público"  e  afastando a responsabilidade da empresa contratada. Dessa 
 forma, fica evidenciada a responsabilidade da UFPel na perda do prazo. 
 
 Quanto  às  obras  da  sala  de  aula,  o  fato  foi  atribuído ao não 
 atendimento  do pedido de acréscimo de serviços, valores e prazo, além 
 do  mal  dimensionamento  do  tempo. De igual forma, restou afastada a 
 responsabilidade da empresa contratada. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  ao  gestor  observar a vigência dos contratos, sendo que 
 nos  casos  de necessidade de prorrogação, faça tramitar o processo em 
 tempo  hábil para fins de observância ao disposto no § 2º do artigo 57 
 da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1.5.3 CONSTATAÇÃO: (006) 
 Ausência  de  caução  prévia  como garantia oferecida para assegurar a 
 plena execução dos contratos. 
 



 Verificamos  que a UFPel exige, nos processos licitatórios cujo objeto 
 envolva  a  execução  de obras, a prestação de garantia de 3 % sobre o 
 valor   do   contrato.   Porém,   a  forma  adotada  pela  UFPel  para 
 operacionalizar a prestação de garantia pelas empresas contratadas, ou 
 seja,  efetuando  a  retenção de 3% sobre o total da fatura a ser paga 
 não  cumpre a finalidade para a qual a garantia se destina. A garantia 
 serve  como instrumento para reduzir riscos de inexecução do contrato, 
 razão  pela  qual ela deve ser prévia, e aplicável sobre o montante do 
 contrato,   conforme   artigo  56  da  Lei  nº8.666/93.  A  título  de 
 exemplificação, citamos os seguintes contratos analisados: 
 
 a ) Contrato nº 61/2009 
 Empresa: Marsou Engenharia Ltda. 
 CNPJ: 01.278.335/0001-39 
 Valor Total: R$ 118.917,75 
 
 b ) Contrato nº 26/2009 
 Empresa: Metrosul 
 CNPJ: 04.772.944/0001-38 
 Valor Total: R$ 292.242,84 
 
 c) Contrato nº 23/2009 
 Empresa: IBH Construções, Comércio e Representações Ltda. 
 CNPJ: 07.691.844/0001-75 
 Valor Total: R$ 442.958,15 
 
 d)  Contrato nº 25/2009 
 Empresa: R & M Arquitetura e Construções Ltda. 
 CNPJ: 94.007.788/0001-01 
 Valor Total: 65.931,00 
 
 e) Contrato nº 62/2009 
 Empresa: Tecnocon Construtora de Obras Ltda. 
 CNPJ:  08.602.967/0001-55 
 Valor Total: R$ 664.678,80 
 
 CAUSA: 
 Não  aplicação  de  procedimento  de  cobrança  de  garantia quando da 
 assinatura do contrato. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 
 "A ausência de caução prévia como garantia nos referidos contratos dá- 
 se  em função de equívoco na interpretação da legislação vigente, pois 
 que,  até  2009,  os  editais  da  UFPel,  devidamente  aprovados pela 
 Procuradoria  Jurídica  da  Instituição,  previam  a  retenção  a  ser 
 executada  nas faturas e liberação após a conclusão da obra. Porém, de 
 forma  parcial  a  partir  de  2009  e na íntegra a partir de 2010, os 
 editais foram adequados e as cauções passaram a ser exigidas de acordo 
 com o disposto no art. 56, da Lei de Licitações." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  sua  manifestação,  a  Universidade concordou com o apontamento da 
 auditoria  e  acrescentou  que  em  2010  a  prática inadequada já foi 
 abolida.  Porém,  como  os  casos  citados impactaram no exercício sob 
 exame (2009), mantemos o aponte. 
 



 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,  recomendamos  que  o  contratado  opte  por  uma das 3 
 modalidades  de  prestação  de garantia previstas no art. 56 da Lei nº 
 8.666/93,  enfatizando  a  necessidade  de  que  sua apresentação seja 
 prévia à execução contratual. 
 
 1.1.5.4 CONSTATAÇÃO: (007) 
 Falta   de   imposição   de  penalidades  a  empresas  contratualmente 
 inadimplentes. 
 
 Não  identificamos  a  imposição de penalidades a empresas licitantes, 
 decorrentes  da  inexecução  de  objeto contratado ou pelo fato de não 
 terem  honrado  suas  propostas  em pregão, conforme casos descritos a 
 seguir: 
 
 a)  Contrato nº 08/2009, constante do  Processo 23110.008408/2008-43 - 
 empresa  M  &  F  Comércio  de  Gás  e  Água  Ltda: A empresa cessou o 
 fornecimento  a  partir de 24/09/2009, apesar do contrato ter vigência 
 até 20/04/2010. 
 
 b)  Processo  23110.000782/2009-81  (Pregão  nº  10/2009 - destinado à 
 aquisição  de  condicionadores  de  ar):  A  empresa  PATI - Comércio, 
 Importação e Exportação Ltda. (CNPJ nº 03.744.972/0001-89), não honrou 
 com a proposta. 
 
 c)  Processo  23110.000943/2009-37  (Pregão  nº  16/2009,  destinado à 
 aquisição  de  mobiliário  de  escritório)  -  A empresa CLICIMÓVEIS - 
 Comércio de Móveis Ltda. (CNPJ nº 06.005.601/0001-73) não honrou com a 
 sua  proposta,  no montante de R$ 64.963,00, referente ao fornecimento 
 de 500 cadeiras, 300 mesas e 50 gaveteiros. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  procedimento  para  acompanhamento  e/ou  fiscalização  dos 
 contratos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 
 
 "a)  O  Contrato  nº  08/2009,  por  um  lapso  de tramitação, não foi 
 rescindido. Tomaremos as providências necessárias para a regularização 
 do mesmo. 
 
 b)  Não  houve  aplicação  de  penalidade  à  Empresa PATI - Comércio, 
 Importação  e  Exportação  Ltda.,  pois  a  Universidade não conta com 
 pessoal  suficiente  para  o atendimento de todas as suas demandas. No 
 entanto,  a  Pró-Reitoria  Administrativa/Departamento  de  Material e 
 Patrimônio  está  se  adequando  para a realização de um processo mais 
 efetivo  de  controle sobre a relação com os fornecedores, conforme se 
 pode  deduzir do Memorando nº 26/2010 da Coordenadoria de Material, em 
 anexo.    Além   disso,   destacamos  que  o  referido  processo  será 
 encaminhado  à  Procuradoria  Jurídica para análise das possibilidades 
 atuais de aplicação das sanções. 
 
 c)  A  Empresa  CLICMOVEIS - Comércio de Móveis Ltda. foi notificada a 
 cumprir  o contrato, no entanto, a referida notificação foi devolvida, 



 pois  a Empresa mudou seu endereço sem comunicar à UFPel. Desta forma, 
 foi   encaminhado   à  Procuradoria  Jurídica  para  parecer  sobre  o 
 procedimento  que deveria ser adotado. Tal parecer, exigindo uma série 
 de   diligências,  foi  exarado  concomitantemente  ao  fechamento  do 
 exercício  para  execução do orçamento de 2009 que, aliado à conhecida 
 falta de pessoal vivenciada pela UFPel, contribuiu para a adoção de um 
 novo  procedimento,  conforme Memorando nº 26/2010 da Coordenadoria de 
 Material,  em  anexo.  Além  disso, destacamos que o referido processo 
 será   encaminhado   à   Procuradoria   Jurídica   para   análise  das 
 possibilidades atuais de aplicação das sanções." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A  Universidade  atribuiu os casos a um lapso, à falta de pessoal e ao 
 encerramento  do exercício, porém, sem refutar as ocorrências citadas, 
 razão pela qual mantemos o aponte. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  que  a  UFPel faça valer as disposições editalícias e/ou 
 contratuais  já  previstas,  ensejando  a  imposição  de penalidades a 
 licitantes  inadimplentes  e/ou  que  não  honrem  suas propostas, nos 
 termos  dos  artigos 81 e 87 da Lei nº 8.666/93, do   artigo 7º da Lei 
 nº 10.520/2002 e do artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005. 
 
 1.1.5.5 CONSTATAÇÃO: (008) 
 Realização de despesas sem respaldo contratual. 
 
 Em   relação   ao   Processo   nº  23110.005651/2009-91,  referente  à 
 contratação   de   serviços  de  vigilância  armada,  identificamos  a 
 realização   de   despesas  sem  respaldo  contratual,  referente  aos 
 seguintes períodos sem cobertura: 
 a) de 1º/07/2009 até 07/08/2009. 
 b) de 05/02/2010 até a presente data. 
 
 De  igual  forma,  em  relação  ao  Processo  nº 23110.01631/2008-60 - 
 Contrato  nº  32/2009,  firmado  emergencialmente com a empresa Letral 
 Comércio  de Papéis e Material Escolar Ltda. (CNPJ nº 94.062.288/0001- 
 72), sem especificação de data, porém, com identificação do mês (julho 
 de 2009), com vigência limitada de 10 dias, identificamos a emissão da 
 Nota  Fiscal  nº  002431, em 10/11/2009, no montante de R$ 340.002,35, 
 referente  à  aquisição de livros, sendo que o prazo máximo de entrega 
 de  livros  era  de 30 dias a partir da ciência da emissão do empenho, 
 nos  termos  da  Subcláusula  Segunda da Cláusula Primeira do referido 
 Contrato.  Dessa  forma,  a  operacionalização  da compra deu-se sem o 
 respaldo de termo de contrato vigente. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  procedimento  para  acompanhamento  e/ou  fiscalização  dos 
 contratos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 
 "a) de 01/07/2009 até 07/08/2009 - A UFPel mantinha, até 30/06/2009, o 
 Contrato  nº  21/2006,  firmado  com  a  Empresa  PROSERVI Serviços de 
 Vigilância Ltda. 
 Ocorre  que,  desde  08/12/2008  a  UFPel  está licitando o serviço de 
 vigilância armada, através do Pregão Eletrônico nº 89/2008. 
 Na época da renovação do Contrato nº 21/2006, o referido pregão estava 



 em  vias  de  encerramento,  o  que  levou  a UFPel a propor à Empresa 
 PROSERVI  um  aditamento  de 90 (noventa) dias, prazo entendido como o 
 necessário  para  a  conclusão  do  mencionado  pregão.  No entanto, a 
 Empresa  recusou-se  a  assinar  tal  aditamento,  forçando  a UFPel a 
 realizar  uma  contratação  emergencial,  mesmo  porque,  o  objeto do 
 Contrato em questão, qual seja, o de nº 21/2006, já estava defasado em 
 relação à demanda da Instituição. 
 Assim,  o  período sem cobertura contratual deve-se aos fatos narrados 
 acima. 
 
 b) de 05/02/2010 até a presente data - O Contrato emergencial sob o nº 
 43/2009 expirou seu prazo no dia 05/02/2010. 
  
 Ocorre que o Pregão Eletrônico nº 89/2008, cujo objeto é a contratação 
 de  vigilância  armada  para  a  UFPel,  foi  homologado no último dia 
 21/01/2010   e,   após   os  trâmites  necessários,  foi  firmado,  em 
 08/02/2010,   o  Contrato  nº  06/2010  com  a  vencedora  do  certame 
 licitatório, a Empresa Shelter Empresa de Vigilância Ltda. No entanto, 
 decisão  liminar  exarada  pela Justiça Federal da Comarca de Pelotas, 
 nos autos da Ação Ordinária sob o nº 60.2010.404.7110/RS, suspendeu os 
 atos decorrentes do referido pregão até o julgamento final da demanda, 
 fazendo  perdurar  a  situação  de  fato já estabelecida com a Empresa 
 Vigiforte. 
 
 Com  relação  à  aquisição  de  livros, o gestor informou: "O prazo de 
 entrega  do material é controlado pela Unidade Solicitante, qual seja, 
 a  Divisão  de  Bibliotecas,  que entendeu as razões da Empresa para a 
 postergação do prazo do mesmo." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Na  manifestação da UFPel, o caso da vigilância armada possui diversas 
 variáveis  que  culminaram com a situação apontada. Porém, ressaltamos 
 que  é  nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 
 nos  termos  do parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/93, razão 
 pela qual é imprescindível a existência de termo de contrato vigente. 
 
 Já  no  caso  da aquisição de livros, não identificamos, nos autos, as 
 citadas  razões  expostas pela empresa, bem como a suposta anuência da 
 Universidade.  Salientamos,  ainda,  que  toda  prorrogação  de  prazo 
 contratual  deve  passar  pelo  crivo  da  autoridade  competente para 
 celebrar o contrato, nos termos do § 2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  ao  gestor  abster-se  de executar despesas sem respaldo 
 contratual,  nos  termos  do  parágrafo  único  do artigo 60 da Lei nº 
 8666/93. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Adicionalmente,  mesmo  para  os  casos excepcionais em que a situação 
 decorra  de  fatores  externos  à  Universidade  (por exemplo,  a Ação 
 ordinária  citada,  no  caso  da  vigilância  armada),  recomendamos a 
 formalização  do  respectivo  termo,  em  decorrência  do  disposto do 
 parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1.5.6 CONSTATAÇÃO: (009) 
 Prorrogação "retroativa" de Contrato ou Convênio. 
 
 Constatamos  a  perda  de prazo de prorrogação de contrato, culminando 



 com a criação da figura de "prorrogação retroativa" de contrato, tendo 
 em  vista  que  o  Primeiro  Termo  Aditivo ao Contrato nº 78/2009 foi 
 assinado  somente em 08/03/2010 e sua prorrogação foi contada a partir 
 de 06/03/2010, conforme Cláusula Primeira do citado Termo Aditivo. 
 
 De  forma  análoga, identificamos o Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 
 nº  17/2007,  firmado  com  a  Fundação  Simon  Bolívar,  assinado  em 
 24/11/2008  e  sua  prorrogação  foi  contada  a partir de 09/11/2008, 
 conforme Cláusula Primeira do citado Termo Aditivo. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  procedimento  para  acompanhamento  e/ou  fiscalização  dos 
 contratos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 
 "Em  relação  ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2009, foi assinado 
 em  08/03/2009,  segunda-feira,  primeiro  dia  útil após o término da 
 vigência que ocorreu no sábado, dia 06/03/2009." 
 
 Já em relação ao Convênio, o gestor informou: 
 "Consideramos  a  data  de  09/11/2008  como data correta de vigência, 
 porém,  a  data  da  assinatura foi em consequência da data do parecer 
 jurídico, ou seja, 24/11." 
 
 Posteriormente,  mediante  Ofício  nº  012/2010/PRA,  de 28 de maio de 
 2010,  após  análise  do  Relatório  Preliminar  de Auditoria, a UFPel 
 acrescentou: 
 "Quanto   a   constatação   de  morosidade  no  aditamento  de  prazos 
 contratuais  e  em  processos  licitatórios,  item 1.1.5.6.,  juntamos 
 cópia  do  parecer  jurídico nº 115/2010, da Advocacia Geral da União, 
 Procuradoria   Geral   Federal,   que  em  seu  item  23  registra  as 
 dificuldades   que   enfrenta   para  a  apreciação  e  pareceres  nos 
 respectivos processos." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 De  forma  a  evitar  a  descontinuidade  contratual  e  a consequente 
 extinção  do  termo,  a  UFPel deve atentar para que quando a vigência 
 findar  no  final  de  semana,  a  prorrogação  seja formalizada até o 
 último  dia útil anterior ao término e não conforme a sua manifestação 
 (1º  dia  útil posterior). Além disso, a demanda de tempo para emissão 
 do  parecer  jurídico não deve ser utilizada como justificativa para a 
 perda  de  prazo  pois  a  UFPel  deve  realizar o trâmite interno dos 
 processos,  de  forma  que  esteja  previsto um prazo exequível para a 
 emissão do parecer jurídico prévio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos ao gestor observar a vigência dos termos avençados, sendo 
 que  nos casos de necessidade de prorrogação, faça tramitar o processo 
 em  tempo hábil para fins de observância ao disposto no § 2º do artigo 
 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
 1.1.5.7 CONSTATAÇÃO: (010) 
 Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio. 
 
 Em relação aos processos de formalização de convênios com fundações de 
 apoio, identificamos as seguintes impropriedades: 



 a)  Convênio nº 11/2009, de 21/09/2009 (Processo nº 23110.005267/2007- 
 26):  Não  identificamos, nos autos, o comprovante de atendimento, por 
 parte da Fundação Simon Bolívar, ao inciso VI do artigo 24 da Portaria 
 Interministerial  MP/MF/MCT  nº  127,  de  29  de  maio  de  2008, que 
 estabelece: 
 "Art.  24. São condições para a celebração de convênios e contratos de 
 repasse,  a serem cumpridas pelos convenentes ou contratados, conforme 

 previsto  na  Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de 

 Diretrizes Orçamentárias e na legislação federal: 

 (...) 

 VI  -  as  prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da 

 União,  conforme  dispõe  o  art.  84, do Decreto-Lei n° 200, de 25 de 

 fevereiro  de  1967,  e  art.  70,  parágrafo  único,  da Constituição 

 Federal;" 

 
 b)  Convênio  nº  30/2009,  de  30/12/2009  (constante  do Processo nº 
 23110.009416/2009-26): Não identificamos no Plano de Trabalho: 
 descrição  das  metas  a  serem  atingidas,  cronograma de execução do 
 objeto  e  cronograma  de  desembolso,  em desacordo com o disposto no 
 artigo 21 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU  nº 127/2008. 
 
 c)  Não  identificamos,  nos Convênios firmados pela UFPel, em 2009, o 
 atendimento  ao  disposto  no  art.  1º  da  Portaria Interministerial 
 MPOG/MF  Nº  217,  de  31/07/2006, que estabelece a obrigatoriedade de 
 inclusão de cláusula do uso da modalidade de licitação pregão. 
 
 CAUSA: 
 Formalização   e  aprovação  de  convênio  sem  inclusão  de  cláusula 
 obrigatória  e  com  pendência  de  documentação obrigatória pela área 
 técnica. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  às Solicitações de Auditoria nº 243926/010, 243926/012 e 
 243926/014, o gestor informou: 
 
 a) Memo 21/2010 CC/GR, de 19 de abril de 2010: 
 "Em  relação  ao  convênio  11/2009,  o  mesmo  refere-se  ao convênio 
 17/2007,   cuja   prestação  de  contas  encontra-se  em  poder  dessa 
 Coordenadoria de Convênios, em processo de análise." 
 
 b) Memo 24/2010-AC/GR, de 23 de abril de 2010: 
 "Com relação ao Convênio 30/2009, de 30/12/2009 (constante do processo 
 23110.009416/2009-26), informamos que já foi solicitado ao Coordenador 
 do  Projeto  o  Plano  de  Trabalho  com a descrição das metas a serem 
 atingidas,   cronograma   de   execução  do  objeto  e  cronograma  de 
 desembolso.  Salientamos  que  o  referido  convênio teve tramitação e 
 aprovação pela Procuradoria Jurídica desta Instituição. 
 
 c) Memo 23/2010-AC/GR, de 22 de abril de 2010: 
 "Conforme  contato  com  a  Procuradoria  Jurídica  nesta  data, ficou 
 estabelecido  que  os  novos  convênios  estarão  adequados à Portaria 
 citada." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 a)  O  questionamento da auditoria não se restringe apenas à prestação 
 de  contas  do  Convênio 17/2007 (que antecedeu ao Convênio 11/2009) e 
 sim  a  todos  os  recursos  anteriormente  recebidos  da  União  pela 
 Fundação.  Além  disso,  tal  comprovante  deve  constar  nos autos do 



 processo de formalização. 
 
 b)   O  Plano de Trabalho com a descrição das metas a serem atingidas, 
 cronograma  de  execução do objeto e cronograma de desembolso deve ser 
 prévio e parte integrante do Termo de Convênio. 
 
 c)  Em  sua  manifestação a Universidade concorda com o apontamento da 
 auditoria  e  acrescenta  que  adequará  os  novos  convênios à citada 
 legislação.  Porém,  como os casos citados impactaram no exercício sob 
 exame (2009), mantemos o aponte. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Somente   efetue   repasse  de  recursos  a  convenentes  que  estejam 
 adimplentes  quanto à apresentação de prestações de contas de recursos 
 anteriormente   recebidos   da   União,   comprovando   nos  autos  de 
 formalização,  o atendimento ao pré-requisito disposto no artigo 24 da 
 Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Elabore  os  planos de trabalho vinculados aos convênios de acordo com 
 o   disposto   nos   incisos   I   a  VI  do  artigo  21  da  Portaria 
 Interministerial MPOG/MF/CGU  nº 127/2008. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003 
 Por  ocasião  da formalização de convênios, inclua cláusula específica 
 que  determine  a  obrigatoriedade  do  uso da modalidade de licitação 
 pregão,  preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens 
 e   serviços    comuns,   nos   termos   do  artigo  1º  da   Portaria 
 Interministerial MPOG/MF Nº 217, de 31/07/2006. 
 
 1.1.6 ASSUNTO  - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS 
 
 1.1.6.1 CONSTATAÇÃO: (011) 
 Falta  de  inserções de dados no  Sistema de  Gestão  de  Convênios  e 
 Contratos  de  Repasse - SICONV. 
 
 Constatamos  que  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-se 
 inobservância  ao  disposto  no  art.  3º da Portaria Interministerial 
 MPOG/MF/CGU  nº  127/2008  (alterado  pela  Portaria  Interministerial 
 342/08, de 05/11/08) e no Decreto nº 6.170/2007 (artigo 10, § 3º, inc. 
 II e no art. 13). 
 
 A   título  de  exemplificação  da  ocorrência  citamos  os  seguintes 
 Convênios firmados em 2009: 
 a) Convênio Nº 01/2009 
 Convenente: Fundação Simon Bolívar 
 Valor: R$ 1.117.293,97 
 Objeto:  Implantação  e  Oferta  do  3º  e  4º semestres dos cursos de 
 licenciatura - UAB/UFPel 
 Data do Termo: 09/02/2009 
 
 b) Convênio:30/2009 
 Convenente: Fundação Simon Bolívar 
 Valor: R$ 4.200.000,00 
 Objeto:  Especialização  Multiprofissional  em  Saúde da Família - EAD 
 Data do Termo: 30/12/2009 



 c) Convênio: 11/2009 
 Convenente: Fundação Simon Bolívar 
 Valor: R$ 2.022.559,76 
 Objeto:   Núcleo   de   Reabilitação   da   Fauna   Silvestre  -  NRFS 
 Data do Termo: 21/09/2009 
 
 CAUSA: 
 Falta de rotina para registro das transações de convênios no SICONV. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à Solicitação de Auditoria nº 243926/012, de 14/04/2010, 
 mediante  Memo  22/2010  CC/GR,  de  19  de  abril  de  2009, o gestor 
 informou: 
 "O Portal de Convênios, conforme justificativas anteriores, está sendo 
 implantado  a  partir de janeiro de 2010, porém, os convênios firmados 
 em   anos  anteriores  à  2010  estão  todos  registrados  no  SIASG." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  sua  manifestação  a  Universidade  concorda  com o apontamento da 
 auditoria e acrescenta que em 2010 os dados passaram a ser inseridos. 
 Porém, como os casos citados impactaram no exercício sob exame (2009), 
 mantemos o aponte. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Observe a legislação correlata a convênios, procedendo os registros de 
 formalização,  de execução, de acompanhamento e de prestação de contas 
 de   convênios  no   SICONV, nos termos  da Portaria  Interministerial 
 MPOG/MF/CGU  nº  127,  de  29  de maio de 2008 (alterado pela Portaria 
 Interministerial 342/08, de 05.11.08). 
 
 1.1.6.2 CONSTATAÇÃO: (015) 
 Pendências  de  apresentação  de  Processos de Prestação de contas por 
 parte de Fundações de Apoio à UFPel. 
 
 Constatamos  a  pendência  de  apresentação de prestação de contas por 
 parte da Fundação de Apoio Simon Bolívar, conforme dados a seguir: 
 
 a) Convênio nº 30/2007 
 Processo nº: 23110.010292/2007-21 
 Objeto: Projeto REUNI 
 Fim da vigência: 27/12/2008 
 Valor: R$ 13.248.000,00 
 
 b) Convênio nº 49/2007 
 Processo nº: 23110.009999/2007-95 
 Objeto: Ampliação e Modernização Ctinfra 
 Fim da vigência: 13/12/2008 
 Valor: R$ 771.892,38 
 
 Some-se  a  isso o fato da inobservância ao  inciso VI do artigo 24 da 
 Portaria  Interministerial  MP/MF/MCT  nº  127, de 29 de maio de 2008, 
 conforme   mencionado   no   presente  Relatório  (2ª  Parte),  o  que 
 inviabilizaria  a continuidade de repasse de recursos à Fundação Simon 
 Bolívar até que fossem apresentadas as citadas prestações de contas. 
 
 CAUSA: 
 Omissão  na  adoção  de  providências  após  a cobrança infrutífera de 
 apresentação de prestações de contas. 



 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, 
 mediante Memorando nº 21/2010 CC/GR, de 19/04/2010, o gestor informou: 
 
 a)  Convênio  nº  30/2007  -  Em  anexo,  documento  do  Pró-Reitor de 
 Planejamento datado de 19 de abril 2010 e Acórdão nº 541/2010. 
 "A  Universidade Federal de Pelotas, Fundação de Apoio Universitário e 
 a  Fundação Simon Bolívar, ingressaram, junto ao Tribunal de Contas da 
 União,  em dezembro de 2008, com um pedido de reexame contra o Acórdão 
 599/2008 - Plenário. 
 No  decorrer  de  2010  as  obras  que  estavam  sendo executadas pela 
 Fundação   Simon   Bolívar   ficaram   paralisadas   no   aguardo   do 
 pronunciamento do TCU sobre o pedido interposto. 
 Em  26/03/2010  foi  publicado  no  DOU  o Acórdão 541/2010 - Plenário 
 (cópia em anexo) o qual permite que a UFPel e a Fundação Simon Bolívar 
 execute  as obras de contratos já celebrados com data até a publicação 
 do Acórdão 599/2008. 
 Assim  que for cumprido esse Acórdão (541/2010) será feita a prestação 
 de contas do referido convênio." 
 
 b)   Memorando  nº  21/2010  da Coordenadoria de Convênios/Gabinete do 
 Reitor: 
 "Convênio  49/2009  -  Aguardando  liquidação  de despesas para enviar 
 prestação de contas final. 
 Em  relação  à comprovação através de documentos, enviamos anexo, Memo 
 92/08-  93/08-  Of  301/09  - 045/09 - 046/2009, onde, há cobrança das 
 prestações  de  contas  junto  à  Fundação  Simon Bolívar, assim como, 
 comunicação a coordenação dos respectivos convênios." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Com  relação  ao   Convênio  nº  30/2007,  entendemos que o término da 
 vigência é passível da formalização da respectiva prestação de contas, 
 ou,  ainda,  com  a prorrogação de prazo com base no citado Acórdão do 
 TCU  faz-se  necessária  a  cobrança  da  prestação  de contas parcial 
 contemplando os recursos já executados até o momento. 
 
 Com  relação  ao Convênio nº 49/2009, não entendemos a manifestação da 
 Universidade no sentido de que está "aguardando liquidação de despesas 
 para  enviar  prestação  de  contas  final",  tendo  em  vista  que  o 
 questionamento  deu-se  em  relação ao Convênio 49/2007, cujo prazo de 
 execução  findou-se em 13/12/2008, ou seja, há mais de um ano e quatro 
 meses. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Para  o  Convênio nº 30/2007, exija a prestação de contas parcial, nos 
 termos   do  art. 32 da Instrução Normativa STN nº 01/1997, que rege o 
 instrumento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Após  30 dias da emissão da notificação administrativa de cobrança das 
 respectivas prestações de contas, proceda a instauração do processo de 
 tomada  de contas especial e efetue o registro de "inadimplência", nos 
 termos  dos parágrafos 1º e 2º do art. 56 da Portaria Interministerial 
 MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008. 
 
 1.1.6.3 CONSTATAÇÃO: (016) 
 Realização de despesas sem respaldo em termo de convênio vigente. 



 
 Em  relação  ao  Processo  nº  23110.005267/2007-26,  identificamos  o 
 repasse  de  recursos  para  a  Fundação Simon Bolívar sem respaldo de 
 termo  de  convênio  vigente, no período de 13/02/2009 até 20/09/2009, 
 para  execução do Projeto NURFS e CETAS-Infraestrutura, tendo em vista 
 que  o  Convênio  nº  17/2007, de 09/11/2007, findou em 13/02/2009 e o 
 novo Convênio nº 11/2009 foi firmado somente em 21/09/2009. 
 
 De  forma  análoga,  em  relação  ao  Convênio nº 20/2009 (Processo nº 
 23110.007085/2009-51 - PIRES), de 18/12/2009, identificamos a inclusão 
 de despesas anteriores à vigência do mesmo, conforme dados a seguir: 
 
 a)  O  Memorando nº 010/2010, de 27/01/2010 (fls. 90) e o Memorando nº 
 011/2010,  de  29/01/2010  (fls.96), ambos da Pró-Reitoria de Assuntos 
 Estudantis,   menciona  o  pagamento  de  R$  21.360,50,  referente  à 
 complementação  do  Programa  Bolsa Auxílio Alimentação, do período de 
 01/12/2009  a  23/12/2009.  Dessa  forma,  o  período  de 01/12/2009 a 
 17/12/2009 não possui respaldo no instrumento avençado. 
 
 b)  O  Ofício OF. RE nº 008/2010, de 04/03/2010 (fls. 107), solicita a 
 liberação  de  R$  190.000,00  com  a  finalidade  de  saldar  dívidas 
 relativas  ao  período  de  outubro  a dezembro de 2009 e de janeiro a 
 fevereiro  de  2010. Dessa forma, o período de 01/10/2009 a 17/12/2009 
 não  possui  respaldo no instrumento avençado. Registramos que, para o 
 atendimento   ao  pleito,  foi  emitido  o  empenho  2010NE900480,  de 
 15/03/2010, no montante de R$ 190.000,00. 
 
 CAUSA: 
 Morosidade no trâmite de elaboração e/ou aprovação de novo convênio. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à Solicitação de Auditoria nº 243926/014, de 15/04/2009, 
 mediante  Memorandos  nº 21/2010  e nº 22/2010 CC/GR, de 19/04/2010, o 
 gestor informou: 
 
 Processo nº 23110.005267/2007-26 
 "Por se tratar de folha de pagamento, houve autorização prévia do Pró- 
 Reitor administrativo, conforme consta nos autos, enquanto tramitava o 
 processo  de  celebração  do  novo convênio (11/2009), também conforme 
 consta nos autos." 
 
 Processo nº 23110.007085/2009-51 
 "Por  se tratar de serviço contínuo, em se tratando de alimentação dos 
 alunos,  e  o  Convênio  20/2009  tratar-se da continuação do Convênio 
 12/08,  foi  autorizado  e  repasse  à  fundação,  enquanto  tramitava 
 internamente a assinatura do novo convênio." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação da Universidade não refuta a ocorrência, tendo em vista 
 que   a  natureza  dos  pagamentos  e/ou  objeto  do  convênio  não  é 
 excepcionalizado  pela  legislação vigente quanto à necessidade de que 
 os  gastos  sejam  realizados durante a vigência do convênio. Os casos 
 citados  configuram  a  realização  de  despesas  em  data  anterior à 
 vigência do convênio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Observar  a  vedação  expressa  no  inciso  V do artigo 39 da Portaria 
 Interministerial  MPOG/MF/CGU  nº 127/2008, qual seja, a realização de 



 despesas em data anterior à vigência do instrumento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Nos  casos  de necessidade de prorrogação ou elaboração de novo termo, 
 recomendamos ao gestor que faça tramitar o processo em tempo hábil. 
 
 1.1.6.4 CONSTATAÇÃO: (017) 
 Morosidade  na  apreciação  das  prestações  de  contas  de  convênios 
 firmados com fundações de apoio. 
 
 Constatamos  a  morosidade  na  apreciação das prestações de contas de 
 convênios  firmados com fundações de apoio, descumprindo-se o prazo de 
 60   ou  de  90 dias (conforme o caso) para o ordenador de despesas da 
 unidade concedente (UFPel) pronunciar-se acerca da aprovação ou não da 
 prestação  de  contas,  nos termos do artigo 31 da Instrução Normativa 
 STN   Nº  01/1997   ou  do  artigo  60  da  Portaria  Interministerial 
 MPOG/MF/CGU  nº 127/2008, tendo em vista que a maioria dos processos a 
 seguir elencados encontram-se há um ano no âmbito da Universidade. 
  
Nº/ FUNDAÇÃO / DESCRIÇÃO DO OBJETO/    PRAZO para PC /  RECEBIMENTO 
           da PC 
           na UFPel 
06/07 FSB Impl Cursos Geografia    22/09/2009  14/01/2010 
35/07 FSB Proj capacitação EAD     12/02/2009  04/09/2009 
45/07 FSB Prog form prof ciências    03/02/2009  11/08/2009 
32/07 FSB Expansão Unipampa    12/02/2009  25/05/2009 
39/06 FSB Ampliação de vagas UFPel  2.0 01/03/2009  04/05/2009 
40/07 FSB Pedagogia/Matemática UAB   03/02/2009  29/04/2009 
44/07 FSB Manut Educ Prof CAVG   05/02/2009  23/04/2009 
38/07 FSB Fom. desenv educ  CAVG   04/02/2009  23/04/2009 
39/07 FSB Ampl alojamentos CAVG   04/02/2009  23/04/2009 
20/07 FSB Licenciatura em matemática  03/02/2009  23/04/2009 
28/07 FSB Licenc. em matemática F II    03/02/2009  23/04/2009 
21/07 FSB Núcleo acessibilidade   04/03/2009  23/04/2009 
23/07 FSB Educação Permanente SUS  16/02/2009  23/04/2009 
24/07 FSB EDHUCA-Escola que protege  16/02/2009  23/04/2009 
51/07 FSB Geografia e Licenc. Letras  10/02/2009  23/04/2009 
13/07 FAU Locação de imóvel     10/02/2009  20/04/2009 
06/08 FAU Processo seletivo inverno/2008  26/12/2008  20/04/2009 
50/06 FSB Implantação abatedouro   18/02/2009  23/04/2009 
31/07 FSB Projeto UAB pedag. e matemática 03/02/2009  23/04/2009 
50/07 FSB Reforma do CEAD    16/10/2008  23/04/2009 
 
 CAUSA: 
 Falha na aplicação da rotina de acompanhamento de convênios. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à Solicitação de Auditoria nº 243926/016, de 23/04/2010, 
 mediante Memorando nº 27/2010-AC/GR, de 27/04/2010, o gestor informou: 
 
 "Conforme  relatório  de  análise  de  prestação  de  contas em anexo, 
 esclarecemos  que  feitas  as análises das prestações de contas, foram 
 mantidos   contatos  com  a  Fundação  Simon  Bolívar,  solicitando  a 
 complementação   e/ou   esclarecimentos  necessários  à  aprovação  da 
 referida prestação de contas. 
 
 A  Fundação  Simon Bolívar vem enviando, gradativamente, o complemento 
 dessas  prestações  de  contas, o que fez com que extrapolasse o prazo 



 determinado  pela  IN  01/97.  Brevemente  teremos todos os relatórios 
 completos  para  encaminhamento  à aprovação pelo ordenador de despesa 
 dessa instituição." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Pelo  que  se  depreende  da  manifestação da UFPel, o prazo dado para 
 as  Fundações  prestarem os esclarecimentos complementares é dilatado, 
 incompatível com a legislação vigente ou as Fundações não têm cumprido 
 o prazo estabelecido. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  ao  gestor  que  adote   providências   com   vistas   a 
 cumprir   o   prazo  de  60  dias  para  aprovação  das  prestações de 
 contas, conforme artigo 31 da  IN/STN nº 01/1997 ou o prazo de 90 dias 
 previsto  no  artigo  60  da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU  nº 
 127/2008 (conforme o caso). 
 
 1.1.6.5 CONSTATAÇÃO: (019) 
 Impropriedades  em processo de prestação de contas de convênio firmado 
 com a Fundação Simon Bolívar. 
 
 A  partir da análise da Prestação de Contas do Convênio nº 01/2009, de 
 09/02/2009,  firmado com a Fundação de Apoio Universitário (FAU), cujo 
 objeto  é  a  Execução  do  Projeto  "Expansão  do ensino superior com 
 qualidade  e  promoção de inclusão - Implantação e oferta dos cursos à 
 distância - UAB/UFPel", no montante de R$ 1.117.293,97, constatamos: 
 
 a)   Falta   de  assinatura  do  Responsável  pela  Execução  (Diretor 
 Presidente  da FAU) e do Coordenador do Projeto, no Anexo IV (Execução 
 da Receita e da Despesa) e Anexo V (Relação de Pagamentos), constantes 
 do Volume I. 
 
 b)  Não identificamos a prestação de contas final. Consta a informação 
 de  que  a prestação de contas é parcial, porém não identificamos, nos 
 autos  do  Processo de formalização (Processo 23110.008972/2008-66), a 
 prorrogação  do  prazo  de  vigência  do mesmo. Na prestação de contas 
 consta  a  informação  de  que refere-se ao período de março de 2009 a 
 março de 2010. 
 
 c)  Ausência  do  comprovante de recolhimento do saldo do convênio, no 
 montante de R$ 161.078,91. 
 
 d)  Nenhum  documento  fiscal constante dos 12 volumes de prestação de 
 contas possui identificação do nome e do número do Convênio. 
 
 e)  Inclusão  da  nota fiscal nº 1773, de 08/05/2009, da Parrillada El 
 Paisano  (CNPJ  02.270.474/0001-65),  referente  a  duas  refeições no 
 município  de  Pelotas/RS,  quando  a  viagem  era  para  a  Goiânia e 
 Brasília. 
 
 f)  Descrição  insuficiente,  não permitindo identificar a natureza da 
 despesa   constante   da   nota  fiscal  nº  609,  de  17/06/2009,  do 
 estabelecimento "Alambique JR" (CNPJ 90.692.567/0001-69), no município 
 de Viamão/RS, no montante de R$ 48,18. 
 
 g)   Insuficiência   na  descrição  de  documentos  comprobatórios  de 
 despesas,  tanto  sob  o  aspecto  quantitativo  quanto  sob o aspecto 
 qualitativo,  ou seja, não consta informação da quantidade e limita-se 



 a  especificar  "despesa".  Da  mesma forma, os Recibos de Pagamento a 
 Autônomos  (RPA‘s)  constantes  da prestação de contas não mencionam a 
 natureza  dos  serviços prestados vinculados ao Convênio nº 01/2009. A 
 título de exemplificação, citamos os seguintes documentos fiscais: 
 
 g.1)   Empresa:   Lancheria   e   Churrascaria   Arrastão  Casa  Cheia 
 CNPJ: 09.553.743/0001-63 
 Documento: NF 6370 
 Data de Emissão: 03/09/2009 
 Valor: R$ 30,60 
 Volume: VIII 
 Observação:   Não  consta  informação  da  quantidade  e  limita-se  a 
 especificar "despesa". 
 
 g.2) Empresa: Cotidiano 
 CNPJ: 06.911.605/0001-10 
 Documento: NF 3606 
 Data de Emissão: não consta 
 Valor: R$ 23,75 
 Volume: VIII 
 Observação: Não consta a informação da data, da quantidade e limita-se 
 a especificar "despesas". 
 
 g.3) Empresa: Restaurante São Jorge 
 CNPJ: 09.942.154/0001-77 
 Documento: NF 00331 
 Data de Emissão: 22/08/2009 
 Valor: R$ 28,00 
 Volume: VII 
 Observação:   Não  consta  informação  da  quantidade  e  limita-se  a 
 especificar "despesa". 
 
 g.4) Empresa: Boteco das Onze 
 CNPJ: 63.855.910/0001-76 
 Documento: NF 17919 
 Data de Emissão: 23/04/2009 
 Valor: R$ 85,00 
 Volume: III 
 Observação  :  Não  consta  informação  da  quantidade,  especificando 
 "despesa com refeições". 
 
 g.5) Empresa: Grão de Café - Loja de Conveniências Big Fruit Ltda. 
 CNPJ: 01.507.035/0002-65 
 Documento: NF 000255 
 Data de Emissão: 
 Valor: R$ 27,00 
 Volume: III 
 Observação:   Não  consta  informação  da  quantidade  e  limita-se  a 
 especificar "lanches". 
 
 g.6) Empresa: Restaurante Retiro do Pescador 
 CNPJ: 07.363.941/0001-02 
 Documento: NF  (ilegível) 
 Data de Emissão: 14/05/2009 
 Valor: R$ 80,00 
 Volume: III 
 Observação:  Xerox  não  permite  identificar  o  nº da NF, não consta 
 informação da quantidade, especificando  "despesa com refeição". 



 
 CAUSA: 
 Fragilidades  no  controle da Universidade com relação à  execução  do 
 convênio   e   com   relação   à  análise  do processo de prestação de 
 contas. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à  Solicitação  de Auditoria 243.926/014, de 15/04/2010, 
 mediante  Ofício  nº  008/2010/PRA,  de  26  de  abril de 2010 e  Memo 
 23/2010  CC/GR,  de  22  de  abril  de 2010, o gestor disponibilizou o 
 Ofício  nº 063-2010/FSB, de 26 de abril de 2010, emitido pela Fundação 
 Simon Bolivar, o qual transcrevemos a seguir: 
 
 "Em  atenção  a  Solicitação de Auditoria nº 243926/014 de 15.04.2010, 
 realizada  na  Universidade Federal de Pelotas, enviada por e-mail por 
 V.Sa.  em  22.04.2010,  referente  aos  questionamentos  do  item  2 e 
 subitens, com relação a Prestação de Contas do Convênio nº 01/2009, de 
 09.02.2009,  cujo  objeto  é a Execução do Projeto "Expansão do ensino 
 superior  com  qualidade e promoção de inclusão - Implantação e oferta 
 dos cursos à distância - UAB/UFPel", temos a informar o quanto segue: 
 
 a)  Informamos  que já foram encaminhados à Assessoria de Convênios da 
 UFPel,  os  Anexo  IV  e V com a respectiva assinatura do Coordenador, 
 conforme do Ofício nº 059-2010/FSB de 20.04.2010; 
 
 b)   Estamos   aguardando  a  entrega  do  material  pelo  fornecedor, 
 solicitado  pelo  Convênio  01/2009  e  adquirido através do Pregão nº 
 003/2010, para, posteriormente, enviar a prestação final do mesmo; 
 
 c)  Estamos  aguardando orientações da Universidade Federal de Pelotas 
 para realizarmos a devolução do saldo financeiro do Convênio; 
 
 d)  Informamos que as referidas exigências serão atendidas nos futuros 
 documentos fiscais; 
 
 e)  As despesas ressarcidas à Professora Eliana Povoas Pereira Estrela 
 Brito,   correspondente  a  nota  fiscal  emitida  pelo restaurante El 
 Paisano,  localizado na cidade de Pelotas, refere-se a uma reunião com 
 dois professores coordenadores de pólos, que vieram de seus municípios 
 para   Pelotas  para  o  seminário  de  capacitação,  organizado  pela 
 coordenação UAB; 
 
 f)  Informamos  que  a  partir  da  data  da solicitação da auditoria, 
 estamos  orientando  os  coordenadores  que  façam  constar  nas notas 
 fiscais  a especificação das despesas; 
 
 g)  Informamos que as referidas exigências serão atendidas nos futuros 
 documentos comprobatórios de despesas. Encaminhamos anexo a relação de 
 pagamentos  à autônomos, correspondente ao Convênio nº 001/2009 com  a 
 natureza dos serviços prestados." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 a)  A  entidade  informa  que providenciou a aposição das assinaturas, 
 porém,  mantemos  o  aponte  com vistas a evitar futuras ocorrência de 
 mesma natureza. 
 
 b)  O  prazo  de execução das despesas já se encontra encerrado, razão 
 pela  qual  as  despesas  efetuadas  posteriormente à vigência não são 



 passíveis de admissibilidade. 
 
 c)  O prazo para recolhimento do saldo remanescente do convênio findou 
 juntamente com o prazo de prestação de contas final. 
 
 d)  A  Unidade  concordou  com  o  apontamento  e acrescentou que: "as 
 referidas  exigências serão atendidas nos futuros documentos fiscais", 
 porém,  mantemos  o  aponte  com vistas a evitar futuras ocorrência de 
 mesma natureza. 
 
 e),  f),  g)  A  documentação  comprobatória  das despesas deve conter 
 as informações necessárias e suficientes que caracterizem as despesas, 
 tanto  quantitativa  quanto  qualitativamente  e que permitam aferir a 
 pertinência das mesmas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Exija que os  documentos e/ou demonstrativos constantes das prestações 
 de  contas  contenham  a  identificação e a aposição da assinatura dos 
 responsáveis legais pela sua elaboração. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Somente  admita  a  execução  de  despesas com recursos do convênio no 
 decorrer  do  prazo  de  vigência do mesmo, nos termos do inciso VI do 
 artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 003 
 Efetue  a cobrança da devolução do saldo remanescente de convênios, no 
 sentido  de  que  os  mesmos   sejam  recolhidos  ao  Erário  no prazo 
 estabelecido  para  a  prestação de contas, nos termos do artigo 57 da 
 Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 004 
 Faça  valer  a  manifestação  da  entidade no sentido de exigir que os 
 documentos   fiscais   estejam   identificados   com   o  número  e  a 
 identificação  do convênio, de forma a inviabilizar a possibilidade de 
 que os mesmos possam ser apresentados, concomitantemente, na prestação 
 de contas de mais de um convênio. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 005 
 Esclareça  a  natureza  e  a pertinência  da despesa constante da nota 
 fiscal  nº 609, de 17/06/2009, do estabelecimento "Alambique JR" (CNPJ 
 90.692.567/0001-69),  no  município  de  Viamão/RS,  no montante de R$ 
 48,18, sob pena de glosa da despesa. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 006 
 Exija  que as  Notas Fiscais contenham as  informações necessárias que 
 caracterizem  a  pertinência  das  despesas, tanto quantitativa quanto 
 qualitativamente. 
 
 1.1.6.6 CONSTATAÇÃO: (027) 
 Repasse  de recursos para Fundação de Apoio Universitário (FAU) para a 
 prestação   de   serviços  contínuos  com  vistas  ao  atendimento  de 
 necessidades permanentes da Instituição. 
 
 Em   relação    ao   Convênio   nº  20/2009,  referente  ao  "Programa 
 Interdisciplinar de Restaurante Escola - PIRES", constante do Processo 
 nº   23110.007085/2009-51,    firmado   com   a   Fundação   de  Apoio 
 Universitário(FAU),  no montante de R$ 2.053.855,00  identificamos que 



 o  objeto  refere-se  à  prestação de serviços contínuos com vistas ao 
 atendimento  de  necessidades  permanentes  da  Instituição (atender a 
 demanda  de  alimentação  da comunidade acadêmica), o que não encontra 
 abrigo legislação pertinente à relação entre IFES e fundações de apoio 
 (Lei nº 8.958/94 e Decreto nº 5.205/04), na  jurisprudência  do  TCU a 
 respeito   da  matéria  (Acórdãos  nº  27/2002,  1646/2002,  328/2005, 
 1516/2005,  599/2008, 714/2008, 2731/2008- Plenário; Acórdão 284/2008- 
 Segunda  Câmara;   Decisões  nº  265/98, 321/2000, 30/2002 e 655/2002- 
 Plenário)  e   ao   entendimento  da  Advocacia- Geral da União (AGU), 
 externado por  meio  da  Orientação  Normativa  nº  14/2009 (publicada 
 no D.O.U em  07/04/2009). 
 
 De  igual  forma, os Convênios nº 02/2009 e nº 03/2009, firmados com a 
 Fundação Simon Bolívar para a execução do "Projeto Interdisciplinar de 
 Serviços  Técnicos e de Apoio (PISTA) e do Programa de Modernização da 
 UFPel, respectivamente, configuram a contratação  indireta de pessoal, 
 para a realização de atividades de contínuas (de demanda permanente da 
 Universidade).  A  título  de  exemplificação, o Projeto PISTA prevê a 
 contratação  de  53  profissionais, qualificados da seguinte forma: 02 
 administradores  de prédio, 40 agentes administrativos, 01 auxiliar de 
 bioterismo,   01   encarregado   de   RH,   01  engenheiro  civil,  02 
 laboratoristas, 01 supervisor de obras, 01 técnico em artes gráficas e 
 04 técnicos em informática, enquanto que o Programa Modernização prevê 
 a  alocação  do  quantitativo  de 336 profissionais, dos quais 235 são 
 agentes administrativos. 
 
 Salientamos  que a "Contratação indireta de pessoal, por intermédio de 
 Fundação  de  Apoio,  para a realização de atividades de manutenção da 
 Universidade."  foi objeto de ressalva no subitem 1.1.9.9 do Relatório 
 de   Auditoria   nº 224848 (2ª parte), referente à auditoria de gestão 
 do exercício de 2008. 
 
 CAUSA: 
 Contratação  de  Fundação  de  Apoio  para  prestação  de  serviços de 
 natureza institucional. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em  resposta  à Solicitação de Auditoria nº 243926/012, de 13/04/2010, 
 mediante  Memo  22/2010  CC/GR,  de  19/04/2010, o gestor limitou-se a 
 informar: 
 "O   PIRES   -  Programa  Interdisciplinar  de  Restaurante  Escola  é 
 executado   pela   FAU,  motivo  pelo  qual  os  repasses  são  feitos 
 mensalmente." 
 
 Já em relação aos Convênios nº 02/2009 e nº 03/2009, em que pese terem 
 sido  questionados  mediante a Solicitação de Auditoria nº 243926/016, 
 de 13/04/2010 e a Universidade ter mencionado que a resposta consta no 
 Memorando   nº 27/2010 AC/GR, de 27/04/2010, ao analisarmos o referido 
 memorando,   constatamos   que  a  resposta  não  consta  no  referido 
 documento. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O  atendimento  à  demanda  de  alimentação  da comunidade acadêmica é 
 exemplo emblemático de atividade contínua e permanente, o que deve ser 
 suprida  pela  própria  Universidade  ou  contratada  mediante regular 
 processo  licitatório.  Ademais,  não  se  questiona a importância e a 
 relevância de tais  projetos,  porém, o que se questiona é a forma, ou 
 seja, a transferência de  recursos para Fundação de Apoio (FAU e FSB), 



 para  a  contratação  de  serviços  contínuos ou de manutenção, para a 
 contratação   de   serviços   destinados  a  atender  as  necessidades 
 permanentes  da  UFPel,  ou  ainda,  para  a  realização de atividades 
 próprias e exclusivas da Universidade, caracterizando intermediação de 
 gerenciamento  de  recursos  por  parte  da   Fundação  de  Apoio,  em 
 desacordo com a jurisprudência do TCU. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Não  contratar  ou conveniar com fundações de apoio para a execução de 
 atividades   não  vinculadas  à  pesquisa,  ensino  e  desenvolvimento 
 institucional,   em  cumprimento  à  Lei  nº  8.958/94,  ao Decreto nº 
 5.205/04  e  à    citada jurisprudência  do  TCU.  Salienta-se  que  é 
 vedada  a  transferência   de  recursos para a contratação de serviços 
 contínuos ou de  manutenção, para a contratação de serviços destinados 
 a  atender as necessidades  permanentes  da  UFPel,  ou  ainda, para a 
 realização  de  atividades   próprias   e  exclusivas da Universidade, 
 caracterizando-se,  nesses  casos, mera intermediação de gerenciamento 
 de recursos por parte das Fundações. 
 
 2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 2.1 MOVIMENTAÇÃO 
 
 2.1.1 ASSUNTO  - MOVIMENTAÇÃO ENTRE - ÓRGÃOS/ENTIDADES 
 
 2.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (026) 
 Inexistência  de regulamentação quanto à participação de servidores em 
 atividades esporádicas em projetos com fundações de apoio. 
 
 Em  relação ao item 1.1.6.3, do Relatório de Auditoria Anual de Contas 
 nº  224858  -   2ª  parte,  relativo  à gestão 2008, verificamos que a 
 Universidade  ainda  não  atendeu  a  recomendação  de  editar  normas 
 relativas   à   participação   esporádica  de  servidores  em  cursos, 
 concursos,  consultorias,  prestações  de  serviços  e/ou  projetos de 
 ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. 
 
 CAUSA: 
 Fragilidades no controle da participação de servidores em projetos com 
 fundações de apoio. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/013,  de 
 14/04/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados,  tendo apresentado as justificativas por meio do expediente 
 s/nº   expedido   pela  Pró-Reitoria  Administrativa,  em  26/04/2010, 
 conforme transcrição a seguir: 
 "A  ausência  de  rotinas de controle e respectivo cruzamento de dados 
 relativos  às  horas  efetivamente  desempenhadas  junto  aos projetos 
 docentes  e  técnico-administrativos  se deve às limitações do sistema 
 SIAPE  que  não possibilita tal gestão. No entanto, conforme Memorando 
 nº  14/2010  da Secretaria dos Conselhos Superiores (em anexo) não foi 
 editada regulamentação sobre o assunto no ano de 2009." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A   manifestação   do  Gestor  corrobora  o  apontamento.  Mantemos  a 
 constatação. 
 
 



 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Reiteramos  a recomendação contida no Relatório  nº 224858, nos termos 
 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." 
 
 2.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
 
 2.2.1 ASSUNTO  - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS 
 
 2.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (012) 
 Pagamentos de Adicional de Insalubridade sem amparo em Laudo Técnico. 
 
 Em   análise   à    documentação   (laudo   pericial   e  portaria  de 
 localização)  que  suporta  os  pagamentos  da  rubrica  Adicional  de 
 Insalubridade,  referente  ao mês de dezembro/2009, dos dez servidores 
 constantes da amostra, constatamos as seguintes impropriedades: 
 
 a)Laudo  Técnico  disponibilizado  indica  que não foram identificados 
 agentes  de  risco no local de trabalho do servidor matrícula SIAPE nº 
 0420067 (assistente em administração); 
 
 b)Laudo  Técnico  disponibilizado  não  identifica agentes de risco na 
 função   desempenhada   pelo   servidor  matrícula  SIAPE  nº  0419728 
 (assistente de administração); 
 
 c)Laudo  Técnico  disponibilizado  não  identifica agentes de risco na 
 função   desempenhada   pelo   servidor  matrícula  SIAPE  nº  0421645 
 (motorista); 
 
 d)Laudo  Técnico  disponibilizado  não  identifica agentes de risco na 
 função   desempenhada   pelo   servidor  matrícula  SIAPE  nº  0420677 
 (nutricionista); 
 
 e)Laudo  Técnico  identifica  agentes  de  riscos  no  "Laboratório de 
 Bacteriologia", porém a lotação do servidor matrícula SIAPE nº 0421128 
 (médico  veterinário),  é  indicada  de  forma  genérica (Faculdade de 
 Veterinária) na Portaria nº 439, de 09/08/91. 
 
 CAUSA: 
 Pagamento  de adicional de insalubridade sem observar se a localização 
 e as atividades desenvolvidas pelo servidores estão classificadas como 
 de risco nos Laudos Técnicos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/013,  de 
 14/04/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados,  tendo  apresentado as justificativas por meio do Memorando 
 PRGRH nº 146/2010, de 22/04/2010, conforme transcrição a seguir: 
 
 



 "Para  os  itens  1  e  2,  esclarecemos  que  o núcleo que controla o 
 pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, em virtude 
 da  falta  de  autorização  de  provimento de cargos, passou por longo 
 período  desprovido de profissionais específicos da área. Desta forma, 
 foi  contratada  uma  empresa  privada, qual seja, Enseg Engenharia de 
 Segurança do Trabalho LTDA, cujos laudos embasam os atuais pagamentos. 
 A  partir do mês de janeiro, do corrente ano, o referido núcleo passou 
 a  contar  com dois engenheiros e um técnico em segurança do trabalho, 
 cuja  equipe  está  desenvolvendo um trabalho de revisão das condições 
 insalubres  dos  ambientes  de  labor desta Universidade e procederá a 
 devida adequação dos pagamentos dos adicionais em pauta. 
 Isto  posto,  os  casos  em  tela  terão  prioridade  na verificação e 
 regularização,  assim  como  todos  os demais casos serão verificados, 
 oportunamente, a fim de evitar as irregularidades." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 As  justificativas  apresentadas  não coadunam com os fatos apontados, 
 visto que todas inconsistências relacionadas referem-se aos pagamentos 
 de  adicionais  de  insalubridade  em desacordo com os Laudos Técnicos 
 emitidos  exatamente  pela  empresa  ENSEG  Engenharia de Segurança do 
 Trabalho LTDA que, conforme a Unidade, embasam os atuais pagamentos. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Que  a  unidade  estabeleça  mecanismos  de  controle  que  garantam o 
 pagamento dos adicionais de insalubridade de acordo com os respectivos 
 Laudos Técnicos. 
 
 2.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (013) 
 Divergência  entre os valores registrados nas declarações para fins de 
 Auxílio-Transporte e aqueles efetivamente registrados no SIAPE. 
 
 Em  análise aos processos  de  auxílio-transporte  verificamos  que as 
 informações  consignadas  nos  formulários de "Declaração para Fins de 
 Pagamento de Auxílio-Transporte" relativos aos servidores de matrícula 
 SIAPE  nº 067616, 1570354, 1646541, 1671083, 1706088, 1708555, 1725006 
 e  1731887  não  correspondiam  às informações registradas cadastro do 
 SIAPE. 
 
 CAUSA: 
 Inserção de dados no SIAPE sem respaldo documental equivalente. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/013,  de 
 14/04/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados,  tendo  apresentado as justificativas por meio do Memorando 
 PRGRH nº 146/2010, de 22/04/2010, conforme transcrição a seguir: 
 "Esclarecemos  que,  na  intenção  de evitar distorções, a Instituição 
 efetua  a consulta de valores junto às empresas de transporte a fim de 
 obter o valor correto das passagens evitando, assim, que os pagamentos 
 sejam efetuados a maior." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Embora  as  justificativas  apresentadas  sejam  pertinentes, todos os 
 registros  efetuados  no sistema devem estar respaldados em documentos 
 contendo informações equivalentes. 
 
 
 



 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Que  a unidade proceda a conferência dos valores das passagens devidas 
 ao  servidor  no ato da recepção da Declaração, efetuando as correções 
 necessárias  no  documento,  de  modo  que as informações expressas no 
 documento e as do SIAPE sejam compatíveis, naquele momento. 
 
 2.2.1.3 CONSTATAÇÃO: (014) 
 Não  localização  de  processos  de  provimento  do cargo de Professor 
 Titular por parte da UFPEL. 
 
 Dos   dez   servidores  detentores  do  cargo  de  Professor  Titular, 
 selecionados  na  amostra, não foram objeto de análise os processos de 
 provimento  dos  servidores  de  matrícula  SIAPE nº 0419795, 0420094, 
 0420162  e  0421031,  visto  que  os  referidos  documentos  não foram 
 localizados pela Unidade durante os trabalhos de campo. 
 
 CAUSA: 
 Falhas no arquivamento e indexação de processos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/002,  de 
 14/04/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados, tendo apresentado, inicialmente, as justificativas por meio 
 do  Memorando PRGRH nº 125/2010, de 31/03/2010, conforme transcrição a 
 seguir: 
 
 " (...) 
 Matrícula  419792  -   Anexamos  cópia  da  Portaria nº 228/94, a qual 
 refere  que  o servidor foi habilitado em concurso público de provas e 
 títulos. O processo  23110.000560/92-69 foi solicitado à Coordenadoria 
 de Documentação e Arquivo, tendo em vista a dificuldade de contato com 
 o  Núcleo  de Arquivo, subordinado àquela, conforme cópia do Memorando 
 PRGRH nº 126/2010. 
 
 Matrícula 420094 - Os assentamentos funcionais não foram localizados e 
 serão disponibilizados assim que encontrados. 
 
 Matrícula 420162 - Anexamos cópia da Portaria nº 531/95, a qual refere 
 que  a  servidora  foi  habilitado  em  concurso  público  de provas e 
 títulos.  O  processo  de   nº  23110.003137/93-56  foi  solicitado  à 
 Coordenadoria  de Documentação e Arquivo, tendo em vista a dificuldade 
 de contato com o Núcleo de Arquivo, subordinado àquela, conforme cópia 
 do Memorando PRGRH nº 126/2010. 
 
 Matrícula 421031 - Anexamos cópia da Portaria nº 202/94, a qual refere 
 que o servidor foi habilitado em concurso público de provas e títulos. 
 O  processo de nº 23110.000839/92-14 foi solicitado à Coordenadoria de 
 Documentação  e Arquivo, tendo em vista a dificuldade de contato com o 
 Núcleo  de  Arquivo,  subordinado  àquela, conforme cópia do Memorando 
 PRGRH nº 126/2010.(...)" 
 
 Posteriormente,   por   meio   do  Memorando  PRGRH  nº  127/2010,  de 
 05/04/2010, a unidade acrescentou: 
 "Por   oportuno,  informo  que  os  processos  nº  23110.000560/92-69, 
 23110.000839/92-14  e  23110.003137/93-56, referenciados nas portarias 
 de  Professor  Titular dos servidores (...), não foram localizados nos 
 assentamentos   funcionais   bem   como   no   Núcleo   de   Arquivo." 
 



 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 A manifestação do gestor corrobora o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Recomendamos  aprimorar  o  sistema  de  arquivamento  e  indexação de 
 processos, de modo a facilitar a localização dos mesmos. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 No  caso  em  tela,  recomendamos  apurar responsabilidade de quem deu 
 causa ao extravio dos documentos. 
 
 2.2.1.4 CONSTATAÇÃO: (018) 
 Participação  de  servidor  na  gerência ou administração de sociedade 
 privada. 
 
 Constatamos  que  o servidor de matrícula SIAPE nº 1101040, aparece no 
 Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  como  Sócio Administrador da 
 empresa de CNPJ nº 94.960.267/0001-74. Em resposta ao Ofício CIR/UFPEL 
 003/2010,   o   servidor  informou  à  Universidade  que  tal  empresa 
 encontrava-se inativa há vários anos, estando inclusive em processo de 
 extinção.   Entretanto,   não  apresentou  prova  documental  de  suas 
 alegações. 
 
 Contudo, em consulta ao site da Receita Federal do Brasil, verificamos 
 que  a  referida  empresa permanece na situação cadastral de "Ativa" e 
 que  o  servidor sob comento compõe o quadro societário da mesma, como 
 sócio gerente. 
 Tal situação infringe a proibição contida no inciso X do artigo 117 da 
 Lei nº 8.112/90. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  mecanismo  na  Unidade  para  inibir  efetivamente  a falha 
 identificada. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/002,  de 
 22/03/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados,  tendo  apresentado as justificativas por meio do Memorando 
 PRGRH nº 125/2010, de 31/03/2010, conforme transcrição a seguir: 
 
 "Diante  das  ferramentas  de  trabalho  oferecidas  aos operadores da 
 área  de Recursos Humanos, a única forma que a administração possui de 
 controlar  tal  proibição  é  mediante declaração do próprio servidor, 
 apresentada em formulário padrão, no ato da posse. 
 
 Considerando que todos os servidores acima relacionados declararam que 
 não  incorrem  na  proibição contida no referido artigo, a Instituição 
 desconhece suas participações em administração de empresas privadas. 
 Para tanto, anexamos cópias das referidas declarações." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Além  de  apresentar  cópia  da declaração firmada pelos servidores, o 
 gestor  encaminhou  Ofício  ao  mesmo,  solicitando  esclarecimentos a 
 respeito  da  situação  apontada. No entanto a situação continua ainda 
 pendente. 
 
 



 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Apurar  o  fato  apontado,  adotando  os  procedimentos  disciplinares 
 cabíveis. 
 
 2.2.1.5 CONSTATAÇÃO: (021) 
 Impropriedades  em  processos  de pagamentos de despesas de exercícios 
 anteriores. 
 
 Em  análise  aos documentos que dão suporte aos pagamentos de despesas 
 de exercícios   anteriores,  selecionados  na  amostra,  ocorridos  em 
 dezembro de 2008, verificou-se as seguintes impropriedades: 
 
 a)  Os  documentos  disponibilizados (planilhas de cálculo), relativos 
 aos servidores de matrícula SIAPE nº 420830, 2135396, 420034, 2152285, 
 420703  e  420934  não permitem identificar a motivação e a razão pela 
 qual o direito está sendo reconhecido nesse momento; 
 
 b)  A  maioria das planilhas de cálculo não possui identificação do(s) 
 responsável(eis)  pela  sua  elaboração,  nem  a  devida  aposição  de 
 assinatura; 
 
 c)  Os pagamentos efetuados aos servidores a seguir relacionados estão 
 divergentes das planilhas apresentadas: 
  

MATRÍCULA VALOR PAGO EM 
DEZ/2008 

VALOR DA 
PLANILHA 

409247 23.771,84 36.771,84 

420703 16.845,35 29.845,35 

420934 26.752,52 39.752,53 

419192 13.576,00 36.576,28 

420629 28.231,60 51.231,44 

419484 15.233,80 38.233,52 

419536 15.646,60 38.646,66 

420427 29.833,00 52.832,78 

Total 169.890,71 323.890,40 

 
 CAUSA: 
 Os  processos  de  pagamentos de despesas de exercícios anteriores não 
 foram  instruídos  adequadamente,  com  documentos  e  informações que 
 permitissem  a verificação do direito e a exatidão dos valores devidos 
 aos servidores beneficiados. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 A  Unidade não  apresentou  resposta para a Solicitação  de  Auditoria 
 nº  243926/017 com relação a este item. 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Não se aplica. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Instruir   os  processos  de  pagamentos  de  despesas  de  exercícios 
 anteriores  de  modo que estes demonstrem claramente a pertinência dos 
 gastos e a exatidão dos valores pagos. 
 



 2.3 REGIME DISCIPLINAR 
 
 2.3.1 ASSUNTO  - PROCESSOS DISCIPLINARES 
 
 2.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (024) 
 Descumprimento de prazos na condução dos processos disciplinares. 
 
 Constatamos  que  dos 143 processos disciplinares (sindicâncias e PAD) 
 citados no item 1.1.8.1 do Relatório de Auditoria nº 224848, 2ª parte, 
 relativo   às   contas   de  2008,  cujos  prazos  já  se  encontravam 
 extrapolados  naquela  ocasião,  apenas  10  deles  foram  concluídos, 
 conforme  consta  na   relação dos processos em andamento, inserida na 
 Prestação  de  Contas  de 2009, indicando ausência ou insuficiência de 
 medidas  para  solucionar  o  problema  recorrente  da  morosidade  na 
 condução dos procedimentos disciplinares. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  aplicação de procedimento para acompanhamento dos processos 
 administrativos. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em   atendimento   à   Solicitação  de  Auditoria  nº  243926/013,  de 
 14/04/2010,  a  Unidade  foi  instada  a  se manifestar sobre os fatos 
 apontados,  tendo  apresentado as justificativas por meio do Memorando 
 CPPADn nº 005/10, de 23/04/2010, conforme transcrição a seguir: 
 
 "(...)foi constituída pela Portaria nº 1.471, datada de 18 de setembro 
 de 2009, a nova Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos e 
 Disciplinares.  Tal  Comissão, sendo composta por membros fixos e seus 
 suplentes,  vem  atuando  no  sentido  de  propiciar  a  celeridade na 
 tramitação dos feitos disciplinares da UFPel. 
 
 Anteriormente, a coordenação da CPPAD sugeria nomes de servidores para 
 composição  das  comissões,  o  que  implicava  maior  dificuldade  no 
 controle   do  andamento  processual,  visto  que  os  processos  eram 
 encaminhados  diretamente  aos  Presidentes de Comissão, fato este que 
 até a presente data vem gerando lentidão na resolução de tais feitos. 
 Destarte,  cabe  informar  que  a  CPPAD,  como  forma  de  sanar tais 
 problemas,  vem  contatando  os  Presidentes  de Comissão anteriores à 
 emissão  da  Portaria  nº  1.471  de  2009,  para  que  providenciem a 
 conclusão dos processos em seu poder." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 O   Gestor  informa  medidas  adotadas  para  imprimir  celeridade  no 
 andamento   e   cumprimento   dos  prazos  processuais  nos  processos 
 instaurados  a partir da edição da Portaria nº 1.471/2009. Entretanto, 
 no  que se refere ao estoque de processos em andamento, observa-se que 
 não  houve  mudança  significativa em relação à situação registrada no 
 Relatório de Auditoria nº 224848. Mantem-se o apontamento. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 001 
 Adotar   providências   efetivas  para  regularização  do  estoque  de 
 processos disciplinares, observando os prazos prescricionais previstos 
 no art. 142 da Lei 8.112/1990. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 002 
 Apurar  responsabilidade  de  quem  der  causa  à  prescrição  da ação 
 disciplinar, nos termos do parágrafo 2º do art. 169 da Lei 8.112/1990. 



 3 CONTROLES DA GESTÃO 
 
 3.1 CONTROLES INTERNOS 
 
 3.1.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DO COLEGIADO CONSULTIVO/DELIBERATIVO 
 
 3.1.1.1 INFORMAÇÃO: (020) 
 O  Relatório  de Gestão, constante do Processo de Prestação de Contas, 
 entregue  à  CGU  em  31/03/2010  apresentou impropriedades, que foram 
 questionadas  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº 243926, de 
 07/04/2010.  A  UFPEL,  por  meio  do  Ofício SG/UFPEL nº 141/2010, de 
 14/04/2010,  apresentou  nova  versão do Relatório de Gestão 2009, que 
 foi  inserida  no  processo  de  Prestação  de  Contas, iniciando-se à 
 folha nº 110. 
 
 Entretanto, algumas inconsistências ainda persistem: 
 a) O Anexo IV do relatório de gestão (fls 94 a 96) se propõe a atender 
 o item 8 da parte C do Anexo II da DN TCU nº 100/2009 no que se refere 
 à  relação  dos  projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da 
 Lei nº 8.958/1994. As informações constantes nas planilhas anexadas ao 
 Relatório de Gestão não atendem totalmente ao solicitado pela referida 
 DN  do  TCU,  vez  que  não contemplam os recursos materiais e humanos 
 pertencentes à Universidade envolvidos em cada projeto. 
 
 b)  Embora  o  gestor  tenha inserido nas duas versões do Relatório de 
 Gestão  de  2009  as  razões  e  a fundamentação legal da inscrição de 
 passivos por insuficiência de créditos,  as providências adotadas para 
 regularização    desse   passivo,   registrado   na   conta   contábil 
 2.1.2.1.1.11.00, no valor de R$ 329.974,63, não foram explicitadas. 
 
 Questionada  por  meio  da  Solicitação  de Auditoria nº 243926/013, a 
 unidade  apenas  encaminhou  cópia  do  texto inserido no Relatório de 
 Gestão  e disponibilizou o processo 23110.000547/2008-29, que trata de 
 renegociação da dívida. 
 
 Em análise ao referido processo, verificamos que a dívida cobrada pela 
 Companhia  Estatual  de  Energia  Elétrica,  atualizada  até maio/2008 
 totalizava  R$ 1.352.647,20  e  que  as tratativas para renegociação e 
 parcelamento da mesma cessaram em março de  2009. A  última  folha  do 
 processo, de nº 199, trata-se do Ofício  nº 023/2009,  de  26/03/2009, 
 em  que a Universidade solicita à SESU - Secretaria de Ensino Superior 
 do MEC a liberação de R$ 1.500.000,00 para pagamento da dívida. 
 
 3.2 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS 
 
 3.2.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO 
 
 ACÓRDÃO nº 2607/2009 - 2ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 1.4.1             SIM            NÃO SE APLICA 
 
 ACÓRDÃO nº 3071/2009 - 1ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 9.2               SIM            NÃO SE APLICA 
 
 ACÓRDÃO nº 5086/2009 - 2ª CÂMARA 
 ITEM        ATENDIMENTO        ITEM ANEXO I 
 9.2 A 9.5         SIM            NÃO SE APLICA



 
   RELATÓRIO Nº      : 243985 
   UCI 170189        : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RS 
   EXERCICIO         : 2009 
   UNID CONSOLIDADA  : HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL 
   CODIGO            : 154145 
   MUNICIPIO         : PELOTAS 
   UF                : RS 
 
 1 BRASIL UNIVERSITÁRIO 
 
 1.1 ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULAÇÃO 
 
 1.1.1 ASSUNTO  - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 
 
 1.1.1.1 INFORMAÇÃO: (003) 
 Trata-se  da  Ação  4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino, cuja 
 finalidade   é  assegurar  condições de funcionamento dos Hospitais de 
 Ensino.   A  forma  de  implementação  dessa  ação  é  direta.  A  IFE 
 disponibiliza  infra-estrutura  física  e  humana  à  sociedade,  para 
 prestação de serviços médico-hospitalares.  Os recursos destinam-se  à 
 manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade 
 dos serviços hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração 
 /  modernização das edificações / instalações com vistas a um adequado 
 estado  de  uso,  por  meio  de  obras  de  pequeno  vulto que envolva 
 ampliação  /  reforma  /  adaptação  e  aquisição  e/ou  reposição  de 
 materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas, observados os 
 limites da legislação vigente. O montante de recursos executados nesta 
 Ação, no exercício de 2009, excluindo-se as despesas com pessoal, está 
 discriminado no quadro abaixo: 
  
 
Execução das ações governamentais para o Programa Brasil Universitário 

 
Ação Governamental 

Despesas 
Executadas 

(R$) 

% das Despesas 
Executadas do 

Programa 
4086 Funcionamento  dos Hospitais de 

Ensino 
12.155.277,96 5,06 % 

 
 
 1.1.2 ASSUNTO  - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS 
 
 1.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (002) 
 Ausência  de  caução  prévia  como garantia oferecida para assegurar a 
 plena execução de contrato. 
 
 Verificamos   que   o  Hospital  Universitário  exige,  nos  processos 
 licitatórios  cujo  objeto envolva a execução de obras, a prestação de 
 garantia de 3 % sobre o valor do contrato. Porém, a forma adotada pela 
 Unidade  para  operacionalizar  a prestação de garantia pelas empresas 
 contratadas,  ou  seja,  efetuando  a  retenção de 3% sobre o total da 
 fatura  a  ser  paga,  não  cumpre a finalidade para a qual a garantia 
 se  destina.  A garantia serve como instrumento para reduzir riscos de 
 inexecução  do contrato, razão pela qual ela deve ser prévia, conforme 
 artigo  56  da  Lei  nº 8666/93. Tal fato foi constatado em relação ao 
 Contrato  nº  13/2009,  firmado  com  a  empresa  R & M  Arquitetura e 
 Construções  Ltda.  (CNPJ  nº  94.007.788/0001-01),  no montante de R$ 
 1.453.808,37. 



 
 CAUSA: 
 Falha  na  operacionalização  da  cobrança  da  prestação de garantias 
 contratuais. 
 
 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 
 Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 243926/010, de 13/04/2010, o 
 gestor informou: 
 "A ausência de caução prévia como garantia nos referidos contratos dá- 
 se  em função de equívoco na interpretação da legislação vigente, pois 
 que,  até  2009,  os  editais  da  UFPel,  devidamente  aprovados pela 
 Procuradoria  Jurídica  da  Instituição,  previam  a  retenção  a  ser 
 executada  nas faturas e liberação após a conclusão da obra. Porém, de 
 forma  parcial  a  partir  de  2009  e na íntegra a partir de 2010, os 
 editais foram adequados e as cauções passaram a ser exigidas de acordo 
 com o disposto no art. 56, da Lei de Licitações." 
 
 ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 
 Em  sua  manifestação,  a  Universidade concordou com o apontamento da 
 auditoria  e  acrescentou  que  em  2010  a  prática inadequada já foi 
 abolida.  Porém,  como  o  caso  citado gerou impacto no exercício sob 
 exame (2009), mantemos o aponte. 
 
 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,  recomendamos  que  o  contratado  opte  por  uma das 3 
 modalidades  de  prestação  de garantia previstas no art. 56 da Lei nº 
 8.666/93,  enfatizando  a  necessidade  de  que  sua apresentação seja 
 prévia à execução contratual. 
 
 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
                        

RELATÓRIO Nº        : 243926
EXERCÍCIO           : 2010
PROCESSO Nº         : 23110.001654/2010-99
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  descritas  no  Relatório  de 
Auditoria Anual de Contas referem-se a falhas no controle contábil 
da Unidade, na sistemática de aquisição de bens e na contratação 
de serviços, notadamente quanto à contratação indireta de pessoal 
para prestação de serviços contínuos por intermédio de Fundação de 
Apoio e fragilidades na fiscalização e acompanhamento da aplicação 
de recursos transferidos para essas fundações.

3. Dentre as causas estruturantes relacionadas às falhas 
apontadas,  podem-se  citar  fragilidades  nos  controles  internos 
administrativos  relacionados  à  regularidade  dos  processos 
licitatórios  e  à  execução  de  contratos  e  convênios. 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. Quanto ao cumprimento das recomendações constantes do 
Plano de Providências Permanente, restaram pendentes de correção 
aquelas  referentes  à  contratação  de  Fundações  de  Apoio  sem 
previsão legal e a inexistência de Unidade de Auditoria Interna, 
implicando na exposição da instituição a riscos potenciais que 
podem impactar negativamente a gestão.



5. 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 VII, art. 13 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, 06  de julho de 2010.

CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  
CERTIFICADO Nº      : 243926
UNIDADE AUDITADA    : Universidade Federal de Pelotas - UFPel
CÓDIGO              : 154047
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23110.001654/2010-99
CIDADE              : PELOTAS

           Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas 
auditadas, especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 57/2008, 
praticados no período de 01Jan2009 a 31Dez2009.
2.   Os  exames  foram  efetuados  por  seleção  de  itens,  conforme 
escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas 
constante deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável 
às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados 
das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão das unidades auditadas.

3. A  partir  dos  exames  realizados,  as  seguintes  constatações, 
decorrentes de condutas de agentes não listados no art. 10 da IN TCU nº 
57/2008 das unidades em questão e detalhadas no respectivo Relatório de 
Auditoria, em função de sua relevância impactaram a gestão das unidades 
examinadas, sendo necessária a atuação e acompanhamento das providências 
preventivas e/ou corretivas por parte dos agentes listados no art. 10 da 
IN TCU nº 57/2008:

           UNIDADE EXAMINADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL
                       
1.1.3.1 - Existência de saldos contábeis pendentes de conciliação.

1.1.5.1 - Falhas na formalização de Contratos.

1.1.5.2 - Perda de prazo para fins de prorrogação contratual.

1.1.5.3 - Ausência  de  caução  prévia  como garantia oferecida para 
assegurar a plena execução dos contratos.

1.1.5.4 - Falta de imposição de penalidades a empresas contratualmente 
inadimplentes.

1.1.5.5 - Realização de despesas sem respaldo contratual.

1.1.5.6 - Prorrogação "retroativa" de Contrato ou Convênio.

1.1.5.7 - Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de 



Apoio.

1.1.6.1 - Falta  de  inserções de dados no  Sistema de  Gestão  de 
Convênios  e Contratos  de  Repasse - SICONV.

1.1.6.2 - Pendências  de  apresentação  de  Processos de Prestação de 
contas por parte de Fundações de Apoio à UFPel.

1.1.6.3  -  Realização  de  despesas  sem  respaldo  em  termo  de  convênio 
vigente.

1.1.6.5 - Impropriedades  em processo de prestação de contas de convênio 
firmado com a Fundação Simon Bolívar.

1.1.6.6 - Repasse  de recursos para Fundação de Apoio Universitário (FAU) 
para a prestação   de   serviços  contínuos  com  vistas  ao  atendimento 
de necessidades permanentes da Instituição.

UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL
1.1.2.1 - Ausência  de  caução  prévia  como garantia oferecida para 
assegurar a plena execução de contratos.

4. Assim,  em  função  dos  exames  aplicados  sobre  o  escopo 
selecionado, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas 
nº  243926,  proponho  encaminhamento  do  julgamento  das  contas  dos 
responsáveis  referidos  no  art.  10  da  IN  TCU  nº  57  das  unidades  em 
questão, pela regularidade, tendo em vista a não identificação de nexo de 
causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.

                  Porto Alegre, 08 de junho de 2010.

FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA
CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO RS


