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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/PE,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203357,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 19/03/2011 a 20/04/2011, 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.  Alguns exames não puderam ser  efetuados em sua
totalidade,  em função  da  não  disponibilização  de  informações  requeridas  ao  IFPE  pela  equipe  de
auditoria. 

A Unidade, por intermédio do Ofício nº. 389/2012-GR, datado de 29/06/12, informou que não houve
manifestação e apresentação de esclarecimentos adicionais que promovessem mudanças significativas
nos registros apresentados no Relatório Preliminar, o qual foi encaminhado ao IFPE, em 13/06/12, por
meio do Ofício nº. 16735/2012/AUD/CGU-Regional/PE, datado de 12/06/12.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela  IN-TCU-63/2010 e  pelas DN–TCU–108/2010 e  117/2011,  tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de  auditoria  conduzidos junto à  Unidade,  providências que
estão tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.
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Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas do IPFE, conforme disposto no
art. 13 da IN TCU nº 63/2010, foi analisado o processo nº 23295.002757.2012-17 e constatado que a
Unidade não elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para
o exercício de 2011, haja vista a não apresentação de diversas informações requisitadas. Entre as quais,
destaca-se os instrumentos de transferências vigentes no exercício, sobre as quais não foram prestadas as
seguintes informações, exigidas no item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 108,  de 24/11/2010:

-   Instrumentos de transferências vigentes no exercício;

- Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de
repasse;

-  Análise crítica sobre a situação da gestão das transferências vigentes no exercício e seus efeitos no
médio e longo prazo.

Destaca-se  ainda  que  em que  pese  haver  afirmado  que  todos  os servidores  ocupantes de  cargos e
funções gratificadas entregaram, no exercício de 2011, a Declaração de Bens e Rendas nos termos da
Lei nº. 8.730/93, a equipe de auditoria, durante a realização dos exames, verificou que nem todos os
servidores cumpriram essa obrigação.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Quanto  aos  Resultados  Quantitativos  e  Qualitativos,  foi  realizada  verificação  das  informações
apresentadas no Quadro de Execução Física das ações realizadas pela UJ do Relatório de Gestão relativo
ao  exercício  2011,  onde  verificou-se  o  não  cumprimento  da  meta  física  para  a  Ação  2992  -
Funcionamento  da  Educação  Profissional,  do  Programa  1062  –  Desenvolvimento  da  Educação
Profissional  e  Tecnológica,  à  qual  teve  o  percentual  de  execução  financeira  em  84,36%  (R$
114.542.426,98),  relativo ao orçamento previsto de R$ 135.777.182,00,  entretanto, conforme análise
crítica constante do Relatório de Gestão 2011, a mesma informou que o não cumprimento da meta física
resultou, principalmente, da não conclusão da obra do Campus Garanhuns.

Entretanto, em que pese o alto percentual de execução financeira, em relação ao orçamento previsto,
verificou-se que os recursos colocados à disposição do Instituto não foram bem geridos, principalmente
no que concerne à realização de aquisições de bens, sem o devido planejamento,  e de prejuízo ao erário
mediante recusa imotivada de propostas mais vantajosas economicamente para a Administração.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

O Instituto Federal de Pernambuco apresentou no Relatório de Gestão os indicadores previstos no
Acórdão 2.267/2005 – TCU – Plenário.

Para a realização da avaliação da utilização e da confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o
cálculo de indicadores, foi selecionado o indicador ´Relação Alunos Ingressantes/Matriculados ,́ o qual
identifica a capacidade de oferta de vagas da Instituição, em relação ao total de alunos matriculados. Por
se tratar de indicador que visa à avaliação do desempenho da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica  e  Tecnológica,  a  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da
Educação  –  SETEC/MEC  elaborou  manual  para  padronizar  conceitos  e  medidas  de  cálculo  dos
indicadores previstos no Acórdão nº 2.267/2005.
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O quadro a seguir apresenta uma análise sucinta das propriedades do indicador selecionado.

Tipo  de

Indicador

Área  da

Gestão

Nome  do

Indicador

Descrição do

Indicador

Fórmula

de Cálculo

Completude

e Validade

Acessibili-

dade  e

Com-

preensão

Compara-

bilidade

Audita-

bilidade

Econo-

mici-

dade

Institu-
cional

Orçamen-

tária

e

Financeira

Relação
Candidato/
vaga

Identifica o
interesse
da clientela
escolar  no
ensino  do
IFPE,  bem
como  a
capacidade
de  oferta
de  vagas
da
instituição
frente  à
essa
demanda.

Número de

candidatos

inscritos/

Vagas

ofertadas

SIM SIM SIM SIM SIM

 

O indicador selecionado é apresentado no Relatório de Gestão por modalidade de ensino. Cabe registrar
que o Manual não estabelece a sua forma de apresentação - se por nível de ensino, por modalidade de
ensino, por Campus,  por curso, entre  outros -,  o que compromete o atributo da comparabilidade do
indicador, pois o Instituto não consegue avaliar seu desempenho a partir dos resultados alcançados por
outras instituições da Rede.

Conforme análise dos resultados apresentada no Relatório de Gestão o valor apresentado no ano de 2011
apresenta uma queda de 8,13 pontos percentuais em comparação com o ano de 2010, ressaltando-se que
neste período houve um aumento de mais de 13% no número de alunos matriculados. No entanto, não há
evidências de que os resultados obtidos em 2010 e 2011 são bons ou ruins, nem de que serviram para o
aprimoramento da gestão da  instituição de  ensino.  O IFPE não tem parâmetros sobre  o que seria  o
resultado ideal a ser alcançado, tornando-o inócuo quanto a sua utilidade.

A fonte de dados utilizada para cálculo do indicador é a Direção de Ensino dos respectivos Campi, em
desacordo com o citado Manual elaborado pela SETEC que estabelece a extração dos dados a partir do
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SISTEC.

Mediante análise das informações, conclui-se que o indicador não está sendo útil à tomadas de decisões
da entidade.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A auditoria  realizada  sobre  a  gestão  de  recursos  humanos  do  IFPE  teve  o  objetivo  de  avaliar  a
composição do quadro de pessoal, bem como a regularidade dos pagamentos na área de pessoal ativo e
inativo,  especialmente  quanto ao cumprimento da  legislação sobre  admissão,  remuneração,  cessão e
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requisição de pessoal, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão, verificou-se que o IFPE não informou a
composição por faixa etária dos servidores afastados e dos detentores de funções gratificadas.

Para a conformidade dos pagamentos e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, foram realizadas
as seguintes análises:

 

 

 

 

Descrição da Ocorrência

Qtdade  de  Servidores

Relacionados Qtdade de Ocorrências Acatadas Totalmente pelo Gestor

02 – Servidores com registro de falta no cadastro, sem

o respectivo desconto na folha 2 2

04 – Servidores com ocorrência de falta ao serviço por

mais de 30 dias consecutivos 1 1

11  –  Servidores  aposentados  em  fundamentação

exclusiva de magistério sem ser ocupante de cargo de

professor 1 1

12  – Servidores com ingresso  no cargo efetivo após

25/11/95 recebendo quintos. 6 6

14F – Pensionista, filha maior solteira cuja informação

do sexo no SIAPE  seja masculino ou inexistente 1 1

19 – Servidores com idade superior a 70 anos ainda na

situação de ativo permanente 1 1

30 – Servidores cedidos sem informação do valor da

remuneração extra-SIAPE 5 5

 

SISAC - Prazo para cadastramento dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria:

Com relação  aos  registros  dos  atos  no  Sistema  de  Apreciação  e  Registro  de  Atos  de  Admissão  e
Concessões – SISAC, constatou-se que o IFPE, além de não ter registrado 30,68% do total de atos de
admissão aposentadorias e pensões do exercício de 2011, não vem conseguindo cumprir o prazo de 60
dias fixado no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, para remessa dos processos ao órgão de Controle Interno,
conforme detalhado nos quadros a seguir:
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 a) não registro de 30,68% do total de atos de admissão, aposentadorias e pensões do exercício de 2011:

 

Tipo

Totais de  Atos

em 2011

(A)

Registrados no SISAC
Não Registrados

no SISAC

(B)

(%)  Não

Registrados/Totais  de

Atos

(B/A)

 

Admissão 233 150 83 35,62

Aposentadoria 25 25 0 0

Pensão/Reforma 19 17 2 10,52

TOTAIS 277 192 85

 

30,68

 

Fonte: Site do TCU e Formulários (SISAC).

 

b) registro intempestivo de atos no SISAC em 70%, nos processos verificados por amostragem, para
remessa ao órgão de Controle Interno:

 

 

 

 

Tipo

Total  de  atos  verificados,

por amostragem

(A)

 

Registro de atos no

SISAC com prazo superior

a 60 dias

(B)

 

(%)  Prazo superior

a 60 dias

(B/A)

 

Admissão 20 17 85

Aposentadoria 25 13 52
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Tipo

Total  de  atos  verificados,

por amostragem

(A)

 

Registro de atos no

SISAC com prazo superior

a 60 dias

(B)

 

(%)  Prazo superior

a 60 dias

(B/A)

 

Pensão e Reforma 19 15 79

TOTAIS 64 45 70

Fonte: Site do TCU e Formulários (SISAC).

 

A equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º  do art. 11 da IN TCU nº
55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja gestão está sob
exame.

 

Portanto,  faz-se  necessária  à  implementação  de  rotinas  por  parte  da  Unidade  Jurisdicionada  com
objetivo  de  aprimorar  seus  controles  internos  e,  consequentemente,  melhorar  a  gestão  de  recursos
humanos.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e
metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010).

 Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pelo IFPE, com vistas a garantir que
seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas de licitação e recursos humanos,
foram analisados os seguintes componentes do controle  interno: ambiente  de  controle,  avaliação de
risco, procedimentos de controle, informação, comunicação e monitoramento.

 a) Ambiente de Controle

 O  ambiente  de  controle  estabelece  a  fundação  para  o  sistema  de  controle  interno  da  Unidade,
fornecendo disciplina e estrutura fundamental. Deve demonstrar o grau de comprometimento em todos
os  níveis  da  administração  com a  qualidade  do  controle  interno  em seu  conjunto  (Resolução  nº
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

 Conforme registrado no Quadro XXIX do item 8 do Relatório  de  Gestão do Exercício  de  2011,  a
Unidade indicou na maioria de suas respostas que o ambiente de controle é parcialmente inválido. Este
resultado foi confirmado por evidências obtidas durante a execução dos trabalhos de Auditoria Anual de
Contas do Exercício de 2011, demonstrado por pontos negativos na Unidade Jurisdicionada, dentre as
quais podem ser destacadas:
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 a) baixa utilização de mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Unidade, acerca
da importância dos controles internos para a Unidade;

 b) inexistência de código de ética profissional do servidor do IFPE;

 c) não utilização de cartazes ou cartilhas na divulgação e conscientização da importância dos controles
internos para a Unidade;

 d) inexistência de regimento interno, o qual ainda se encontra em fase de elaboração;

 e) ausência de mecanismos que garantam ou incentivem a participação dos funcionários dos diversos
níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos e das instruções operacionais;

Como ponto positivo,  cita-se  a  aplicação,  em sua  maioria,  de  adequada  segregação de  funções nos
processos de competência da UJ.

 b) Avaliação de Risco

 Avaliação de risco é o processo de identificação e  análise dos riscos relevantes para  o alcance dos
objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada.

 Em relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada indicou na maioria das respostas do Relatório
de  Gestão  de  2011  como totalmente  inválida.  Dessa  forma,  verifica-se  que  o  IFPE  não  dispõe  de
identificação clara dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos nas áreas de
licitação e recursos humanos, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-las.

 c) Informação e Comunicação

 O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e
comunicar  toda  informação  relevante,  na  forma  e  no  período  determinados,  a  fim  de  permitir  a
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir  o monitoramento de  ações e  contribuir  para  a  realização de  todos os objetivos de  controle
interno (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).

 Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, todas as questões foram indicadas como parcialmente
inválidas. Além disso, não foram disponibilizadas cartilhas ou cartazes utilizados para a divulgação e
conscientização dos servidores quanto à importância dos controles internos da Unidade, bem como o
procedimento adotado para a salvaguarda destes documentos.

Também não foi informado de que forma e em qual constância é feita a divulgação das informações e
orientações aos servidores (ex. intranet) e como são obtidas as informações para a tomada de decisões
desde a direção da UJ até os níveis mais operacionais e como as informações são armazenadas.

 d) Monitoramento

 Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles internos ao longo
do tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de operação dos controles, a verificação
de inconsistências dos processos ou implicações relevantes e a tomada de ações corretivas.

 A sistemática de monitoramento utilizada pela Unidade é sintetizada na utilização de dois instrumentos,
sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo. No âmbito interno, destaca-se a execução das
auditorias realizadas na instituição pelo órgão de Auditoria Interna, tendo como base o Plano Anual de
Atividades de Auditoria Interna – PAINT, o qual visou a orientar as ações do IFPE na consecução de
seus objetivos institucionais. Entretanto, em ações de controle desenvolvidas na Unidade, não houve
 disponibilização da cópia da versão final do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o
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exercício  de  2011,  devidamente  aprovada  pelo  Conselho  de  Administração,  além  de  haver  sido
constatado que houve cumprimento apenas parcial das atividades planejadas no PAINT 2011.

 No âmbito externo, pode ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas
da União sobre as atividades desempenhadas pela Unidade no Exercício de 2011.

 Contudo, os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e relatórios,
não foram refletidos nas ações do IFPE com melhorias em suas atividades e processos. Cabe destacar
que a maioria das questões deste quesito foram considerados como parcialmente inválidos.

 e) Procedimentos de Controle

 Procedimentos  de  controle  são  as  políticas  e  procedimentos  estabelecidos  pela  administração  da
Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.

 Os trabalhos realizados na  Unidade nas áreas de  licitação e recursos humanos tiveram por objetivo
avaliar  se  os procedimentos estão efetivamente  instituídos e  se  tem contribuído para  o  alcance  dos
objetivos estratégicos fixados pela Administração do IFPE.

 Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos e fortes nas áreas supracitadas, identificados por
meio  dos  trabalhos  de  auditoria  Anual  de  Contas  do  Exercício  de  2011,  cujos  resultados  estão
diretamente  relacionados  com as  fragilidades  que  resultaram nas  constatações  demonstradas  neste
relatório:

 1 - Licitação

 1.1 - Pontos Fracos

a)  Inexistência  de  realização  de  estudos  de  necessidade  para  o  adequado  dimensionamento  do
quantitativo contratado;

 b) Ausência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações,
linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas para o setor de
licitação.  A  determinação  de  procedimentos  formais  contribui  para  o  fortalecimento  dos  controles
internos e proteção do patrimônio da Unidade;

c) Não cumprimento de recomendações expedidas pela Procuradoria Jurídica, quando do exame dos
editais de licitação;

d) Realização de cotação de preços pelo setor requisitante, sem que sejam adotadas medidas no sentido
de verificação, pela Comissão de Licitação, da adequação dos preços cotados com os praticados pelo
mercado;

e)  Gerenciamento  deficiente  de  preços  contratados,  em razão  da  falta  de  comparação  dos  preços
licitados com outros vigentes em atas de registro de preços de órgãos federais, visando à negociação com
o fornecedor  ou  adesão  a  outras  atas  quando  o  preço  licitado  pela  Unidade  for  superior  a  outros
existentes;

f) Falta de planejamento anual das contratações de forma centralizada, podendo resultar em fuga da
modalidade  licitatória  adequada,  mediante  a  adesão  a  atas  de  registro  de  preços  sem  a  devida
fundamentação; e

 g) Ausência de  sistemática de acompanhamento das alterações na legislação pertinente.

 1.2 - Pontos Fortes

 Utilização de  check list definido pela AGU por meio da Portaria 1.611/2010.
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 2 - Recursos Humanos

 a)  Inexistência  de  mecanismos  que  assegurem  a  restrição  total  de  pessoas  não  autorizadas  às
informações pessoais e funcionais dos servidores;

 b) Inexistência de rodízio de servidores no processamento da folha, a qual é realizada por uma única
servidora; e

c) Inexistência de documentos/manuais que formalizem as atividades e procedimentos relacionados à
área de pessoal.

 Assim,  a  avaliação  dos controles internos instituídos pela  Unidade,  com vistas a  garantir  que  seus
objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada no quadro a seguir:

Componentes da Estrutura de Controle
Interno

Auto avaliação do
gestor

Avaliação da Equipe de
Auditoria

Ambiente de Controle Parcialmente Inválida Inadequada

Avaliação de Risco Parcialmente Inválida Inadequada

Procedimento de Controle Parcialmente Inválida Inadequada

Informação e Comunicação Parcialmente Inválida Inadequada

Monitoramento Neutra Inadequada

 

Área Selecionada Estrutura de Controles Internos Administrativos

Pessoal Não Adequada

Licitações Não Adequada

Face  ao  exposto,  e  baseado nas informações obtidas quando da  realização dos exames na  sede  da
Unidade,  pode-se  concluir  que  os  procedimentos  de  controle  interno  adotados  pela  Unidade
Jurisdicionada não foram capazes de  evitar  impropriedades nos processos analisados,  precisando ser
revistos e melhorados, com objetivo de buscar maior aderência à legislação que regulamenta o assunto.

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade, realizada com base nas informações constantes no item
9.1  -  Gestão  Ambiental e  Licitações Sustentáveis  do  Relatório  de  Gestão  2011  e  no resultado dos
trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011 permite concluir pela adoção parcial dos
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras.

Evidência disso é que todos os itens no total de 13 (treze) do questionário constante do Quadro XXX:
Gestão  Ambiental  e  Licitações  Sustentáveis,  a  Unidade  avaliou  como  "parcialmente  aplicado"  em
questões ambientais.

Como exemplos, podem ser citadas: a não aquisição de produtos produzidos com menor consumo de
matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável; a inexistência de certificação ambiental por
parte  das empresas participantes de  processos licitatórios;  a  ausência  de  aquisição de  bens/produtos
passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento e a não destinação dos resíduos recicláveis às
cooperativas de catadores de lixo, nos termos previstos no Decreto nº 5.940/06.

 Destaca-se que no exercício de 2011 foram realizados processos de compras sustentáveis, conforme
demonstrado no quadro a seguir:
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Área

 

 

Quantidade  de

processos  de  compra

selecionados na área

Quantidade  de

processos

dispensados  de

aplicar  a  legislação

de  compras

sustentáveis

Quantidade  de

processos  em

conformidade  com  a

legislação de compras

sustentáveis

Quantidade  de

processos  em

desconformidade

com  a  legislação

de  compras

sustentáveis

TI 2 0 0 2

Outros

(Aquisição  de

Bens  e

Serviços)

13 0 2 11

  Fonte: Site COMPRASNET.

Embora  o  IFPE  não  tenha  adotado  integralmente  os  critérios  de  sustentabilidade  ambiental  nas
aquisições de bens e serviços está adotando providências com objetivo de conseguir maior aderência às
normas regulamentadoras da matéria.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

A avaliação da gestão de Tecnologia da Informação - TI está estruturada a partir da abordagem dos
seguintes aspectos: definição de um planejamento estratégico de TI e de uma política de Segurança da
Informação;  existência  de  um comitê  diretivo de  TI  formalmente  designado e  atuante;  estrutura  de
pessoal envolvida com TI; adequação dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e produção de
sistemas e adequação e gestão dos bens e serviços adquiridos.

 I) Planejamento Estratégico de TI

O IFPE não apresentou as informações solicitadas, concernentes ao seu Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação (PETI). A partir desse planejamento deveria ser elaborado o Plano Diretor de
Tecnologia  da  Informação  –  PDTI.  O  PDTI  existente  no  Instituto  foi  elaborado  em 2002,  o  qual
encontra-se  em  desacordo  com  a  nova  realidade  do  IFPE.  Destaca-se  ainda  que  não  houve  o
 estabelecimento de um comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ,
visando buscar o alinhamento entre as atividades de TI e o negócio da organização, bem como para a
otimização dos recursos disponíveis e a redução do desperdício.

II) Política de Segurança da Informação

Durante a realização dos exames, constatou-se que não existe política de segurança da informação no
âmbito do IFPE.

 III) Recursos Humanos de TI

Não foram apresentadas informações concernentes à força de trabalho da Unidade, relacionada com a
Tecnologia da Informação.
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IV) Desenvolvimento e Produção de Sistemas

Não existe  no IFPE uma rotina  para  avaliação da  compatibilidade dos recursos de  TI com as reais
necessidades da UJ, o que aumenta o risco de desperdício e de não atendimento de forma tempestiva e
efetiva dos pleitos da unidade com relação ao desenvolvimento/manutenção de soluções em TI.

 V) Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

As  informações  não  foram consignadas  no  Relatório  de  Gestão  2011,  como  também não  foram
apresentadas as informações requeridas pela equipe de auditoria, inviabilizando a avaliação.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

A avaliação das transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria,
termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
teve  por  objetivo  verificar  a  consistência  das  informações  prestadas  pela  Unidade  no  Relatório  de
Gestão,  o  volume  de  recursos  transferidos,  a  situação  da  prestação  de  contas,  a  observância  às
exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a estrutura de controles internos do IFPE para a
área de transferências de recursos.

Mediante a realização dos exames, verificou-se que não foram apresentadas, no Relatório de Gestão
2011,  informações referentes à  transferências vigentes no exercício  do exame. Entretanto,  mediante
extração  realizada  no  sistema  SIAFI  Gerencial,  constatou-se  a  existência  dos  seguintes  convênios
vigentes:

Transferência
Início

Vigência
Fim

Vigência
Data

Celebração
Nº. Processo

Valor
Pactuado

Valor a
Liberar

Valor a
Comprovar

627808 12/05/08 11/05/13 12/05/08 23000120053200800 398.745,00 149.216,00 249.529,00

659403 22/04/10 07/03/13 22/04/10 23000058118200800 218.222,00 134.306,00 83.916,00

Fonte: SIAFI Gerencial

 

Além disso, verificou-se ainda a existência das seguintes transferências, as quais tiveram o prazo para
apresentação da prestação de contas vencido no exercício de 2011 e que permanecem com valores a
comprovar e a liberar:

Transferência
Início

Vigência
Fim

Vigência
Data

Celebração
Nº. Processo

Valor
Pactuado

Valor a
Liberar

Valor a
Comprovar

531443 01/01/10 30/12/10 19/08/05 23000085250200500 246.523,44 75.448,33 24.161,75

633776 17/03/10 31/12/10 14/07/08 23054000832200900 2.768.277,00 1.930.466,17 837.810,83

Fonte: SIAFI Gerencial

Os  exames  realizados  demonstraram  deficiências  nos  controles  internos  quanto  à  fiscalização  e
acompanhamento desses ajustes,  haja  vista  a  não disponibilização de  relatórios de  fiscalizações que
tenham sido realizadas durante o exercício de 2011. Ademais, não foram informadas as providências
tomadas pelo Instituto no sentido de sanar as pendências dos convênios que tiveram a vigência expirada
no final do exercício de 2010, assim como o prazo para a apresentação da prestação de contas.

Destaca-se ainda que os ajustes acima relacionados não foram registrados no SICONV.

Por  fim,  cabe  informar  que  em verificação,  por  amostragem,  aos  contratos  celebrados  pelo  IFPE,
identificou-se a existência de 24 (vinte e quatro) casos, no valor total de R$ 4.447.597,92, sem o registro
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no  Sistema  Integrado  de  Administração  de  Serviços  Gerais  –  SIASG,   em descumprimento  ao  que
estabelece o § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2011), conforme
demonstrado no quadro a seguir:

 

 

 

 

Campus

 

Qtde Contratos

 

Qtde

Contratos

Analisados (A)

Qtde

Contratos

sem

registro

(B)

 

Valores  dos

contratos  sem

registro no SIASG

( R$)

Percentual  de

Contratos  sem

registro (%)

(B/A)

Afogados  da

Ingazeira

Não informado 1 1 Não informado 100,00

Barreiros 17 17 7 1.606.397,76 41,17

Belo Jardim 41 9 1 365.712,00 11,11

Caruaru 8 8 0 0,00 0

Garanhus 13 13 6 161.285,10 46,15

Ipojuca 28 8 0 0,00 0

Recife 27 27 4 1.839.186,95  (*) 14,81

Reitoria 23 23 5 475.016,11 21,73

Pesqueira 2 2 0 0,00 0

Vitória  de  Santo

Antão

36 3 0 0,00 0

 

Obs: (*) O IFPE/Campus Recife não disponibilizou 02 (dois) de valores de contratos.
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Na análise realizada, cabe ressaltar:

a) Existência de variação percentual entre 46,15 % a 11,11 %, entre 05 (cinco) casos de não registros no
SIASG.  Entre  os  maiores  índices,  temos:  IFPE/Campus  Garanhus  com  (46,15  %),  seguidos  do
IFPE/Campus Barreiros (41,17 %) e IFPE/Reitoria (21,73%).

b) O IFPE/Campus Afogados de Ingazeira não disponibilizou a relação de contratos, termos aditivos e
valores pactuados, e  também não justificou a  ausência  de  cadastramento do contrato nº  09/2010 no
SIASG,  em desatendimento  às  S.  A.'s  nº  201203357/006,  de  04/04/2012,  e  nº  201203357/012,  de
20/04/2012, prejudicando a análise da CGU-Regional/PE. A verificação das inscrições no SIASG desta
Unidade baseou-se nas informações prestadas no Relatório de Gestão 2011, no qual continha a citação
de dois (02) contratos: de prestação de serviços de limpeza e higiene e de vigilância ostensiva.

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pelo IFPE no exercício de 2011 teve por objetivo avaliar a
regularidade das contratações efetuadas pela Unidade de acordo com as seguintes diretrizes: apurar se o
objeto  da  licitação atende a  real necessidade  da  Unidade;  verificar  a  consonância  do objeto  com a
missão  e  metas  da  Instituição,  bem como  com os  objetivos  das  ações  dos  programas contidos  no
orçamento;  verificar o enquadramento do objeto à  adequada modalidade de  licitação;  e  verificar as
razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como metodologia
para escolha da  amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, a  qual não possibilita  a
extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações
realizadas pelo IFPE no exercício em análise.

Com efeito, a tabela seguinte resume o resultado das análises realizadas no IFPE, no que se refere à
regularidade, modalidade licitatória, fundamentação legal da Dispensa e Inexigibilidade:

- Quanto a regularidade (Oportunidade e Conveniência do Motivo da Licitação):

Quantidade Processos

Analisados

Valor Empenhado em 2011 Quantidade de Processos

licitatórios com motivo da

Licitação  indevida

Volume  de  recursos  de

processos  licitatórios  com

motivo da licitação indevida

15 5.118.143,08 15 5.118.143,08

 

Cabe destacar, no que tange à oportunidade e conveniência da licitação, em nenhum dos processos foi
verificada  a  adequada  justificativa  para  aos  quantitativos  contratados  e  a  motivação  quanto  a  real
necessidade da contratação.

- Quanto a modalidade de licitação:

Quantidade  de  processos

Licitatórios

Valor Empenhado em 2011 Quantidade  de  Processos

licitatórios  com Modalidade

indevida.

Volume  de  recursos  de

processos  licitatórios  com

Modalidade indevida.
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Quantidade  de  processos

Licitatórios por dispensa

Valor Empenhado em 2011 -

dispensa

Quantidade  de  Processos

licitatórios  com  dispensa

indevida.

Volume  de  recursos  de

processos  licitatórios  com

dispensa indevida.

10 162.330,43 2 112.796,43

 

Quantidade  de  processos

Licitatórios  por

inexigibilidade.

Valor Empenhado em 2011 –

inexigibilidade

Quantidade  de  Processos

licitatórios  com

inexigibilidade  indevida.

Volume  de  recursos  de

processos  licitatórios  com

inexigibilidade  indevida.

11 157.942,30 0 0

Foram objeto  de  exame,  ainda,  dez processos  licitatórios  originados  de  trilhas  do  Observatório  da
Despesa Pública (ODP) onde foram constatadas desclassificações imotivadas de licitantes que ofertaram
o menor preço.

Face  ao exposto,  a  análise da  amostra  permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos
adotados  nos  certames  analisados,  com relação  à  regularidade  dos  procedimentos  de  contratação,
evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais, com vistas a
conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na jurisprudência do Tribunal de
Contas da União.

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

A análise das concessões de Suprimentos de Fundos por meio da utilização do Cartão de Pagamento do
Governo Federal - CPGF, concedidas no exercício de 2011 pelo IFPE, consistiu na avaliação das trilhas
de auditoria disponibilizadas pelo Observatório da Despesa Pública – ODP, mantido pela Controladoria
Geral  da  União,  as  quais  não  apontaram irregularidades  na  utilização  dos  cartões.  Entretanto,  foi
constatada a realização de despesas em valor superior ao limite máximo, R$ 800,00, para realização de
cada item de despesas de pequeno vulto, instituído pela Portaria MF nº. 95/2002, art. 2º, parág. 1º, no
somatório dos comprovantes de despesas, e fracionamento de despesas em documentos comprobatórios,
cujo valor total excede o limite máximo de despesa de pequeno vulto, em discordância com o disposto
no parág. 2º. do art. 2º. desta mesma portaria.

Verificou-se ainda que as informações apresentadas pela Unidade no Quadro XXXV do Relatório de
Gestão de 2011 são consistentes.

No que tange aos controles internos administrativos existentes, verificou-se que não são adequados para
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garantir o uso regular dos cartões de pagamentos, haja vista que, conforme informações disponibilizadas,
são realizados por meio de acesso ao sistema Auto Atendimento Setor Público do Banco do Brasil, cujo
acesso não se encontrava disponível quando da realização dos exames.

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Com 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, foi realizada consulta no SIAFI Gerencial
referente ao ano-base 2011, para levantar informações dos passivos inscritos por insuficiência de crédito
ou recursos, porém não foi encontrado nenhum valor registrado nas contas contábeis pertinentes. Do
mesmo modo, são consideradas consistentes as informações apresentadas no Relatório de Gestão do
exercício 2011 do IFPE, de que não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou
recursos durante o exercício sob exame.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

Durante  o  exercício  2011,  o  IFPE  inscreveu  despesas  em  restos  a  pagar  no  valor  total  de  R$
25.271.850,12.    Desse  montante,  foram analisados  processos  que  perfizeram o  montante  de  R$
8.686.580,46, o que corresponde a 34,37%, conforme demonstrado na tabela a seguir:

 

 

Restos  a  Pagar  não

processados  inscritos  em

2011 (R$)

(A)

Restos  a  Pagar

analisados (R$)

(B)

Valor  incrito  com

inconsistência (R$)

(C)

(% ) analisado

(B)/(A)

(%)  RP  com

inconsistência,

por amostragem

(C)/(B)

25.271.850,12 8.686.580,46 2.152.094,20 34,37 24,77

Fonte: Siafi Gerencial

Em análise dos referidos processos, constatou-se a impropriedade na  inscrição de  "Restos a Pagar Não
Processados"   no  exercício  de  2011  no  valor  de  R$  2.152.094,20,  relativo  à   24,77% da  amostra
verificada (R$ 8.686.580,46), especialmente em virtude da inconformidade com o disposto no artigo 35
do Decreto nº 93.872/86 e Decreto nº 7.468/2011.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas

Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93 e na Portaria Interministerial
MP/CGU nº  298/2007,  relacionadas  à  entrega  e  ao  tratamento  das  declarações  de  bens  e  rendas,
evidenciou-se,  por amostragem, a  existência  de  falhas quanto ao não uso de  formulários padrão de
autorização de Acesso a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, ao cumprimento de prazos
para  apresentação  da  declaração  de  bens  e  rendas,  a  ausências  de  envelopes  lacrados  para  as
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declarações,  prejudicando  a  eficiência  dos  controles internos do  IFPE.   A seguir,  o  quadro  com o
detalhamento do percentual (%)  das declarações apresentadas,  conforme verificado por intermédio de
uma amostragem aleatória simples dentre o universo de ocupantes de cargos comissionados ou funções
de confiança nas unidades do IFPE/Reitoria e do IFPE/Campus Belo Jardim.

 

 TOTAL  DE  SERVIDORES  COM

OBRIGATORIEDADE  DE

APRESENTAR  A  DECLARAÇÃO  DE

BENS E RENDAS (A)

TOTAL  DE

DECLARAÇÕES

EFETIVAMENTE

APRESENTADAS

(B)

%    DE

DECLARAÇÕES

APRESENTADAS

( B/A)

Belo Jardim 37 37 100,00

Reitoria 117 115 98,00

 

 

 

Fonte: Relação de Servidores disponibilizada pela CGU-Regional e Declarações disponibilizadas pelo
IFPE/Reitoria e IFPE/Campus Belo Jardim.

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011, foi realizada avaliação quanto à
qualidade da gestão da Unidade no que se refere ao patrimônio imobiliário de responsabilidade do IFPE,
classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros, sobretudo
quanto ao valor do imóvel, despesas efetuadas com a manutenção, estado de conservação, inserção e
atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de  Uso Especial da União –
SPIUnet, quando de uso obrigatório pela Unidade.

Nesse  sentido,  o  IFPE  dispõe  de  estrutura  limitada  de  pessoal  para  gerir  os  bens  sob  sua
responsabilidade, os quais são considerados insuficientes para atuar de forma adequada e tempestiva em
relação às ações necessárias à boa e regular gestão dos bens imóveis. Cada Campi, no total de 09 (nove),
é  responsável  pelo  seu  Patrimônio,  não  existindo  um  Departamento  dentro  do  Organograma  da
IFPE/Reitoria que responda de forma sistêmica ao controle Patrimonial. Todo o controle é realizado por
meio do Sistema SPIUnet, responsável pelo gerenciamento dos bens imóveis de uso especial da União, o
qual está interligado com o SIAFI para facilitar a execução do balanço patrimonial da Unidade.

Em 2011, a Unidade possuía a seguinte quantidade de imóveis de uso especial sob sua responsabilidade:

 

Localização
Qtde total de imóveis de uso especial sob a responsabilidade da
UJ
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Ano 2010 2011

Brasil 58 58

Exterior 0 0

Fonte: PROAD/Campi IFPE

Por meio de análise dos imóveis existentes e cadastrados no SPIUnet, foi evidenciado que existem bens
que ainda não foram devidamente cadastrados, os quais encontram-se em processo de regularização pela
Instituição.  Destaca-se,  ainda,  a  existência  de  bens  em  uso  pelo  IFPE  que  estão  com  valores
desatualizados,  conforme  informações  registradas  no  SIAFI  sobre  as  últimas  avaliações  realizadas
(exercícios de 2003, 2006 e 2007).

Cabe  destacar  que  a  Unidade  não  dispõe  de  segregação  contábil  suficientemente  analítica  para  a
distinção dos registros relativos a despesas com locação de imóveis para uso dos servidores, locação de
imóveis para  uso  do  órgão,  unidade  ou  subunidade,  manutenção  dos imóveis  próprios  e  da  União,
manutenção  dos  imóveis  locados  de  terceiros  privados,  inviabilizando  a  produção  de  informações
gerenciais que permitam realizar análise comparativa de gastos com manutenção de imóveis próprios e
manutenção de imóveis locados de terceiros.

Vale ressaltar que no "Quadro XXXIII: Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União Sob
Responsabilidade  da  UJ  "  do  item  10.1  -  "Gestão  de  Bens  Imóveis  de  Uso  Especial",  consta  a
discriminação  dos Campi,  UG's 151911 (Afogados de  Ingazeira),  158466  (Barreiros),  158478  (Belo
Jardim), 151910 (Garanhus), 158463 (Ipojuca) e 158464 (Recife), não estando inclusos no Relatório de
Gestão 2011 os Campi de UG's 151909 (Caruaru), 158477 (Pesqueira), e 158136 (IFPE/Reitoria).

Ainda  em relação  aos  gastos  com a  manutenção  de  imóveis  locados  de  terceiros,  a  Diretora  de
Administração  do  IFPE,  informou por  meio  de  Declaração  S/N,  de  07/05/12,  que  o  IFPE/Campus
Garanhus tem um (01) imóvel locado de terceiros para seu funcionamento, que foi utilizado durante o
exercício de 2011, sem ter realizado despesa com a sua manutenção.

Dessa  forma,  observa-se  que  a  gestão  adequada  dos  bens  imóveis  em  uso  pelo  IFPE,  depende,
necessariamente, da adequação dos controles internos com vistas a  garantir maior conformidade dos
procedimentos adotados pela Unidade com a legislação que dispõe sobre o assunto.

 

2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Conforme informação apresentada no Relatório de Gestão 2011, não houve conteúdo a ser declarado
quanto a renúncia tributária sob a gestão da UJ no exercício sob exame.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Com o fito de avaliar, de forma geral, o cumprimento pelo IFPE, das determinações e recomendações
expedidas pelo Tribunal de Contas da União, a equipe de auditoria procedeu levantamento de acórdãos
expedidos, no exercício de 2011, ao Instituto.
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Porem, verificou-se  que  não houve  determinação expressa  do TCU para  que  o  Controle  Interno se
manifestasse nas contas no exercício de referência.

2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Com o fito de avaliar, de forma geral, o cumprimento, pelo IFPE, das recomendações expedidas pelo
Órgão de Controle Interno que foram objeto de Relatório de Auditoria Anual de Contas de exercícios
anteriores, a equipe de auditoria procedeu levantamento das principais recomendações expedidas, com
consequente impacto na gestão sob exame. O resultado encontra-se demonstrado a seguir:

Nº Relatório de
Auditoria de

Contas
Item do Relatório

Situação Atual das
Recomendações

Item específico da Parte
“achados de auditoria do

relatório”

243998 1.1.2.11  Inscrição  indevida
em  restos  a  pagar  de
empenhos  emitidos  pelo
Campus  Recife  para
obrigação  contratual
estabelecida  no  exercício
subsequente.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.6.1

7.2.2.1-Ausência  de
acompanhamento  da
participação  de  servidores
em mestrado de capacitação
custeado  pelo  Campus Belo
Jardim.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

3.1.2.4

1.1.1.12 Ausência de clareza
dos  motivos  que  levaram à
recusa  de  proposta  de
licitante que ofertou o menor
preço na ata de realização do
Pregão  Eletrônico  nº.
25/2009,  empreendido  pelo
Campus  Belo  Jardim  para
aquisição  de  equipamentos
para  agroindústria  e
agropecuária,  livros  e
equipamentos  de
informática.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.10.7

1.1.1.6  Habilitação,  pelo
Campus  Belo  Jardim,  de
empresas  que  apresentaram
de  forma  incompleta  a
documentação  exigida  no
edital  do  Pregão  Eletrônico
nº.  01/2009,  realizado  para
aquisição  de  gêneros
alimentícios.

Atendida

1.1.1.8  Licitação,  pelo
Campus  Belo  Jardim,  de
equipamentos  de
informática,  para  os  quais

Atendida
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Nº Relatório de
Auditoria de

Contas
Item do Relatório

Situação Atual das
Recomendações

Item específico da Parte
“achados de auditoria do

relatório”

não  consta,  no  processo  do
Pregão  nº  25/2009,
solicitação para aquisição.

1.4.1.1 Falhas nos termos de
referência  dos  processos
licitatórios  realizados  pelo
Campus  Belo  Jardim  na
modalidade  pregão,  em
desacordo com os itens 9.4.3
e  9.6.3  do  Acórdão
5380/2009  -  Primeira
Câmara  do  Tribunal  de
Contas da União.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.10.6

1.3.1.1 Emissão de empenho
sem  respaldo  documental  e
inscrição  inadequada  em
Restos a Pagar pelo Campus
Vitória.

Atendida

1.4.1.2  Ausência  de
documentação  prevista  nos
Editais, relativa a habilitação
de empresas contratadas, em
processos  licitatórios
realizados pelo Campus Belo
Jardim:  Pregões  Eletrônicos
nºs.  23/2009  (aquisição  de
instrumentos  musicais)  e
25/2009  (aquisição  de
equipamentos  para
agroindústria e agropecuária,
livros  e  equipamentos  de
informática).
Desatendimemto  ao  item
9.6.1 do Acórdão 5380/2009
-  Primeira  Câmara,  do
Tribunal de Contas da União.

Atendida

1.1.1.3  Ausência  de
justificativas  na  escolha  de
ata para adesão à Registro de
Preços,  em  processo  de
aquisição  de  carteiras
escolares  pelo  Campus
Recife.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.10.4, 2.1.10.5, 2.2.2.2

1.1.1.13  Aceitação  de
propostas  em  valores
superiores  aos  que  foram
estimados,  em  desacordo
com o estabelecido no edital
do  Pregão  Eletrônico  nº.
25/2009,  empreendido  pelo
Campus  Belo  Jardim  para
aquisição  de  equipamentos

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.10.6
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Nº Relatório de
Auditoria de

Contas
Item do Relatório

Situação Atual das
Recomendações

Item específico da Parte
“achados de auditoria do

relatório”

para  agroindústria  e
agropecuária,  livros  e
equipamentos  de
informática.

1.2.4.4  -  Ausência  de
designação  de  servidor
responsável pela contratação
e  de  comissão  para  o
recebimento  provisório  e
definitivo  dos  bens
adquiridos pelo Campus Belo
Jardim.

Pendente de
atendimento com
impacto na gestão

2.1.10.10

2.18 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência de dano ao
erário são as seguintes:

2.1.10.3.  Superestimativa  de  preços  para  a  realização  do  Pregão  Eletrônico  SRP  nº.  06/2011,  para
aquisição de gêneros alimentícios para o campus Vitória de Santo Antão, com consequente contratação
de itens com preços unitários superiores ao mercado.

2.1.10.6. Realização de estimativa do valor da contratação não amparada por pesquisa de preços e sem
detalhamento dos itens unitários. Superestimativa de preços resultando em oneração do valor contratado.

2.1.10.7.  Desclassificação  imotivada  de  propostas  de  licitantes  que  ofertaram o  menor  preço,  com
consequente prejuízo ao erário na realização da contratação.

2.1.10.8. Ocorrência de prejuízo ao erário na aquisição de equipamentos eletrônicos realizada pelo IFPE
Campus  Recife,  resultante  de  não  fundamentação  da  necessidade  da  aquisição,  da  definição  de
especificações desnecessárias e exigência indevida de visita técnica que resultaram em oneração do total
contratado,  da  escolha  de  ata  de  registro  de  preços sem a  devida  fundamentação,  de  aceitação de
proposta sem a comprovação da conformidade com as especificações definidas, da ausência de isonomia
no julgamento das propostas dos licitantes e da realização de pagamentos por serviços que não foram
executados.

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem adotadas, quando for o
caso,  serão  incluídas  no  Plano  de  Providências  Permanente  ajustado  com a  UJ e  monitorado  pelo
Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado
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de Auditoria.

Informamos que os servidores listados abaixo, cujas assinaturas não foram apostas neste relatório, não
estavam presentes quando da geração final deste documento por motivo previsto legalmente, apesar de
terem efetivamente atuado como membros da equipe de auditoria.

Recife/PE, 25 de julho de 2012.

Nome: PAULO CESAR MARTINS SANTANA
Assinatura:

Nome: ROBERTO BORGES SILVA
Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Pernambuco

Achados da Auditoria - nº 201203357

1. CONTROLES DA GESTÃO

1.1. Subárea - CONTROLES INTERNOS

1.1.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

1.1.1.1. Constatação

Ausência de Informações, requisitadas pelo TCU, no Relatório de Gestão.

No processo de contas do exercício de 2011, o IFPE, vinculado ao Ministério da Educação, deixou de
apresentar as informações abaixo relacionadas, mesmo sendo instada a fazê-lo por meio da Solicitação
de Auditoria nº. 201203357/008, datada de 11/04/12:

INFORMAÇÃO NÃO APRESENTADA PEÇA ITEM/NORMATIVO

Endereço eletrônico. Rol dos Responsáveis art. 11, inciso VI da IN/TCU nº. 63/2010.

Previsão  legal  da  situação  dos  dezessete

funcionários cedidos.

 

Relatório de Gestão  item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 108,

de 24/11/2010.
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Destaca-se  que  de  acordo  com  a  análise  crítica  concernente  às  informações  concernentes  ao
cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº. 8.730/93, todos os servidores ocupantes de cargos
e funções gratificadas teriam apresentado a Declaração de Bens e  Rendas. No entanto, a  equipe de
auditoria realizou verificação, por amostragem, das declarações ou autorizações de acesso à base de
dados da Receita Federal, efetivamente realizadas, contatando que dois servidores do total de vinte e
dois verificados, não apresentaram a declaração.

Verificou-se  ainda,  erros na  paginação das folhas do relatório de  gestão,  haja  vista  que alguns itens
indicados não se encontram nas páginas indicadas no sumário. A título de exemplificação, cita-se o item
3 ´Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da Unidade, que conforme o
sumário, deveria estar na página 40 do Relatório de Gestão, quando na realidade, encontra-se na página
31.

 

Causa:

A Pro-Reitora  de  Articulação  e  Desenvolvimento  Institucional  não  instruiu  o  processo  de  contas
conforme os normativos expedidos pelo TCU: IN 63/2010  e DN 108/2010.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201203357/008, datada de 11/04/12, o IFPE foi requerido a
apresentar  manifestação  para  o  fato  apontado,  o  que  foi  realizado  por  meio  do  Memo  nº.
078/2012-DGPE, datado de 19/04/12, nos seguintes termos:

"(a) O modelo do rol dos responsáveis enviado pela PRODIN a esta DGPE não continha o local da
informação do endereço eletrônico.

(b)  Admitimos  que  não  foi  informado  a  previsão  legal  por  falta  de  atenção  ou  esclarecimentos.
Retificamos o quadro, conforme abaixo, inclusive o quantitativo de cedido com cargo comissionado:

Quadro  A.5.2  –  Situações  que  reduzem  a  força  de

trabalho da UJ – Situação em 31/12

Tipologias dos afastamentos Quantidade de pessoas na situação em 31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 29

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 7

1.2. Exercício de Função de Confiança 5

1.3.  Outras  situações  previstas  em  leis  específicas

(especificar as leis)

17
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Lei nº 6.999/1982 11

Lei nº 9.007/95, artigo 2º 6

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 25

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 5

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional

2.4.  Para Participação em Programa de Pós-Gradução

Stricto Sensu no País

20

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

3.1. De oficio, no interesse da Administração

3.2. A pedido, a critério da Administração

3.3.  A  pedido,  independentemente  do  interesse  da

Administração para acompanhar cônjuge/companheiro

3.4.  A  pedido,  independentemente  do  interesse  da

Administração por Motivo de saúde

3.5.  A  pedido,  independentemente  do  interesse  da

Administração por Processo seletivo

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 5

4.1. Doença em pessoa da família 1

4.2. Capacitação 4

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 7

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  -
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5.2. Serviço militar

5.3. Atividade política

5.4. Interesses particulares 7

5.5. Mandato classista

6. Outras situações (Especificar o ato normativo)  

6.1. Licença Maternidade 2

7.  Total  de  servidores  afastados  em  31  de  dezembro

(1+2+3+4+5+6)

66

Fonte:

As remoções informadas pelos Campi  não se aplica ao

IFPE, uma vez que a remoção dar-se-á exclusivamente

dentro do quadro de pessoal da instituição.

As redistribuições não influenciam na redução da força

de trabalho, uma vez que é realizada com contrapartida.

As  situações  previstas  nos  itens  acima  mencionados,

quando se refere a Professores de Ensino Básico, Técnico

e Tecnológico, em geral, são

substituídos por professores substitutos com base na Lei

nº 8.745, não afetando a força de trabalho. No entanto,

os técnico-administrativos são passíveis 

de  redução  da  força  de  trabalho,  uma  vez  não  haver

possibilidade  de  substituição.  Dessa  forma,  o  quadro

acima tem mais de cinquenta porcento dos

das situações previstas voltada ao quadro de servidores

técnico-administrativos.
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(c)      Admitimos que  alguns servidores detentores de  cargos/funções deixaram de  entregar  suas
declarações de bens e rendas por falta de acompanhamento das Coordenações/Diretoria de Gestão de
Pessoas, tendo em vista o grande quantitativo de cargos e funções deste IFPE e a falta de pessoal para
controlar e acompanhar efetivamente tal ação. O fato está sendo corrigido."

Análise do Controle Interno:

Inicialmente, destaca-se que as alterações realizadas não foram encaminhadas ao Órgão de  Controle
Interno para anexação ao processo.

No  que  tange  às  inconformidades  apontadas  quanto  a  ausência  de  endereço  eletrônico  no  Rol  de
Responsáveis  e  a  previsão  legal  dos  servidores  cedidos,  a   manifestação  apresentada  não  aponta
nenhuma medida no sentido de proceder a inclusão das informações no Relatório de Gestão.

Quanto às informações concernentes ao cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº. 8.730/93,
a manifestação não informa o porquê de  terem sido prestadas informações, no Relatório de Gestão,
divergentes  da  situação  encontrada  no  Instituto  quando  da  realização  dos  exames  pela  equipe  de
auditoria.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas no sentido de instruir seu processo de contas na forma estabelecida pelo
Tribunal de Contas da União.

1.1.1.2. Constatação

Ausência,  no  Relatório  de  Gestão  do  IFPE  de  informações  concernentes  às  transferências
realizadas no exercício de 2011 a título de convênios.

De acordo com a introdução do Relatório de Gestão 2011 do IFPE não havia conteúdo a ser declarado
sobre as transferências, entre outras,  mediante convênio, vigentes no exercício de referência.

Entretanto, mediante a realização de extração no SIAFI Gerencial,  a equipe de auditoria verificou a
existência das seguintes transferências no exercício sob exame:

Transferência

Início da

Vigência Fim da Vigência

Data de

Celebração Nº do Processo Valor Pactuado Valor a liberar

Valor a

comprovar

531443 01/JAN/2010 30/DEZ/2010 19/AGO/2005 23000085250200520 246.523,44 75.448,33 24.161,75

627808 12/MAI/2008 11/MAI/2013 12/MAI/2008 23000120053200815 398.745,00 149.216,00 249.529,00

633776 17/MAR/2010 31/DEZ/2010 14/JUL/2008 23054000832200861 2.768.277,00 1.930.466,17 837.810,83
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659403 22/ABR/2010 07/MAR/2013 22/ABR/2010 23000058118200898 218.222,00 134.306,00 83.916,00

                               Fonte: SIAFI Gerencial

Diante  disso, verifica-se  que ao contrário do que foi informado pelo Instituto, havia  conteúdo a  ser
declarado no Relatório de Gestão a respeito de tranferências realizadas no exercício de referência.

Causa:

A Pro-Reitora de Articulação e Desenvolvimento Institucional do IFPE não apresentou no Relatório de
Gestão, informações concernentes a transferências vigentes no exercício ou cuja vigência encontrava-se
expirada mas que permaneciam com saldo a liberar e a comprovar.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201203357/008, datada de 11/04/12, o IFPE foi instado a se
pronunciar a respeito da ausência dessas informações em seu Relatório de Gestão. Entretanto, nenhuma
informação foi apresentada em resposta às indagações realizadas.

Análise do Controle Interno:

O fato  apontado  demonstra  que  não  foram adotadas  medidas  no  âmbito  do  IFPE,  no  sentido  de
apresentar informações consistentes no Relatório de Gestão.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o IFPE adote  medidas no sentido  de  apresentar  no Relatório  de  Gestão todas as informações
concernentes  às  transferências  vigentes  no  exercício  objeto  de  avaliação,  bem como  aquelas  que
permanecem com saldos ´a aprovar´ ou  ´a liberar .́

1.1.1.3. Constatação

Ausência, no Relatório de Gestão, de análise crítica quanto a situação de sua gestão de recursos
humanos.

Mediante análise das informações apresentadas pelo IFPE na PARTE A, ITEM 5, DO ANEXO II DA
DN TCU N.º 108, DE 24/11/2010, verificou-se a ausência de análise crítica da UJ sobre a situação da
sua gestão de recursos humanos, conforme disposto na Portaria TCU Nº 123, de 12 de maio de 2011.

Diante disso, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201203357/013, datada de 24/04/12, o IFPE foi
requerido a apresentarà equipe de auditoria, informações quanto à:

 a) realização de estudos pela Unidade quanto ao dimensionamento da força de trabalho, no que diz
respeito ao quantitativo, composição e perfil, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se
fazem necessárias para viabilizar o alcance de suas necessidades;
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 b) suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal frente aos objetivos, metas e estratégias da
Unidade;

 c) utilização de instrumentos e metas para a redução da defasagem (se existente) entre oquantitativo e o
perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de implementação;

 d) realização de análises, pela Unidade, quanto ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da
evolução futura dos desligamentos e aposentadorias; e

 e)  se  houve  no exercício  de  2011,  realização de  concurso público,  com ingresso de  servidores de
carreira.

Entretanto, até a presente data as informações solicitadas não foram disponibilizadas.

Causa:

A Diretora de Gestão de Pessoas do IFPE não incluiu no Relatório de Gestão 2011 análise crítica quanto
à gestão de recursos humanos.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE  foi requerido  a  apresentar  manifestação  para  o  fato  apontado  por  meio  da  Solicitação  de
Auditoria nº. 201203357/015, datada de 07/05/12.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas no sentido de incluir no Relatório de Gestão informações concernentes à
gestão de recursos humanos.

1.2. Subárea - Composição do Relatório de Auditoria

1.2.1. Assunto - Composição do Relatório de Auditoria

1.2.1.1. Constatação

Restrição aos exames mediante não disponibilização de documentos e informações requeridos pelo
Órgão de Controle Interno.

Durante a realização dos exames, verificou-se que o IFPE deixou de apresentar diversas informações e
documentos requeridos por meio de Solicitações de Auditoria, prejudicando a realização de análises pelo
Órgão de Controle Inerno, em descumprimento ao disposto no caput do art. 26 da Lei nº. 10.180/2001,
que assim dispõe:

 "Art.  26.  Nenhum processo,  documento  ou  informação  poderá  ser  sonegado  aos  servidores  dos
Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício
das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de
gestão."
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 Os documentos e  informações requeridos,  para  os quais  não  houve  atendimento por  parte  da  UJ,
encontram-se relatados a seguir:

 1. Informações concernentes à força de trabalho relacionada com a área de TI do Instituto:

 Com o objetivo de verificar a estrutura de pessoal de Tecnologia da Informação do IFPE, identificando
o  perfil  dos  recursos  humanos  de  TI  envolvidos,  a  distribuição  desses  recursos  entre  servidores  e
terceirizados e a existência de competências específicas para a ára de TI no plano de cargos do Instituto,
foram solicitadas, por meio da SA nº. 201203357/001, datada de 09/03/12, informações a respeito da
força  de  trabalho  relacionada  com  a  área  de  Tecnologia  da  Informação  na  Unidade,  mediante
preenchimento  de  quadro  contendo  informações  quanto  ao  nome,  matrícula  SIAPE,  CPF,  lotação,
atividades  desempenhadas  e  formação,  dos  servidores  e  terceirizados  da  área  de  TI,  além  da
disponibilização do plano de cargos e salários do IFPE.

 A resposta ao pedido, foi apresentada por meio do Memo nº. 23/2012-DADT, datado de  25/03/12.
Entretanto as informações demandadas não foram integralmente apresentadas, haja vista que:

 a) não foi informada, separadamente, a quantidade de servidores e de terceirizados;

b) não foram informadas informações requeridas dos servidores, tais como: nome completo, matrícula
SIAPE, as atividades desempenhadas e a formação; e

c) não foi disponibilizado o plano de cargos e salários da Unidade.

 2. Informações concernentes à contratação e gestão de aquisição de TI.

 Com o fito  de  verificar  se  as contratações e  gestão  de  bens e  serviços de  TI são executados em
consonância com o PDTI e normas legais, após análise das necessidades da entidade, garantindo uma
aquisição eficiente e eficaz, que contribua com o alcance da missão institucional, o IFPE, por meio da
SA nº. 201203357/001, datada de 09/03/12, foi requerido a apresentar o que segue:

 a)Relacionar as soluções de Tecnologia da Informação da Unidade;

b)  Relacionar  todos os processos licitatórios para  aquisição de  bens e  serviços de  TI,  contendo  as
seguintes informações: número do contrato, empresa contratada, valor contratado e valores pagos;

c) documentação contendo processo de trabalho formalizado para contratação de bens e serviços de TI
(fluxos, rotinas, estruturas, regimento, organograma e outros); e

d) informar se existe na Unidade área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.

 Porém, no documento encaminhado à equipe de auditoria, Memo nº. 23/2012 -DADT, contendo as
respostas  aos  questionamentos  realizados,  não  foi  apresentada  nenhumas  das  informações  acima
descritas, inviabilizando, dessa forma, a realização do exame pretendido.

3. Informações concernentes à situação das prestações de contas das tranferências realizadas pelo
IFPE.

Com o fito de avaliar a situação das transferências realizadas pelo IFPE, quanto: à proporção de TCE,
em  termos  quantitativos  e  de  volume  de  recursos,  em  relação  à  quantidade  de  instrumentos  de
transferências firmados;  à  razoabilidade  do lapso temporal entre  a  data  de  ocorrência  do dano e  a
instauração da TCE; e aos resultados obtidos com as TCE relacionadas às transferências em relação aos
retornos para os cofres públicos, o IFPE foi requerido, por meio da SA nº. 201203357/001, datada de
09/03/12, a disponibilizar todos os processos de Tomadas de Contas Especiais (TCE) relacionadas às
transferências abertas para  apuração de  responsabilidades e  quantificação e  ressarcimento do dano,
indicando:
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a) o volume de recursos envolvidos nas transferências em que foram instauradas as TCE´s;

b) o tempo percorrido entre a data de ocorrência do fato que deu causa, segundo as normas vigentes, e
ainstauração das TCE´s; e

c) o retornos para os cofres públicos, obtidos em resultado das TCE´s.

Cabe destacar que a equipe de auditoria reiterou que essas informações fossem disponibilizadas, por
meio da SA nº. 201203357/003, datada de 22/03/12.

Além das informações acima descritas, não foram disponibilizadas ainda, as informações requeridas a
seguir,  cujo  fito  era  avaliar  a  situação das transferência  concedidas pelo  IFPE quanto à  existência,
consistência  e  confiabilidade  dos controles inernos,  por  meio  da  SA nº.  201203357/001,  datada  de
09/03/12:

- disponibilização dos relatórios de ficalização;

- informações quanto ao quantitativo de pessoal envolvido nas atividades de fiscalização, bem como os
recursos  materiais  disponíveis  (computadores,  veiculos,  espaço  físico,  equipamentos  de
cinefotografia/localização/medição, recursos financeiros para diárias e passagens), e se tais recursos são
considerados suficientes; e

- disponibilização de informações sobre a existência de sistemática de aviso e cobrança das Prestação de
Contas, além da atualmente realizada pelo SICONV.

4. Informações concernentes ao Sistema de Controle Interno da UJ

No sentido de avaliar o Sistema de Controle Interno do IFPE, quanto a contribuição para a melhoria de
seu desempenho, foram requeridas, por meio da SA nº. 201203357/001, datada de 09/03/12, diversas
informações concernentes ao ambiente de controle no âmbito da Instituição. Porém, haja vista a não
apresentação  das informações relacionadas a  seguir,  restou  inviabilizada  a  realização  do pretendido
exame:

a) cartilhas ou cartazes utilizados na divulgação e conscientização da importância dos controles internos
para a Unidade, informando quais os procedimentos adotados para salvaguarda destes documentos;

b)  estatuto  da  entidade,  acompanhado  de  informações  referentes  a  participação  dos  servidores  na
elaboração e melhoria dos procedimentos operacionais;

c) normativos da Unidade que regulam as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de
responsabilidade da Unidade, bem como os relatórios com perdas e danos e os processos de apuração;

d) informações a respeito de que forma e em qual constância é feita a divulgação das informações e
orientações aos servidores (ex. intranet), e como são obtidas as informações para a tomada de decisões
desde a direção da UJ até os níveis mais operacionais; e como as informações são armazenadas;

e) documentos/relatórios que comprovem qual a sistemática de acompanhamento (monitoramento) dos
controles implementados e  informações concernentes à  frequência  da avaliação quanto à validade e
qualidade dos controles internos administrativos implementados – semestralmente/anualmente conforme
for o caso.
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Causa:

O Diretor da Diretoria Sistêmica de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias não apresentou ao
Órgão de Controle Interno, informações concernentes à força de trabalho relacionada com a área de TI
do Instituto e à contratação e gestão de aquisição de TI.

 O Pró-Reitor de Administração, que entre outras, possui a competência de acompanhar, controlar e
prestar  contas  da  execução  orçamentária  e  financeira  dos  convênios  firmados  pelo  IFPE,  não
disponibilizou ao Órgão de Controle Interno, as informações concernentes à situação das prestações de
contas das tranferências realizadas pelo IFPE.

A Reitora  do  IFPE,  na  condição  de  dirigente  do  Órgão  Executivo  da  Administração  Superior  que
planeja, coordena, supervisiona e controla todas as atividades do Instituto Federal de Pernambuco, não
adotou medidas no sentido de garantir que todas as demandas originados do Órgão do Controle Interno,
quando da realização dos exames, fossem atendidas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE  adote  medidas  no  sentido  de  disponibilizar  ao  Órgão  do  Controle  Interno  todas  as
informações e documentos requeridos, conforme preconiza a Lei nº. 10.180/2001, art. 26 (caput).

2. DESENVOLV EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

2.1. Subárea - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

2.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

2.1.1.1. Informação

Informação básica da ação 2992 - Funcionamento da Educação Profissional.

Trata-se  da  Ação  2992  -  Funcionamento  da  Educação  Profissional,  cuja  finalidade  é  garantir  a
manutenção e custeio das instituições da rede federal de educação prof issional, visando assegurar o
desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria
contínua de qualidade do ensino, executada de forma direta pelas unidades responsáveis por manter o
adequado funcionamento das instituições de ensino. O montante de recursos executados nesta Ação, no
exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental (nome)
Despesas

Executadas (R$)

% da Despesa Executada

da Ação em relação à

despesa Executada do

Programa
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2.1.2. Assunto - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS OPERACIONAIS

2.1.2.1. Constatação

Inexistência de uma Política de Segurança da Informação (PSI).

Com o fito de  avaliar a  Política  de  Segurança da  Informação, o IFPE foi requerido a  disponibilizar
documentação comprobatória  quanto à  existência  de  uma área  específica  que  seja  responsável pela
implementação da Política de Segurança da Informação no Órgão, e apresentar informações a respeito
da Política de Segurança da Informação.

Mediante  análise  da  documentação  disponibilizada,  restou  comprovado  que  não  existe  uma  área
específica, com responsabilidades definidas, para lidar estragicamente com segurança da informação no
âmbito de todo o IFPE, e que inexiste no Instituto, Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor
que tenha sido instituída mediante documento específico.

 

 

Causa:

O Diretor da Diretoria Sistêmica de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias não adotou medidas
no sentido de criar uma Política de Segurança da Informação dentro do Instituto.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em  resposta  ao  pedido  de  disponibilização  de  informações,  realizado  por  meio  da  SA  nº.
201203357/001, datada de 09/03/12, foi apresentada, por meio do Memo nº.23/2012 - DADT, datado de
25/03/12, a seguinte manifestação:

"Quanto à Política de Segurança da Informação, o Instituto possui documentos pontuais na Reitoria e
nos campi. Estes documentos normatizam algumas tecnologias utilizadas no âmbito do IFPE. Segue a
portaria 1108/2011, exarada pelo Gabinete da Reitoria, normatização elaborada pela Reitoria, com
abrangência  para  todo  o  IFPE,  referente  à  utilização  do  E-mail  institucional.  Segue,  também,  a
portaria 064/2011, da Direção Geral do Campus Caruaru, que trata de uma Política de Segurança da
Informação, no âmbito daquele campus."

Análise do Controle Interno:

Os documentos apresentados não atendem ao que foi solicitado pela  equipe  de  auditoria,  haja  vista
referirem-se apenas a utilização do e-mail institucional pelos servidores e um documento emitido pelo
Diretor Geral do Campus Caruaru.

Dessa forma, restou comprovado que não existe uma área específica, com responsabilidades definidas,
para lidar estragicamente com segurança da informação no âmbito de todo o IFPE, e que inexiste no
Instituto,  Política  de  Segurança  da  Informação  (PSI)  em vigor  que  tenha  sido  instituída  mediante
documento específico.

Cabe destacar que a política de segurança da informação é o documento que contém as diretrizes da
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instituição quanto ao tratamento da segurança da informação. Em geral, esse é o documento da gestão
da segurança da informação a partir  do qual derivam os documentos específicos para cada meio de
armazenamento, transporte, manipulação ou tratamento específico da segurança da informação em TI.
Dessa forma, sua não elaboração é um indício de que a gestão de segurança da informação é inexistente
ou incipiente na unidade examinada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas no sentido de desenvolver, dentro do Instituto, uma Política de Segurança da
Informação (PSI).

2.1.2.2. Constatação

Ausência  de  uma  rotina  para  avaliação  da  compatibilidade  dos  recursos  de  TI  com as  reais
necessidades da UJ e de exigência de acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a
unidade e fornecedores.

Mediante análise de informações apresentadas pelo IFPE, verificou-se que inexiste na UJ, rotina para
avaliação da  compatibilidade  dos recursos de  TI  com as suas reais  necessidades e  de  exigência  de
acordos com níveis de serviço nos contratos celebrados entre a unidade e fornecedores.

Causa:

O Diretor  da  Diretoria  Sistêmica  de  Avaliação  e  Desenvolvimento  de  Tecnologias não  estabeleceu,
dentro  do Instituto,  uma  rotina  para  avaliação da  compatibilidade  dos recursos de  TI  com as reais
necessidades da  UJ e de exigência de acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados entre a
unidade e fornecedores.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  ao  pedido  de  informações  realizado  por  meio  da  SA  nº.  201203357/001,  datada  de
09/03/12,  por  meio  do  Memo  nº.  23/2012-DADT,  datado  de  25/03/12,  foi  apresentada  a  seguinte
manifestação:

"1.  No  âmbito  da  Reitoria  não  existe  nenhuma  documentação  contendo  estudos/avaliações  de
verificação de rotina sobre a compatibilidade entre os recursos de TI e as necessidades do Órgão;

2.  Referente  ao  Desenvolvimento  de  Sistemas,  segue  tabela  abaixo  com as  informações  sobre  as
soluções desenvolvidas/em desenvolvimento dentro da instituição: (a tabela não foi apresentada nem
inserida no corpo do documento)

3.  Quanto  às  documentações  de  níveis  de  serviço,  SLA,  internas,  esta  diretoria  já  iniciou  o
procedimento de  criação e implementação de níveis de suporte onde o acordo de nível  de serviço
estará contemplado;

4. Sobre documentações comprobatórias de níveis de serviço nos contratos celebrados pela UJ com
terceiros,  segue  cópia da proposta  enviada pela  empresa QUALIDATA  para celebração de  termo
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aditivo do contrato nº. 32/2009;

5. No ano de 2011 não foram realizadas aquisições em TI que houvessem a necessidade de celebração
contratual."

 

Análise do Controle Interno:

Mediante análise do documento o qual o Diretor de Avaliação e Desenvolvimento de Tecnologias do
IFPE respondeu aos questionamentos realizados, verificou-se que:

- não existe no âmbito da reitoria nenhuma documentação contendo estudos/avaliações de verificação
de rotina sobre a compatibilidade entre os recursos de TI e as necessidades do Órgão;

- não foi apresentado nenhum detalhamento do Processo de Desenvolvimento de Sistemas utilizado no
IFPE;

- encontra-se em fase inicial o procedimento de criação e implementação de níveis de suporte onde o
acordo de nível de serviço estará contemplado;

- não foi comprovada a existência de gerência e tampouco definição de acordos de níveis de serviço
entre a unidade e as empresas fornecedoras de soluções em TI, o que demonstra não haver preocupação
com a  avaliação  e  o  controle  dos  resultados,  por  meio  de  acordos  de  níveis  de  serviço  com os
terceirizados, haja vista ter sido apresentada, em resposta ao questionamento realizado, uma proposta
enviada por empresa  prestadora de  serviços de suporte ao sistema acadêmico, para a celebração de
termo aditivo ao contrato, onde não verificou-se nenhuma cláusula contendo os acordos com os níveis
de serviços realizados.

- não foram realizadas aquisições em TI que demandassem a necessidade de celebração contratual.

Diante  disso,  verifica-se  que  não existe  no IFPE uma rotina  para  avaliação da  compatibilidade  dos
recursos  de  TI  com as  reais  necessidades  da  UJ,  o  que  aumenta  o  risco  de  desperdício  e  de  não
atendimento  de  forma  tempestiva  e  efetiva  dos  pleitos  da  unidade  com  relação  ao
desenvolvimento/manutenção de soluções em TI.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas de criar uma rotina para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI
com as reais necessidades da UJ e de exigência de acordos de níveis de serviço nos contratos celebrados
entre a unidade e fornecedores.

2.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS

2.1.3.1. Constatação

Ausência de elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – TI da UJ, bem como
do estabelecimento de comitê de TI.
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Durante  os trabalhos de  auditoria  o  IFPE foi requerido  a  apresentar: seu Planejamento Estratégico
Institucional em vigor, informando se existe área que faz o planejamento como um todo, o Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI),
além de apresentar informações concernenetes à existência de comitê que decida sobre a priorização das
ações  e investimentos de TI para a Unidade. Foram solicitadas ainda, a apresentação de documentação
que defina de quem é a responsabilidade de elaboração e aprovação do plano, e documentos do processo
de elaboração do Plano Estratégico de TI e da formalização da criação de um comitê diretivo de TI.

A não disponibilização dos documentos requeridos resultou na conclusão de que o IFPE não elaborou
seu Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI, nem estabeleceu seu comitê de TI.

 

Causa:

O Diretor  da  Diretoria  Sistêmica  de  Avaliação  e  Desenvolvimento  de  Tecnologias  não  elaborou  o
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PDTI.

Manifestação da Unidade Examinada:

Em resposta  ao pedido de  solicitação de  informações realizada por meio da  SA nº. 201203357/001,
datada de 09/03/12, foi apresentada a manifestação descrita a seguir:

"1.  Esta  diretoria  está  em vias de  formação do  Comitê  Gestor  de  Tecnologia da  Informação,  em
conjunto com a ProDin. Esta diretoria já elaborou um escopo de regimento para o Comitê, bem como
sugestão para os setores integrantes do mesmo;

2. O antigo CEFET-PE, instituição predecessora da Reitoria do IFPE, possui um PDTI que remota de
2002.  Este  plano  está  defasado  e  necessitando  de  uma reformnulação  completa  pois  a  realidade
exposta nele  não mais se  encaixa na nova realidade desta Instituição. Segue,  em anexo, em mídia
eletrônica tipo CD, a documentação do PDTI de 2002 do CEFET-PE;

3.  O Instituto Federal  de  Pernambuco está  em vias de  formação do Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação  e  do Plano Diretor  de  Tecnologia  da  Informação.  Segue,  em anexo,  a
programação dos Seminários de Elaboração da PETI e do PDTI do Instituto Federal de Pernambuco."

Análise do Controle Interno:

A  manifestação  apresentada,  aliada  à  não  apresentação  dos  documentos  requeridos,  denotam  as
fragilidades do Instituto em sua área de gestão de Tecnologia da Informação.

O planejamento estratégico de  TI (PETI)  é  essencial para  que as organizações possam identificar  e
alocar corretamente os recursos da área de TI de acordo com as prioridades institucionais e com os
resultados esperados. A ausência de planejamento estratégico leva ao enfraquecimento das ações e da
própria  área  de  TI devido à  descontinuidade dos projetos e  conseqüente  insatisfação dos usuários e
resultados abaixo do esperado. Isso pode comprometer toda a área de TI e influenciar negativamente o
desempenho da entidade na sua missão institucional já que a TI representa importante ferramenta para o
desenvolvimento das ações previstas.
Outro fato que merece destaque é o não estabelecimento de um comitê que decida sobre a priorização
das ações e investimentos de TI para a UJ, o qual buscará o alinhamento entre as atividades de TI e o
negócio  da  organização,  bem  como  para  a  otimização  dos  recursos  disponíveis  e  a  redução  do
desperdício.
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Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas no sentido de elaborar seu Plano Estratégico de Tecnologia de Informação,
bem como seu Comitê de TI.

2.1.3.2. Constatação

Fundamentos integralmente não aplicados no ambiente do IFPE sobre aspectos do seu sistema de
controle interno.

Mediante análise do Relatório de Gestão verificou-se a existência de fundamentos, concernentes aos
aspectos do sistema de controle interno do IFPE, avaliados com o nível de avaliação 1, o que significa
que não são integralmente aplicados em seu contexto, conforme demonstrado a seguir.

 

Ambiente de Controle

Item Avaliação  da
UJ

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. 1

Avaliação de Risco  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos

nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência

desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

1

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de

conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

1

14.A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil

de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

1

15.Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma

escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

1

16. Existe historico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da

unidade.

1

                               Fonte: Relatório de Gestão.
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Causa:

 

 

O IFPE não adotou providências no sentido de implantar fundamentos concernentes ao ambiente de
controle e a avaliação de risco.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE não  apresentou manifestação para o fato apontado, apesar de haver sido requerido a fazê-lo,
por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201203357/015, datada de 07/05/12.

Análise do Controle Interno:

O fato apontado aliado à ausência de manifestação denotam falhas nos controles internos do Instituto,
principalmente no que se refere à avaliação de risco.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE formalize  seu código de  ética ou de conduta  e aperfeiçoe  seus controles no sentido de
realizar uma adequada avaliação de seus riscos.

2.1.3.3. Constatação

Fragilidades  nos  controles  relativos  à  área  de  recursos  humanos,  mediante  inexistência  de
segregação de funções, da não adoção de medidas no sentido de garantir o sigilo das informações
referentes aos servidores, da ausência de rodízio no processamento da folha de pagamento e da não
existência de manualização das atividades e procedimentos na área de pessoal. Inobservância de
prazos no registro de atos de pessoal no SISAC. Controles ineficientes da entrega da declaração de
bens e rendas dos servidores. Ausência de controle de despesas com financiamento de cursos de
pós-graduação aos servidores.

Durante a realização dos exames, contatou-se as seguintes fragilidades, no Instituto, no que tange aos
controles internos adotados na área de recursos humanos:

 - ausência de manifestação quanto a existência de segregação de funções de cadastro e de elaboração
de folha de pagamento;

- ausência de ações no sentido de restringir o acesso de pessoas não autorizadas aos locais onde são
armazenadas informações referentes aos servidores;

-  ausência  de  rodízio  no  processamento  da  folha  de  pagamento,  que  conforme  as  informações
apresentadas é realizada em sua maioria, pela mesma servidora; e

- ausência de documentos e de manuais que formalizem as atividades e procedimentos relacionados à
área de pessoal.
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 Além disso, na realização dos trabalhos de auditoria foram identificadas ainda as seguintes situações:

-  ausência  de  registros  de  atos  de  pessoal no  SISAC e  descumprimento,  pela  unidade,  dos  prazos
previstos no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007;

- deficiências nos controles acerca da entrega das cópias das declarações de bens e rendas exigidas pela
Lei nº 8.730/93;

- ausência de assinatura de Termos de Compromissos por alguns servidores beneficiados com cursos de
capacitação financiados pelo IFPE; e

- ausência de acompanhamento do cumprimento, pelos servidores, das condições firmadas em termo de
compromisso para a realização de pagamento de cursos de pós-graduação.

Causa:

A Diretora  de  Gestão  de  Pessoas  não  adotou  medidas  no  sentido  de  implantar  controles  internos
eficientes na área de recursos humanos.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar informações concernentes ao seu sistema de controle interno na área
de recursos humanos, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 201203357/001, datada de 09/03/12. A
manifestação foi apresentada por meio do Memo nº. 051/2012-DGPE nos seguintes termos:

Questionada sobre a estrutura de controles existente na área de recursos humanos, o IFPE informou, por
meio do Memo nº. 051/2012-DGPE:

a)  quanto  à  existência  de  segregação  entre  as  funções  de  cadastro  (recebimento/análise  de
documentação e registros nos sistemas) e de elaboração da folha de pagamento:

"Sim. Toda movimentação realizada pelo Departamento de pagamento é enviado para o cadastro para
registro e arquivamento na pasta funcional dos servidores."

 b )  Se  os  documentos  contendo  as  informações  pessoais  e  funcionais  dos  servidores/empregados,
aposentados  e  pensionistas  são  armazenados  com  segurança  (se  há,  por  exemplo,  local  próprio,
estruturado e centralizado; controle de entrada e saída de documentos e restrição de acesso ao local de
guarda e aos próprios documentos):

"Sim. Os assentamentos funcionais dos servidores são arquivados em arquivos móveis, o quais apenas
os servidores do cadastro deverão ter  acesso. No entanto, não existe uma segurança otimizada, no
caso, fechaduras eletrônicas e outros que restrinjam o acesso total a pessoas não autorizadas."

Especificamente, quanto à folha de pagamento:

c) quanto a existência de rodízio dos servidores/empregados responsáveis pelo seu processamento, com
vistas a reduzir/eliminar possibilidade de fraudes:

"Não há rodízio de servidor, uma vez que a maioria das movimentações são realizadas pela própria
Chefe  do  Departamento  de  Pagamento,  há  mais  de  10(dez)  anos  na  atividade,  pessoa  de  inteira
confiança desta Diretoria."

d)  Sobre  a  existência  de  documentos/manuais  que  formalizem  as  atividades  e  procedimentos
relacionados à área de pessoal:
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"Não. Existem algumas normativas e orientações através de memo circular, conforme anexamos."

Análise do Controle Interno:

A manifestação apresentada não informa se existe segregação das funções de cadastro e de elaboração
da  folha  de  pagamento.  Além disso,  verificou-se  que  não  foram adotadas  medidas  no  sentido  de
preservar informações concernentes aos servidores,  mediante  restrição de  acesso aos locais onde os
dados são armazenados. Outra fragilidade verificada é a existência de uma única servidora responsável
pelo processamento da folha de pagamento, a qual desempenha tal atividade por dez anos. Além disso,
em que pese a existência de normativos e orientações, é de bom alvitre a elaboração de manual que
formalize as atividades e procedimentos relacionados à área de pessoal.

No que tange ao registro dos atos de pessoal no SISAC, ao controle da entrega das declarações de bens e
rendas  pelos  servidores  e  ao  controle  das  despesas  realizadas  com  cursos  de  pós-graduação  de
servidores, encontram-se apontados em pontos específicos deste relatórios.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE  adote  medidas  no  sentido  de  aperfeiçoar  seus  controles  relativos  à  área  de  recursos
humanos, especialmente mediante a adoção de medidas no sentido de segregar as funções de cadastro e
de processamento da folha, do estabelecimento de rodízio de servidores no processamento da folha e da
elaboração de manuais que formalizem as atividades e procedimentos na área de pessoal.

2.1.3.4. Constatação

Fragilidade nos controles relativos à área de licitação, comprometendo sua integridade, em função
de  ausência  de  documentos  e  manuais  que  formalizem os  procedimentos  e  atividades  e  de
sistemática de acompanhamento da legislação. Deficiências na realização de pesquisa de preços.
Falta de planejamento na realização das aquisições.

 

Na realização dos exames, constatou-se as seguintes fragilidades na área de licitações:

- ausência de documentos e manuais que formalizam os procedimento e atividades na área de licitações;

- ausência de sistemática de acompanhamento de alteração na legislação vigente;

- realização de pesquisa de preços pelos setores requisitantes;

- ausência de segregação de funções; e

- falta  de planejamento e verificação das necessidades com vistas a evitar a  realização de diferentes
processos licitatórios em datas próximas.

 Além disso, na realização dos trabalhos de auditoria foram identificadas, entre outras, ainda as seguintes
situações:

- ausência de planejamento das aquisições e de realização de estudos de necessidades;
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- ausência de motivação para a realização das aquisições e de justificativas efetivas para os quantitativos
adquiridos;

- superestimativa de preços unitários com consequente oneração do valor contratado;

-  especificações  de  materiais  em desacordo  com as  reais  necessidades  da  Unidade,  resultando  em
desclassificação de proposta mais vantajosa economicamente;

- tratamento desigual no julgamento de propostas dos licitantes;

- ausência de comprovação de habilitação de empresa vencedora do certame;

- desclassificação imotivada de proposta com consequente prejuízo ao erário;

- ausência de motivação na escolha de ata de registro de preços; e

- ausência de cláusulas necessárias nos contratos.

Causa:

O Pró-Reitor de Administração do IFPE, no exercício de atribuição de analisar os processos licitatórios
quantos aos aspectos administrativos,  não implantou controles internos suficientes para  proporcionar
uma atuação eficiente das comissões de licitações.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar informações concernentes aos seu sistema de controle interno na área
de  licitações  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº.  201203357/001,  datada  de  09/03/12.  A
manifestação  foi  apresentada  por  meio  do  Memo  nº.  09/2012-DAD,  de  09/04/2012,  nos  seguintes
termos:

a) disponibilização dos check-lists e fluxogramas utilizados, se houver, que o setor responsável adota
como rotina para assegurar o cumprimento de todas as condicionantes legais vigentes (inclusive para
dispensa e inexigibilidade:

 Não disponibilizou, mas informou que é utilizado check list definido pela AGU por meio da Portaria
1.611/2010.

 b) disponibilização dos documentos e manuais, se houver, que formalizem as atividades e procedimentos
relacionados à área de licitação;

 Informou que não existe.

c) quanto a existência de sistemática de acompanhamento das alterações na legislação pertinente (como,
por exemplo, recebimento eletrônico permanente da legislação atualizada e designação de responsável
pela análise e divulgação das mudanças):

 Informou que não há.

 d) quanta a criação de rotinas para realização de análise de mercado abrangente, em especial quanto aos
preços  praticados  e  amplitude  de  fornecedores  (como,  por  exemplo,  solicitação  de  propostas  de
fornecedores, circularização para empresas do setor e consulta ao Sistema de Registro de Preços –SISRP
(acesso via SIASG – Rede Serpro);

 Informou que as pesquisas de preços são feitas pelos requisitantes, os quais são orientados a realizar a
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pesquisa  junto a  empresas cujo  objeto  seja  pertinente  aos bens e  serviços que  serão  adquiridos.  A
Coordenação de compras apenas ratifica essas pesquisas.

 d) se as funções estão devidamente segregadas, de forma a evitar que uma mesma pessoa seja, por
exemplo, membro da Comissão Permanente de Licitação e fiscal de contrato:

 Respondeu que não existe segregação de funções na Reitoria.

e) se a UJ possui política de planejamento/verificação de necessidades, de forma a evitar a realização de
diferentes processos licitatórios, em datas próximas, por não ter atendido as necessidades:

 Respondeu que não existe política de planejamento.

 

Análise do Controle Interno:

Diante da manifestação apresentada para as questões apontadas, verifica-se fragilidades na estrutura de
controle interno da entidade na área  de licitações, com destaque para  a ausência de planejamento e
verificação de necessidades, os quais podem ensejar aquisições desnecessárias e/ou em desacordo com
as reais  necessidades  dos Instituto,  com consequente  ocorrência  de  desperdícios e  prejuízos,  como
demonstrado em pontos específicos deste relatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE aperfeiçoe seus controles internos  relativos à área de licitação, de modo a garantir a sua
integridade.

2.1.4. Assunto - RECURSOS DISPONÍVEIS

2.1.4.1. Constatação

Fragilidade no controle da gestão do uso do Cartão de Pagamentos.

Em análise  aos  processos  de  despesas  realizadas  com Cartões  de  Pagamento  do  Governo  Federal,
verificou-se que a utilização dos Cartões de Pagamento não está em conformidade com as disposições
dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008, nos seguintes aspectos:

- realização de despesas, processo nº. 23054.000473/2011-51, mediante utilização de CPGF por servidor
Motorista Oficial  que, conforme informações obtidas no sistema SIAPE, deveria estar no gozo de férias;

- realização de despesas em valor superior ao limite máximo, R$ 800,00, para realização de cada item de
despesas de pequeno vulto, instituído pela Portaria MF nº. 95/2002, art. 2º, parág. 1º,  no somatório dos
comprovantes de despesas:

CPF  do  Responsável  pelo

CPGF
Extrato Item Despesa Valor Transação
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**.073.004-** 02/2011
Combustível

820,00

**.073.004-**

 

02/2011 Combustível 832,00

- fracionamento de despesas em documentos comprobatórios, cujo valor total excede o limite máximo de
despesa de pequeno vulto, R$ 800,00, fixado pela Portaria MF nº. 95/2002, em discordância com o
disposto no parág. 2º. desta mesma portaria:

CPF do Responsável pelo CPGF Extrato Item Despesa Valor Transação

**.677.404-** 06/2011 Material de Construção 424,66

**.677.404-** 06/2011 Material de Construção 513,09

Total 937,75

 

CPF do Responsável pelo CPGF Extrato Item Despesa Valor Transação

**.497.304-**
08/2011 Manutenção de veículos 575,00

**.497.304-** 08/2011 Manutenção de veículos 339,00

Total 914,00

 É  importante  ressaltar  que  as  despesas  que  totalizaram R$  914,00,  acima  discriminadas,  foram
realizadas na mesma data, 11/08/11, num intervalo de aproximadamente três minutos, conforme notas
fiscais nº. 1868 e 1869 anexadas ao processo de prestação de contas.

Destaca-se ainda que a estrutura de controles internos administrativos que possam garantir o regular uso
dos Cartões de  Pagamento não está  adequada,  uma  vez que,  conforme  expediente  s/nº.,  datado de
22/03/12,  assinado pelo Contador do IFPE, não encontrava-se  disponível o  acesso ao sistema Auto
Atendimento Setor Público do Banco do Brasil, o qual permite o controle e o monitoramento dos gastos
realizados.

Causa:

O Pró-Reitor de Administração, detentor da competência de acompanhar, controlar e prestar contas da
execução  orçamentária  e  financeira  do  IFPE,  não  tomou  medidas  no  sentido  de  sanar  falhas  nos
controles internos do instituto, resultando em utilização dos CPGF em desacordo com os normativos
vigentes.
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Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/009 e 201203357/010, datadas de 12/04/12 e 17/04/12, respectivamente. A
manifestação foi apresentada por meio do Memo nº. 026/2012 datado de 25/04/12, nos seguintes termos:

"Ficou evidenciada a falha na observância do limite máximo a ser observado para despesa de pequeno
vulto fixado no parág. 1º. do art. 2º. da Portaria MF nº 95/2002, em discordância com o disposto no
parág. 2º. do art. 2º. desta mesma portaria. Ocorreu que, segundo a servidora responsável pelo uso do
Cartão Corporativo, a mesma realizou consulta de preço para os serviços, e que os mesmos ficariam
abaixo  do  limite  máximo permitido,  quando da  realização dos serviços observou-se  pela  empresa
executora a necessidade substituição de peças que não estavam no orçamento inicial, motivo pelo qual
os  serviços  ultrapassaram  o  limite.  Solicitaremos  aos  usuários  de  Cartão  Corporativo  melhor
observância no uso do cartão, para que não mais se repita esta falha."

 

Análise do Controle Interno:

Inicialmente, cabe destacar que a  manifestação apresentada refere-se ao fracionamento apontado no
valor de R$ 937,75 na compra de material de construção, que confirma o fato apontado e evidencia a
existência de falhas nos controles internos no sentido de garantir o cumprimento do limite máximo para
despesa de pequeno vulto instituído pela Portaria MF nº. 95/2002.

Quanto aos demais questionamentos, não foram apresentadas as justificativas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE aperfeiçoe  seus controles internos, de  modo a  assegurar que a  utilização do Cartão de
Pagamentos do Governo Federal ocorra conforme os normativos vigentes.

 

2.1.5. Assunto - RECURSOS REALIZÁVEIS

2.1.5.1. Constatação

Inexistência  de  procedimentos  adequados  de  controle  e  cobrança  de  prestação  de  contas  de
transferências  voluntárias  concedidas,  resultando  a  não  realização  da  prestação  de  contas  de
transferências concedidas no prazo legal.

Por meio da realização dos exames, verificou-se que inexiste no IFPE procedimentos adequados que
garantam o controle e a cobrança de prestações de contas de transferências voluntárias concedidas.

Consequentemente, mediante extração realizada no sistema SIAFI Gerencial, verificou-sea existência de
valores, registrados, ´a liberar  ́e ´a comprovar  ́nas transferências relacionadas no quadro abaixo:
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Trans-

ferência

Início  da

Vigência

Fim da

Vigência

Data  de

Celebração Nº do Processo

Valor

Pactuado

Valor  a

liberar

Valor  a

comprovar

531443 01/JAN/2010 30/DEZ/2010 19/AGO/2005 23000085250200520 246.523,44 75.448,33 24.161,75

627808 12/MAI/2008 11/MAI/2013 12/MAI/2008 23000120053200815 398.745,00 149.216,00 249.529,00

633776 17/MAR/2010 31/DEZ/2010 14/JUL/2008 23054000832200861 2.768.277,00 1.930.466,17 837.810,83

659403 22/ABR/2010 07/MAR/2013 22/ABR/2010 23000058118200898 218.222,00 134.306,00 83.916,00

                             Fonte: SIAFI Gerencial

Ressalta-se que as transferências 531443 e 633776, cujos prazos de vigências encerraram no final do
exercício de 2010, permanecem com valores pendentes em que pese já haver expirado o prazo para
apresentação da prestação de contas final, de sessenta dias, conforme IN nº. 01/1997, art. 28, parág. 5º.

Causa:

O Pró-Reitor de Administração, não exerceu sua competência de acompanhar, controlar e prestar contas
da  execução orçamentária e  financeira  dos convênios firmados pelo IFPE, no sentido de  adotar um
controle eficiente das transferências e a elaboração tempestiva das prestações de contas.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar manifestação a respeito da rotina adotada para exercer o controle e o
acompanhamento das transferências,  além de  justificativas para  os valores pendentes registrados no
SIAFI  e  informar  as  providências  adotadas  para  saná-los,  principalmente  quanto  às  transferências
531443  e  633776,  que  encontram-se  com o  prazo  para  apresentação  da  prestação  de  contas  final
expirado, por meio da SA nº. 201203357/001, datada de 09/03/12.

No que tange às informações a respeito das fiscalizações planejadas e realizadas, por meio do Memo
nº.051/2012-DGPE,  datado  de  28/03/12,  a  Diretora  da  DGPE  informou,  quanto  às  transferências
627808, 633776 e 659403, que não houve planejamento das fiscalizações, mas que as mesmas foram
realizadas.  Entretanto,  além  de  afirmar  que  não  há  registro  na  Diretoria  a  respeito  da  data  das
fiscalizações  realizadas,  não  disponibilizou  nenhum  relatório  que  comprovasse  a  realizações  dos
acompanhamentos. Acrescentou ainda que uma servidora foi designada como responsável pela gestão do
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convênio e que dois funcionários exercem a fiscalização utilizando o espaço físico e computadores do
IFPE.

As  informações  requisitadas  sobre  a  transferência  531443  foram  apresentadas  pelo  Diretor  do
Departamento de Administração e Planejamento do Campus Vitória de Santo Antão, por meio do Memo
nº. 027/2012, datado de 25/04/12, mediante o qual foi informado que o acompanhamento da execução
deste convênio era realizado por uma servidora que foi cedida ao Campus Recife, a qual realizava os
lançamentos de registro de comprovação das transferência junto ao SIAFI. Informou ainda que desde
que  os Estagiários passaram a  receber  as bolsas diretamente  pela  folha  de  pagamento pelo  sistema
SIAPE, a partir de fevereiro de 2008, apenas era repassado a convenente a taxa de administração, e
desde então deixou-se de proceder-se a comprovação dos valores transferidos e que estaria tomando
providências no sentido de corrigir as pendências referente a este Convênio.

Análise do Controle Interno:

A manifestação apresentada demonstra fragilidades nos controles e acompanhamento das transferência,
haja vista a ausência de planejamento das fiscalizações e da ausência de comprovação efetiva de sua
realização.  No que  tange ao Convênio 531443 verifica-se  que  o  mesmo encontrava-se  à  época dos
exames sem qualquer tipo de acompanhamento após a transferência da servidora designada para tal.

Cabe  destacar  que  a  manifestação  apresentada  não  apresenta  nenhuma  justificativa  para  o  não
cumprimento  dos  prazos  para  a  apresentação  das  prestações  de  contas,  assim como  também não
informou  as  providências  que  estão  sendo  adotadas  para  sanar  os  valores  que  permanecem sem
comprovação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE  aprimore  os  controles  internos  administrativos  acerca  da  prestação  de  contas  das
transferências concedidas pelo IFPE, de  forma a permitir  o cumprimento do prazo fixado na IN nº.
01/1997, art. 28, parág. 5º.

2.1.6. Assunto - RECURSOS EXIGÍVEIS

2.1.6.1. Constatação

Manutenção das Notas de Empenho no valor total de R$ 2.152.094,20 em "Restos a Pagar Não
Processados",  sem atender alguma das hipóteses previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/86.

Após  análise  da  conformidade  da  manutenção  do  registro  de  valores  em  "Restos  a  Pagar  Não
Processados",  selecionados  por  amostragem,  e  da  documentação  comprobatória  e  justificativas
apresentadas  pelos  Campi,  constatou-se  o  não  atendimento  aos  incisos  dispostos  no  artigo  35,  do
Decreto 93.872/86. Sendo assim, as notas de empenho  deveriam ter sido anuladas em 31 de dezembro
do exercício anterior.

Por  meio  das  S.  A.'s  nº  201203357/001,  de  09/03/12,   nº  201203357/005,  de  30/03/12   e   nº 
201203357/010, de 17/04/12, foi solicitado justificativas ao IFPE para as inscrições em "Restos a Pagar
Não Processados" no montante de R$ 2.152.094,20, conforme citadas nos itens 01, 02 e 03,  descritos  a 
seguir:
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1)  IFPE/ Campus Recife  e  IFPE/Campus Caruaru:

Manutenção de "Restos a Pagar Não Processados" insubsistentes e em desacordo com os critérios dos
incisos I, II e III do Decreto nº 93.872, de 23/12/86, discriminados no quadro a seguir:

Nº Processo Processo  de

Licitação

Empresa

Contratada

Objeto Nota  de

Empenho

Valor  do

Empenho

(R$)

RP

Não-Processados

(R$)

23295.002768.2011-16 Ata de registro

de  preços  nº

03/2011

 

(IFPE/Recife)

Nova  Didacta

Comércio  de

Equipamentos

Industriais  e

Didáticos  Ltda,

CNPJ  nº

01.419.751/0001-00

Aquisição  de

material

permanente

para  a

Coordenação-

Laboratório

de Mecânica

2011NE800171,

de 06/07/11.

699.500,00 699.758,00

23054.004124/2010-34 Pregão  nº

18/2010 - SRP

nº 18/10

 

(IFPE/Recife)

Teltec  Networks

Ltda,  CNPJ  nº

04.892.991/0001-15

Aquisição  de

equipamentos

de

informática

(Tis)  para

DADT

(Reitoria  e

DEAD).

2011NE800163,

de 01/12/11.

281.081,76 352.717,75

23358.003026.2011-26 Adesão SRP nº

35/2010 IFPR-

Campus

Paranaguá e nº

80/2010  –

UFAC.

(IFPE/Caruaru)

Nova  Didacta

Comércio  de

Equipamentos

Industriais  e

Didáticos  Ltda,

CNPJ  nº

01.419.751/0001-00

Aquisição  de

equipamento

para

laboratório

de

mecatrônica.

2011NE800058,

de 27/06/11.

780.575,68 780.575,68

 

 

Em análise  as  notas  de  empenhos  emitidas  nºs  2011NE800171,  2011NE800163  e  2011NE800058,
verificou-se o descumprimento do parágrafo único do art . 29. do Decreto nº 93.872, de 23/12/86, não
sendo  identificado  nestas  as  condições  contratuais,  relativamente  aos  direitos,  obrigações  e
responsabilidades das partes.

Ainda em análise ao SIAFI Gerencial (base: 05/03/2012) e as notas de empenhos nº   2011NE800171  e 
nº  2011NE800163,  verificou-se que as inscrições em "Restos a Pagar Não Processados"  estão com
valores superiores ao empenhados. 
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2) IFPE/Campus Belo Jardim :

Em atendimento às solicitações de informações expedidas pela equipe de auditoria, o Coordenador Geral
de Administração e Finanças do IFPE Campus Belo Jardim, por meio do MEMO nº. 26/2012, declarou
que a inscrição do processo 23297.009826.2011-12, NE nº. 2011NE000198, de 03/12/11,  no valor de
R$ 319.000,00, foi fundamentada no Art. 35 do Decreto nº. 93.872/86, inciso II.

Trata-se,  o objeto sob exame, de  recursos descentralizados para  aplicação na  Ação Bolsa-Formação
Estudante do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), que seriam
utilizados em despesas de custeio necessárias para a oferta de cursos de formação profissional técnica de
nível médio na modalidade concomitante, conforme disposto na Lei nº. 12.513/2011, art. 4º, parág. 1º.

Entretanto, verificou-se que a aplicação do inciso II do Dec. 93.872/86 não se aplica no caso em tela,
haja vista que os cursos ainda não se iniciaram até a presente data, tendo sequer sido selecionados os
alunos  beneficiários  dos  cursos  e  que  não  havia  nenhuma  despesa  em  curso  de  liquidação  no
encerramento do exercício de 2011. Ademais, o empenho foi emitido em favor do próprio IFPE-Campus
Belo Jardim, descaracterizando a existência de credores junto ao Instituto.

3)  Em análise ao SIAFI Gerencial, verificou-se que o IFPE a mantém os registros das inscrições de
“Restos  a  Pagar  Não  Processados  a  Pagar”,  descritos  no  quadro  a  seguir.   Por  meio  de  S.A.  nº 
201203357/001, de 09/03/12, solicitou-se justificativas para o fato constatado, de modo a informar quais
incisos previstos no Art.  35 do Dec.  93.872/86  fundamentaram-se  as inscrições,  disponibilizando a
documentação comprobatória.

 

 

 

Conta  Corrente

Original

Natureza  da

Despesa
Descriminação RP não-Processados a Pagar

2011NE800088 339039

OUTROS  SERVICOS  DE

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10,00

2010NE900040 339039

OUTROS  SERVICOS  DE

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7,49

2011NE800063 339030 MATERIAL DE CONSUMO 4,50

2011NE800113 339030 MATERIAL DE CONSUMO 4,25

2011NE000051 339018

AUXILIO  FINANCEIRO  A

ESTUDANTES 4,00
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Conta  Corrente

Original

Natureza  da

Despesa
Descriminação RP não-Processados a Pagar

2011NE800135 339039

OUTROS  SERVICOS  DE

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2,00

2011NE800294 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1,96

2011NE800289 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1,93

2010NE900017 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1,39

2011NE800063 339039

OUTROS  SERVICOS  DE

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,24

2011NE800030 339039

OUTROS  SERVICOS  DE

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00

2011NE800199 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,99

2011NE800288 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,66

2011NE800020 339092

DESPESAS  DE  EXERCICIOS

ANTERIORES 0,43

2011NE800044 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,34

2011NE000005 339092

DESPESAS  DE  EXERCICIOS

ANTERIORES 0,19

2011NE800075 449052

EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL

PERMANENTE 0,10

2010NE900343 449052

EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL

PERMANENTE 0,08

2011NE800029 339092

DESPESAS  DE  EXERCICIOS

ANTERIORES 0,08
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Conta  Corrente

Original

Natureza  da

Despesa
Descriminação RP não-Processados a Pagar

2011NE800270 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,06

2011NE800267 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,03

2011NE800073 449052

EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL

PERMANENTE 0,02

2011NE800282 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,02

2010NE900118 339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,01

Causa:

O Diretor  da  Diretoria  de  Administração e  Planejamento  do IFPE/Campus Recife,  Coordenador  da
Coordenação de Administração do IFPE/Campus Caruaru e Chefe do Setor de Execução Orçamentária
e Financeira  do IFPE/Campus Belo Jardim não estabeleceram/demonstraram uma rotina  de  controle
adequada a fim de comprovar os critérios adotados na referência ao inciso II do Decreto nº 93.872, de
23/12/86 para a inscrições de empenhos em “Restos a Pagar Não Processados”.

Manifestação da Unidade Examinada:

 

A seguir as respostas dos Campi:

a) IFPE/Campus Recife:

 

O Diretor de Orçamento e Finanças  manifestou-se por meio do Memorando Nº 02/2012 – DOF, de
21/03/2012, conforme descrito a seguir:

 “(...) 

Já  em relação  ao  ponto  (...),  processo  relativo  ao  empenho  2011NE800163  segue  junto  com este
memorando para análise. (...)

 (...)  Finalizando  com  o  item  (...),  informamos  que  os  respectivos  saldos  foram  anulados  pelos
empenhos 2012NE000018, 2012NE000020, 2012NE000019 e 2012NE000017, bem como foi enviado
aos campi um comunica via SIAFI pedindo a anulação dos demais.

 (..) Todas as situações acima expostas são mostradas por folhas que seguem em anexo.”

 

O Diretor  de  Orçamento e  Finanças  acrescentou por meio do Memorando Nº  03/2012 – DOF, de
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22/03/2012, conforme descrito a seguir:

 “1. Complementando a informação constante no memorando nº 02/2012 – DOF, ponto 3, quer seja,
relacionado ao item 12.2 da solicitação da CGU, informamos que o empenho 2011NE800163 está
como Restos a Pagar, fundamentado no inciso I do artigo 35 do Dec. 93.872/86.

(...)”

 

O Gestor acrescentou por meio de documento S/N, de 17/05/12, conforme descrito a seguir:

Em atendimento ao documento de apresentação dos fatos por parte da Auditoria da CGU, relativo ao
item 12.2 da SA 201203357-001, informamos que a informação constante no memorando nº 02/2012 –
DOF, de 22/03/2012, de que o empenho 2011NE800163 está como Restos a Pagar fundamentado no
inciso I do artigo 35 do Dec. 93.872/86 foi equivocada, pois verificamos que o mesmo se enquadra no
inciso II do artigo 35 do decreto: “vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a
liquidação da despesa,  ou seja de  interesse  da Administração exigir  o cumprimento da obrigação
assumida pelo credor”. Tal afirmativa se fundamenta no fato de que o referido empenho foi emitido
em 1º de dezembro de 2011 e o prazo de entrega dos bens, conforme o item 4.1 do edital, era de 15
(quinze) dias (anexo I). O equívoco foi provocado pela existência do prazo de 45(quarenta e cinco)
dias para os grupos 02 (Solução para infra-estrutura de rede core) e 03 (Solução para infra-estrutura
de rede wireless) do Termo de Referência (Anexos II e III),interpretado, também pelo fornecedor, que
havia solicitado a prorrogação baseado nesse prazo (anexo IV). Independentemente do equívoco, era
do  interesse  da  Administração  que  o  fornecedor  cumprisse  com  a  obrigação,  visto  que  os
equipamentos eram de fundamental importância para o início das atividades do prédio da DEAD e
finalização  da  implantação  da  rede  corporativa  da  Reitoria.  No  tocante  a  afirmativa  de  que  a
inscrição em "Restos a Pagar Não Processados" em valor superior ao empenhado, temos a informar
que a Nota de Empenho 2011NE800163 foi inscrita e liquidada com o valor de R$ 281.081,76 (anexo
V) e  não de R$ 352.717,75, conforme informado no item 12.2 da SA 201203357-001. Finalizando,
informamos que os equipamentos constantes da nota de empenho referenciada já foram entregues e
pagos (anexos VI a X). Dessa forma, esclarecemos que a inscrição em restos a pagar, a partir deste
exercicio, obedecerá ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 68 do Decreto nº 93.872/86, alterado em
23/12/2012 pelo Decreto nº 7.654, formalizando em processo essa inscrição, uma vez que a alteração
referenciada se deu no apagar das luzes de 2011.”

 

 

O Diretor  de  Administração e  Planejamento,  Campus Recife,  manifestou-se  por  meio do Memo Nº
005/2012 – DAP, de 27/03/12, confome decrito a seguir:

“(...), informamos que aplicamos os incisos do Art. 35 do Decreto 93.872/86, a seguir relacionados, os
quais fundamentaram a inscrição dos valores em Restos a Pagar não processados.

 

Conta  Corrente
Original

Natureza
da
Despesa

Descriminação RP  Não
Processados  a
Pagar

Inciso  Art.  35  do
Decreto

93.872/86

2011NE800171 449052 Equip.  e  Material
Permanente

699.500,00 II
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Justificamos que os bens acima mencionados estão em processo de liquidação, considerando que a
Administração tem interesse na aquisição dos mesmos para proporcionar melhoria nos ambientes deste
Campus com aquisição de divisórias e modernização do laboratório de Mecânica com aquisição de
equipamentos. Quanto ao valor  dos serviços Prestados ao Campus, observamos que o empenho foi
emitido com valor a maior e será cancelado.”

 

b) IFPE/Campus Caruaru:

 

O IFE/Caruaru foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio da Solicitação
de Auditoria nº 201203357/010, de 17/04/12. A manifestação foi apresentada por meio do Ofício TASA
nº 20/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 08/05/12, nos seguintes termos:

 “ (...)  com  relação  ao  ponto  (...),  denominado  “AVALIAÇÃO  DOS  RESTOS  A  PAGAR  NÃO
PROCESSADOS”, item (…) que questiona o enquadramento do processo 23358.03026.2011-26 nos
termos  dos  incisos  I,  II  e  III  do  artigo  35  Decreto  93.872,  de  1986,  esclarecemos  que  seu
enquadramento é possível nos termos do inciso III do referido artigo, de redação transcrita abaixo:

 Art.35 O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos
os fins, salvo quando:

 (...)

 II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou
seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

 Informamos também que a Lei 8.666, de 1993, dá a opção a este Instituto de substituir o contrato por
Nota  de  Empenho,  considerado  documento  equivalente,  segundo  redação  da  Seção  II  –  Da
Formalização dos Contrato, Artigo 62, transcrito a seguir:

 Art.62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e  facultativo nos demais em que a Administração puder  substituí-lo por
outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de  despesa, autorização de
compra ou ordem de execução de serviço.” 

c) O IFPE/Campus Belo Jardim:

 O IFPE/Campus Belo Jardim foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio
das  Solicitações  de  Auditoria  nº.s  201203357/001,  de  09/03/12,  201203357/005,  de  30/03/12  e
201203357/010, de 17/04/12 201203357/008. A manifestação foi apresentada por meio do Ofício TASA
nº 20/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 08/05/12, nos seguintes termos:

 “Venho através deste, esclarecer que os processos 23297.009826.2011-12  e  (...)  que trata de outros
auxílios financeiros a pessoa física e (…) está fundamentada no Art. 35 do Dec. 93.872/86 no Inciso II,
conforme descrição abaixo:

 Ar. 35. O empenho de despesa não liquidada será considerada anulado em 31 de dezembro, para todos
os fins, salvo quando:

 II- vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja
de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

 Em relação ai item (...), informo que os empenhos 2011NE00197 e 2011NE00198, foram anulados
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tendo em vista não se enquadrarem no inciso II do Decreto 93.872/86.”

Análise do Controle Interno:

A seguir o posicionamento da CGU-Regional/PE:

a) IFPE/Campus Recife:

-  Em relação ao empenho 2011NE800163, de 01/12/11, o Gestor informou inicialmente que a inscrição
estaria  fundamentada  no  inciso  I  do  artigo  35  do  Dec.  93.872/86,  tendo  o  mesmo  retificado
posteriormente de que o empenho se enquadra no Inciso II, sendo de interesse da Administração que o
fornecedor cumprisse a obrigação, visto que os equipamentos eram de fundamental importância para o
início das atividades do prédio da DEAD e finalização da implantação da rede corporativa da Reitoria,
no entanto a Unidade não demonstrou, por meio documental, o inciso II (vencido o prazo de que trata o
item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja de interesse da Administração
exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor), de modo a amparar a inscrição do empenho
em "Restos a Pagar Não Processados" em 31/12/2011.

Em relação a inscrição em "Restos a Pagar Não Processados" em valor superior ao empenhado, o Gestor
não justificou quanto ao valor a maior inscrito em “Restos a Pagar Não Processados.”

A  Unidade  informa  que  os  equipamentos  constantes  da  nota  de  empenho  referenciada  já  foram
entregues e pagos, e que a partir deste exercicio, obedecerá ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 68 do
Decreto nº 93.872/86, alterado em 23/12/2012 pelo Decreto nº 7.654, formalizando em processo essa
inscrição, uma vez que a alteração referenciada se deu no apagar das luzes de 2011.

 

Quanto ao empenho 2011NE800171, de  06/07/11,  a Unidade não demonstrou, por meio documental,  o
inciso II (vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou
seja  de  interesse  da Administração exigir  o cumprimento da obrigação assumida pelo credor),  de
modo a amparar a inscrição do empenho em "Restos a Pagar Não Processados" em 31/12/2011. Vale
ressaltar que o citado empenho foi inscrito em 06/07/11, não sendo identificado nenhuma despesa em
curso de liquidação no encerramento do exercício de 2011, nem a anexação de justificativas ao processo
quanto  a   não  aquisição  dos  bens  no  decorrer  do  exercício  de  2011,  após  a  emissão  da  nota  de
empenho.    

Ainda em relação a este empenho, o Gestor informa que foi emitido com valor a maior e será cancelado.

 

Quanto às inscrições constantes do Item "3",  o Gestor  acatou a  falha  apontada,  e  informou que já
procedeu a anulação de alguns empenhos, sendo enviado aos Campi um comunica via SIAFI pedindo a
anulação dos demais.

b) IFPE/Campus Caruaru:

Quanto ao empenho nº 2011NE800058, de 27/06/11, o IFPE/Caruaru não demonstrou/comprovou, por
meio documental, o Inciso II,  "II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a
liquidação da despesa,  ou seja de  interesse  da Administração exigir  o cumprimento da obrigação
assumida  pelo  credor",  de  modo  a  amparar  a  inscrição  do  empenho  em  "Restos  a  Pagar  Não
Processados"  em  31/12/2011.  Vale  ressaltar  que  o  empenho  foi  inscrito  em  27/06/11,  não  sendo
identificado nenhuma despesa  em curso de  liquidação no encerramento do exercício  de  2011,  nem
justificativas da não aquisição dos bens no decorrer do exercício de 2011, após a emissão da nota de
empenho. 
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Quanto a justificativa apresentada  pelo Gestor  de   "que  a  Lei 8.666, de 1993,  dá a opção a este
Instituto de substituir o contrato por Nota de Empenho, considerado documento equivalente,  segundo
redação da Seção II – Da Formalização dos Contrato, Artigo 62",  não foi identificado na nota de
empenho nº 2011NE800058 a citação das precauções fundamentais de modo a resguardar o interesse
público, não prescrevendo os deveres e responsabilidades dos contratantes, nos moldes instruídos nos
incisos do artigo 55 e conforme determina o art. 62, § 2º, ambos da Lei nº 8.666/93.

 

c) IFPE/Campus Belo Jardim:

O Gestor acatou a falha apontada, informando que os empenhos 2011NE00197 e 2011NE00198, foram
anulados tendo em vista não se enquadrarem no inciso II do Decreto 93.872/86. Item atendido.

 

A ausência de planejamento e a não comprovação dos requisitos legais quanto à inscrição em Restos a
Pagar,   expõe  a  Unidade  ao  risco,  ocasionando  desvios  capazes  de  afetar  o  equilíbrio  das  contas
públicas,  mediante o não cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Fazer constar, na documentação comprobatória correspondente, o inciso previsto do art. 35 do Decreto
93.872/86  no  qual  fundamentou-se  a  inscrição  da  nota  de  empenho  em  "Restos  a  Pagar  Não
Processados".

Recomendação 2:

Cancelar as inscrições de "Restos a Pagar Não Processados" dos empenhos emitidos a maior.

2.1.7. Assunto - BENS IMOBILIÁRIOS

2.1.7.1. Constatação

Fragilidades  nos  controles  internos  às  informações  contidas  no  SPIUnet  sobre  bens  de  Uso
Especial da União sob a responsabilidade da Unidade, tais como existência de validades vencidas
no SPIUnet para avaliação dos imóveis de Uso Especial do IFPE, e de não registros no SPIUnet dos
imóveis e dos saldos de contas.

Em análise a estrutura de controles mantidos pelo IFPE sobre os Bens de Uso Especial da União sob sua
responsabilidade, identificou-se a existência de falhas, conforme descritas a seguir:

1)  Validades vencidas no SPIUnet  para avaliação dos imóveis de Uso Especial do IFPE  dos Campi
relacionados  a  seguir:

1.a) Campus Barreiros: Uso Especial – Próprios:
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RIP  do  Imóvel  -

SPIUnet
RIP da Utilização

Data do Início da

Utilização

Data  da

Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Data  da  Validade

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Valor  do

Terreno

Utilizado

2327000915000

 

2327000085008

 

24/04/2003

 
30/07/2001

30/07/2003

 

754.618,27

 

2327000925006

 

2327000445004

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

142.820,47

 

2327000935001

 

2327000785000

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

43.852,88

 

2327000945007

 

2327000355005

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

495.346,86

 

2327000955002

 

2327000505007

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

35.864,62

 

2327000965008

 

2327000365000

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

23.780,41

 

2327000975003

 

2327000405002

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

159.879,35

 

2327000985009

 

2327000715001

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

552.468,38

 

2327000995004

 

2327000895000

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

4.279.913,75

 

2327001005008

 

2327000805000

 

30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003

495.612,15

 

2327001015003 2327000535003 30/07/2001 30/07/2001 30/07/2003 310.296,96
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2327001025009 2327000565000
30/07/2001

 
30/07/2001 30/07/2003 521.725,03

 

1.b) Campus Belo Jardim: Imóveis – Uso Especial – Próprios:

 

RIP  do  Imóvel  -

SPIUnet
RIP da Utilização

Data do Início da

Utilização

Data  da

Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Data  da  Validade

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Valor do Terreno

Utilizado

2333001195006

 

2333000905000

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

232.703,24

 

2333001205001

 

2333000995009

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

12.330,70

 

2333001215007

 

2333001005002

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

11.916,27

 

2333001225002

 

2333001045004

 

20/07/2001

 

20/07/2001

 

20/07/2003

 

152.322,56

 

2333001235008

 

2333001065005

 

20/07/2001

 

20/07/2001

 

20/07/2003

 

84.930,64

 

2333001245003

 

2333001155004

 

24/09/2002

 

20/07/2001

 

20/07/2003

 

4.013.922,69

 

2333001255009

 

2333001145009

 

20/07/2001

 

20/07/2001

 

20/07/2003

 

5.779.958,18

 

2333001265004 2333000265000 20/07/2001 20/07/2001 20/07/2003 212.530,54
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2333001275000

 

2333000255005

 

20/07/2001

 

20/07/2001

 

20/07/2003

 

185.430,03

 

2333001285005

 

2333000305002

 

18/07/2001

 

18/07/2001

 

18/07/2003

 

804.313,10

 

2333001295000

 

2333000345004

 

24/09/2002

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

223.452,90

 

2333001305006

 

2333000365005

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

738.331,71

 

2333001315001

 

2333000435003

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

78.092,54

 

2333001325007

 

2333000445009

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

32.131,87

 

2333001335002

 

2333000525002

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

128.246,87

 

2333001345008

 

2333000615001

 

19/07/2001

 

19/07/2001

 

19/07/2003

 

331.046,52

 

2333001355003

 

2333001175005

 

10/07/2001

 

10/07/2001

 

10/07/2003

 

109.636,39

 

2333001375004 2333000165006 20/07/01 20/07/01 20/07/03 305.823,15

 

1.c) Campus Ipojuca: Uso Especial – Próprios:

 

RIP  do  Imóvel  - RIP da Utilização Data do Início da Data  da Data  da  Validade Valor  do
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SPIUnet Utilização

Avaliação  do

Imóvel de  Uso

Especial

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Terreno

Utilizado

2443000015008 2443000025003 - 02/10/2006 02/04/2007 3.747.632,51

 

 1.d) Campus Recife: Uso Especial – Próprios:

 

RIP  do  Imóvel  -

SPIUnet
RIP da Utilização

Data do Início da

Utilização

Data  da

Avaliação  do

Imóvel de  Uso

Especial

Data  da  Validade

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Valor  do

Terreno

Utilizado

2531005065006 2531000095004 20/09/2001 20/09/2001 20/09/2003 1.427.204,12

 

1.e) Campus Vitória de Santo Antão: Uso Especial – Próprios:

 

RIP do Imóvel -

SPIUnet
RIP da Utilização

Data  do  Início  da

Utilização

Data  da

Avaliação

do  Imóvel

de  Uso

Especial

Data da Validade

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Valor  do

Terreno

Utilizado

2627000775003 2627000055000 16/05/2002 22/06/2004 22/06/2006 17.379.092,45

2627000795004 2627000805000 16/05/2002 22/06/2004 22/06/2006 1.060.713,47

 

1. f) Campus IF Pernambuco: Uso Especial – Próprios:

 

RIP do Imóvel -

SPIUnet
RIP da Utilização

Data  do  Início  da

Utilização

Data  da

Avaliação

do  Imóvel

de  Uso

Especial

Data da Validade

da  Avaliação  do

Imóvel  de  Uso

Especial

Valor  do

Terreno

Utilizado

2531005075001 2531000115005 20/09/2001 20/09/2001 20/09/2003 398.718,78
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2) Ausência de  registro no SPIUnet dos imóveis dos Campi: Pesqueira, Caruaru, Garanhus e Afogados
da Ingazeira.

 

3)  Ausência  de  registro  no  SPIUnet  do  saldo  de  contas  de  Imóveis  de  Uso  Especial,  conforme
demostrado no quadro a seguir:

 

 

UG - Campus

 

CC Original

 

Edifícios

 

Terrenos

Obras  em

Andamento

Reg.  de

Exec.

Especial

 

Estudos  e

Projetos

 

Obras  em

Andamento

 

Instalações

 

158463 - Ipojuca 999 - - - -
292.611,38

 
-

158464 - Recife 999
185.5376,86

 
-

803.340,95

 
-

15.320.412,66

 

131.885,47

 

158465  –  Vitória

de Santo Antão
999 -

255.000,00

 
- -

758.404,91

 
-

158466  -

Barreiros
999 - - -

11.305,25

 

922.199,23

 

10.320,00

 

158477  -

Pesqueira
999 - - -

10.000,00

 

538.305,21

 
-

158478  –  Belo

Jardim
999 - - - - 1149374,89 -

 

Vale ressaltar que o Gestor do IFPE informa no Relatório de Gestão 2011 que nem todos os imóveis
estão registrados no SPIUNET, e que mesmo estes que se encontram registrados no SPIUNET, de um
modo geral encontram-se pendentes de escrituras, atualizações de áreas, benfeitorias, valores das áreas,
em virtude da expansão, sem regularização de habite-se e por doações de terrenos feitos através de
prefeituras,  e  que  até  o  presente  exercício  não  foram  regularizadas,  existindo  no  momento  uma
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mobilização para a formação de uma comissão com a incumbência de tornar regularizado toda a situação
de alguns imóveis, como em Recife.

 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº  201203357/001, de 12/03/2012, solicitou-se justificativas ao
Gestor relativo às falhas apontadas.

 

Causa:

Os Chefes de Patrimônio do IFPE/Campus Barreiros, do Setor de Patrimônio dos IFPE/Campus Vitória
de Santo Antão e Belo Jardim, o Diretor de Administração e Planejamento do IFPE/Campus Ipojuca e o
Coordenador da Coordenação de Patrimônio do IFPE/Campus Recife não elaboraram uma estrutura na
atribuição de tarefas aos servidores da área de patrimônio para atualização da avaliação dos imóveis e de
registro no SPIUnet dos saldo de contas.

Os Chefes do Setor de Patrimônio e Almoxarifado do IFPE/Campus Garanhus, do Departamento de
Administração  e  Planejamento  do  IFPE/Campus  Afogados  de  Ingazeira  e  a  Coordenadora  da
Coordenação de Patrimônio do IFPE/ Campus Caruaru não criaram uma estrutura na área de patrimônio
para registro dos imóveis de uso especial no SPIUnet.

O Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado do IFPE/Reitoria não criou uma estrutura na área de
patrimônio para atualização das validades vencidas no SPIUnet.

O Chefe do Departamento de Administração do IFPE/Campus Pesqueira não criou uma estrutura na
área de patrimônio para registro dos imóveis de uso especial no SPIUnet e de registro no SPIUnet dos
saldo de contas.

Manifestação da Unidade Examinada:

A seguir as respostas dos Campi: 

a) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:

O responsável  pelo  Setor  de  Patrimônio,  Campus  Vitória  de  Santo  Antão,  manifestou-se  por  meio
MEMORANDO Nº 015/2012/SP, de 03/04/2012, conforme descrito a seguir:

“ (...) Foi verificado que os imóveis indicados (...), imóveis de uso especial, não foram avaliados mas
serão tomadas as medidas necessárias para que seja providenciada junto a Reitoria uma Comissão
para reavaliação.

 (...) São adotadas rotinas de programação e acompanhamento da manutenção de imóveis.

Não são adotadas rotinas para verificação do vencimento da validade de avaliação dos imóveis.

(...) Existe pessoal responsável pela atualização do SPIUNET.

(...) Os dados no SPIUNET não estão sendo atualizados pois não estamos reavaliando os imoveis.

(...)”

 

b) IFPE/Reitoria:
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O IFPE/Reitoria manifestou-se por meio do MEMO 09/2012-DAD, de 09/04/12,  conforme descrito a
seguir:

“  (...)  antes  de  tudo  queremos  esclarecer  que  a  Diretoria  de  Administração  não  responde  ao
Patrimônio do IFPE de forma sistêmica, cada Campi é responsável pelo seu Patrimônio, não existe um
Departamento  dentro  do  Organograma da  Reitoria  que  responda  de  forma sistêmica  ao  controle
Patrimonial. Por  isso as justificativas no tocante  ao item  (...)  estão anexas a esse documento, de
acordo com as respostas disponibilizadas. Segue as justificativas abaixo:

Quanto ao item (...)  o imóvel  de  RIP 2531005075001, atualmente está cedido uma parte  a União,
SEDE da Fundação Joaquim Nabuco, e a outra parte ao Governo do estado de Pernambuco, sediando
o Colégio Militar de Pernambuco, por essa razão o IFPE não se fez avaliações do referido imóvel.
(...)”.

 

A Reitoria acrescentou por meio do MEMO nº 18/2012 – CPAR, de 04/04/2012, conforme descrito a
seguir:

“(...)Assunto: Controle patrimonial - SPIUNET. (...)

Em resposta a solicitação de Auditoria nº 20120335-001 – CGU, informamos que, durante a nossa
Gestão do Almoxarifado e Patrimônio da Reitoria do IFPE, não foi  possível iniciar o processo de
levantamento e reavaliação do Imóvel Rip nº 2531.00507.500-1, localizado na Rua Henrique Dias,
609, Derby, CEP 52070-000, Recife-PE – sob a utilização da Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ) -,
devido a grande demanda existente quanto ao levantamento e controle dos bens móveis.

Devemos considerar também que com a atual estrutura da CPAR, não é possível atender as demandas
existentes em tempo hábil  – do passado e do presente  –, no qual nesta Coordenação só é possível
atender as rotinas do dia a dia, as atividades demandas pelo Controle Interno e Externo, e, aos poucos,
ir buscando soluções, na medida do possível, para atender as demandas pendentes do passado.

Em tempo, informamos também que sugestões quanto as necessidades de reestruturação necessária
para que o IFPE venha a ter uma gestão eficiente do seu Almoxarifado e Patrimônio foram externadas
através  do  MEMO Circular  nº  48/2011  –  CPAR,  com data  27/12/2011,  entregue  ao  Gabinete  da
Reitoria, Pró-reitoria de Administração e Diretoria de Administração.”

 

A Reitoria acrescentou por meio do MEMO nº 19/2012 – CPAR, de 09/04/2012, conforme descrito a
seguir:

“  (...)Solicitamos a criação da Comissão de Inventário Patrimonial através do MEMO nº 51/2011 –
CPAR, no dia 29/12/2011, porém até o momento não houve a criação da Comissão e a respectiva
designação dos servidores, consequentemente não há o Inventário patrimonial referente ao exercício
2011;

(…) Não há nenhuma rotina ou procedimentos institucionais;

(...) Solicitamos o cadastramento do Servidor F. C. G. da S., através do MEMO nº 17/2012 – CPAR;
(...)”.

 

c) IFPE/Campus Barreiros:

O Diretor de Administração e Planejamento, Campus Barreiros, manifestou-se por meio do Ofício TASA
nº 10/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 11/04/2012,conforme descrito a seguir:
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 “(...) Conforme pronunciamento da Chefe da Seção de Patrimônio Memorando 04/2012 - Patrimônio
(em anexo) a atualização ainda não foi providenciada em virtude da falta de um engenheiro em nosso
Campus para realizar  tal  atividade.  Diante  de  tal  informação emitimos,  nesta data, memorando à
Direção Geral solicitando a presença de um engenheiro para realizar a atualização da avaliação dos
imóveis;

 (...) Já foi providenciada e segue amanhã via portador;

(...) Letra a - Segue informações no Memorando 04/2012 - Patrimônio em anexo;

(...) Até a presente data não há uma rotina definida quanto a este procedimento;

(...)- Existe, é a Chefe da Seção de Patrimônio, S. D. S., SIAPE 0048655;

 (...) Conforme pronunciamento da Chefe da Seção de Patrimônio, através do memorando 04/2012 -
Patrimônio,  as  informações  solicitadas  no  quadro  não  foram preenchidas  pelos  mesmos  motivos
expostos no item 17.1. Com a atualização da avaliação as informações serão inseridas no próximo
Relatório de Gestão.”

 

d) IFPE/Campus Garanhus:

O IFPE manifestou-se por meio do Ofício TASA nº 12/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 16/04/12,
conforme descrito a seguir:

 “ No dia 04/04/2011, com o objetivo de regularizar a situação do terreno cedido ao Instituto Federal
de Pernambuco – Campus Garanhuns, o Chefe do Setor de Patrimônio, na época, Sr. T. F. de L. L.,
enviou à Secretaria do Patrimônio da União, através da Sra. S. C., um pedido de informações sobre os
procedimentos  a  serem  adotados  para  efetuar  o  cadastro  do  referido  terreno  no  SPIUNet.  Em
resposta, no dia 05/05/2011, a Sra. S. C. descreveu como deveria ser efetivada a doação no SPIUNet.
Devido ao grau de dificuldade da operação a servidora da SPU sugeriu o deslocamento do servidor
do IFPE até a SPU para treinamento (Anexo I).Verbalmente, foi discutida a vinda de um representante
da SPU para dar treinamento a servidores de todos os campi do IFPE, mas, por questões operacionais
a proposta não foi efetivada.

Após vários contatos realizados por telefone, no dia 11/11/2011, foi encaminhada outra
mensagem eletrônica, para a SPU, solicitando a regularização da doação/transferência do terreno.
Nesta  mensagem foram citados  o  desmembramento  do  terreno  e  que  benfeitorias  estavam sendo
realizadas.  Foram  solicitadas  informações  quanto  ao  lançamento  dos  valores  no  SIAFI.  Em
22/11/2011, a mensagem foi reenviada para o endereço institucional da servidora S. C.. Em resposta,
ela enviou mensagem informando que tentou, por diversas vezes, efetivar a doação mas que não obteve
sucesso, pois, segundo descreveu, o SPIUNet não estava comunicando-se corretamente com o SIAFI.
Informou, também, que a partir daquele momento o assunto deveria ser tratado com o Sr. R. N. (Anexo
II).

No dia 25/11/2011, foi enviada mensagem para o Sr. R. N. com o mesmo teor. Como não
houve resposta, a mensagem foi reiterada em 08/12/2011, mas também não houve resposta. (Anexos III
e IV)

No dia 15/12/2011,  o  servidor  do IFPE – Campus Garanhuns,  Sr.  P.  A.  G. S.,  atual
Coordenador de Material e Patrimônio, solicitou à Direção Geral do campus a emissão de um ofício à
SPU (anexo V), o qual foi enviado na mesma data (ofício nº 116/2011-DGCG), ao Superintendente da
SPU, Sr. P. R. F. L. A., relatando a situação e solicitando a efetivação da doação (Anexo VI).

Como não houve resposta ao ofício, o Sr. P. S., a fim de acelerar  o processo, enviou
cópia do ofício, no dia 13/01/2012, para o Sr. R. N. (Anexo VII).
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No  dia  30/03/2012,  o  IFPE  -  Campus  Garanhuns  recebeu  o  ofício  nº  1002/2012-
SPU/PE/MP da SPU informando que, segundo orientações de Brasília, o cadastro existente do terreno
fora cancelado e que, a partir de então, o IFPE passa a ser o responsável por efetuar o novo cadastro.
(Anexo VIII)

Com  esta  informação,  o  IFPE  -  Campus  Garanhuns  providenciará  uma  visita  do
Coordenador de Material e  Patrimônio às instalações da SPU/PE a fim de capacitá-lo a operar  o
SPIUNet e efetivar a regularização do imóvel pertencente ao Campus Garanhuns com a orientação de
técnicos daquele órgão.”

 

e) IFPE/Campus Recife:

O Diretor de Administração e Planejamento em Exercício, Campus Recife,manifestou-se por meio do
Memorando nº. 011/2012-DAP, de 11/04/12, conforme descrito a seguir:

“(...) Informamos que não houve a atualização da avaliação do SPIUnet, pois além de outras
demandas, não era uma prática realizar esse tipo de atualização;

1.

(…) Esta unidade não dispõe de inventário relativo a 2011;2.

(...) Não foram adotadas rotinas de verificação do vencimento da data de validade de avaliação
dos imóveis;

3.

(...) Existe pessoal responsável pela atualização das informações no SPIUnet, porém não houve
um treinamento para essa finalidade;

4.

(...) O pessoal não insere informações no SPIUnet; (...)  Quanto ao saldo de contas de Imóveis de
Uso  Especial  apresentado no  quadro demonstrativo,  faz-se  necessária  a  confirmação desses
valores, pois esses não estão representados nos lançamentos contábeis.”

5.

 

f) IFPE/Campus Afogados de Ingazeira:

O IFPE – Campus Afogados de Ingazeira manifestou-se por meio do Memorando N° 0060/2012, de
03/04/12, conforme descrito a seguir:

 “ (...) Quanto aos itens do Patrimônio, informamos que:

 (...) Até o momento não houve registro no SPIUnet, estamos levantando junto ao TI a instalaçãodo
sistema, para que, o contador possa operar o sistema, e atualizar as atividades requisitadas.

 (...) Por se tratar de um Campus novo, o responsável do patrimônio, assumiu as funções recentemente,
e estamos solicitando junto a reitoria uma capacitação para este funcionário, e o mais breve possível
estaremos atualizando nossas atividades.

 (...)  Tendo em vista o nosso quadro de funcionários limitados estamos buscando alternativas para
resolução, e atualização.

 (...)  No momento estamos com um quadro de funcionários limitado, e aguardando a nomeação de
novos funcionários, buscando alternativas para resolução destas pendências.

 (...)  No momento estamos cadastrando um funcionário  para atualizarmos nossas atividades,  pois,
estamos com pouco mais de um ano em funcinamento, e só agora, houve a possibilidade de nomear um
servidor.

 (...)  No  momento  não  havia  um  funcionário  específico  para  esta  função,  estamos  buscando
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alternativas para cadastramos nosso Campus no sistema.”

 

Os Campi  Caruaru, Pesqueira, Belo Jardim e Ipojuca não se manifestaram à Solicitação de Auditoria nº
201203357/001, de 12/03/2012.

Análise do Controle Interno:

A seguir o posicionamento da CGU-Regional/PE:

 a) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:

- Itens 1 e 3:  A Unidade  acatou a falha apontada e informa queserão tomadas as medidas necessárias
para que seja providenciada,  junto à Reitoria,uma Comissão para  reavaliação dos imóveis .

 

b) IFPE/Reitoria:

- Item 1: O IFPE/Reitoria,acatou a falha apontada, informando que não realizou a atualização do imóvel
devido a  grande demanda existente quanto ao levantamento e  controle  dos bens móveis e  que só é
possível atender as rotinas do dia a dia, como as atividades demandadas pelo Controle Interno e Externo,
e,  aos poucos,  irá  buscar soluções,  na  medida  do possível,  para  atender as demandas pendentes do
passado. Informou ainda  quanto a  não existência  de  Inventário Patrimonial relativo ao exercício  de
2011.

 

c) IFPE/Campus Barreiros:

- Itens 1 e  3:  A Unidade  acatou a  falha  apontada,  e  que  solicitará  um engenheiro  para  realizar  a
atualização da avaliação dos imóveis, a serem inseridas no próximo Relatório de Gestão.

A Unidade afirma ter enviado o "Patrimônio" em anexo, porém em análise ao mesmo, verificou-se ser
inventário de bens móveis de 28/12/2011.

d) IFPE/Campus Garanhus:

-  Item 2:  O IFPE/Campus Garanhus informa  que  após várias tentativas de  regularização  a  mesma
providenciará uma visita do Coordenador de Material e Patrimônio às instalações da SPU/PE a fim de
capacitá-lo a operar o SPIUNet e efetivar a regularização do imóvel pertencente ao Campus Garanhuns
com a orientação de técnicos daquele órgão.

 

e) IFPE/Campus Recife:

- Item 1: O IFPE/Campus Recife acatou a falha apontada e informou que não era uma prática realizar
esse tipo de atualização, não dispondo a mesma de  Inventário Patrimonial relativo ao exercício de 2011.

 

- Item 3: A justificativa apresentada pelo Gestor apenas corrobora o entendimento da falha apontada,
informando que verificará os valores do saldo de contas, pois os mesmos não estão representados nos
lançamentos contábeis da Unidade.
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f) IFPE/Campus Afogados de Ingazeira:

-  Item 2:  O  IFPE/Campus  Afogados  de  Ingazeira  acata  a  falha  apontada  e  informa  que  estará
levantando junto ao TI a instalação do sistema, para que o contador possa operar o sistema e atualizar as
atividades requisitadas. 

 

g) IFPE/Campus Caruaru:

- Item 2: O Campus Caruaru não se manifestou a este item.

 

 

h) IFPE/Campus Pesqueira:

 

- Item 2: O Campus Pesqueira não se manifestou a este item.

- Item 3: O Gestor não se manifestou a este item.

 

 i) IFPE/Campus Belo Jardim:

- Item 1: O IFPE/Campus Belo Jardim não se manifestou.

- Item 3: O Gestor não se manifestou a este item.

 

j) IFPE/Campus Ipojuca:

- Item 1: O IFPE/Campus Ipojuca não se manifestou.

- Item 3: O Gestor não se manifestou a este item.

 

Logo conclui-se pela fragilidades nos controles internos dos Campi  do IFPE quanto às informações
contidas  no  SPIUnet  sobre  bens  de  Uso  Especial  da  União  sob  sua  responsabilidade,  tais  como: 
ausências de registros e de saldos de contas, e de existência de validades vencidas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar no SPIUnet os saldos de contas e de imóveis.

 

Recomendação 2:

Registrar no SPIUnet as validades das avaliações dos imóveis de Uso Especial do IFPE.

Recomendação 3:
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Manter atualizadas as avaliações dos imóveis de Uso Especial do IFPE.

Recomendação 4:

Que o IFPE/Reitoria regularize a situação de cessão de imóvel à Fundação Joaquim Nabuco e Polícia
Militar de Pernambuco.

2.1.7.2. Constatação

Divergência entre as informações contidas no SPIUnet e Relatório de Gestão 2011, relativas aos
Bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da Unidade.

Em análise Relatório de Gestão 2011 identificou-se a existência de falhas entre às informações contidas
no SPIUnet  e  no Relatório de  Gestão 2011,   relativas aos  "Bens de  Uso Especial da  União sob a
Responsabilidade da Unidade", conforme   descrito nos itens a seguir:

1)  Ausência  de  informações  quanto  a  “despesa  com  manutenção  no  exercício  com  imóvel“  do
IFPE/Campus Barreiros, UG 158466 relativo ao  Quadro XXXIII: Discriminação dos Bens Imóveis de
Propriedade da  União Sob Responsabilidade da  UJ  constante  no item 10.1 - “GESTÃO DE BENS
IMÓVEIS DE USO ESPECIAL”

 

2)  Não  foi  identificado  os  lançamentos  das  inscrições  dos  imóveis  dos  Campino  Quadro  XXXIII:
Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União Sob Responsabilidade da Unidade, constantes
do item 10.1 - “GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL,  das UG's citadas no quadro a
seguir:

 

UG Campus

158136 IFPE/Reitoria

151909 Caruaru

158477 Pesqueira

158465 Vitória de Santo Antão

 

3) Divergência entre o nº total de inscrições dos imóveis dos Campi  constante  do  Sistema SPIUnet, e
os  apresentados  no   Quadro  XXXI:  Distribuição  Espacial  dos  Bens  Imóveis  de  Uso  Especial  de
Propriedade da União do item 10.1 - “GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL, conforme
demostrado no quadro a seguir:
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UG Campus Nº  de  inscrições  de  imóveis

dos Campi no SPIUnet.

Nº  de  inscrições  de  imóveis  dos

Campi apresentado no Relatório de

Gestão 2011.

158465 Vitória de Santo Antão 2 1

158466 Barreiros 12 33

158136 IFPE 2 Sem informação

 

Apresenta-se a seguir, relação dos imóveis dos citados Campi inscritos no Sistema SPIUnet:

 

a) Campus Vitória de Santo Antão, UG: 158465:

 

RIP do Imóvel - SPIUnet RIP da Utilização

2627000775003 2627000055000

2627000795004 2627000805000

 

b) Campus Barreiros, UG: 158466:

RIP do Imóvel - SPIUnet RIP da Utilização

2327000915000 2327000085008

2327000925006 2327000445004

2327000935001 2327000785000
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2327000945007 2327000355005

2327000955002 2327000505007

2327000965008 2327000365000

2327000975003 2327000405002

2327000985009 2327000715001

2327000995004 2327000895000

2327001005008 2327000805000

2327001015003 2327000535003

2327001025009 2327000565000

 

c) Campus IFPE, UG: 158136:

 

RIP do Imóvel - SPIUnet RIP da Utilização

2531004795000 2531008895000

2531005075001 2531000115005

 

4) Não foi identificado no Sistema SPIUnet a inscrição de “imóvel de uso especial locado de terceiros”, 
que  foi  citado no Quadro XXXII - “Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados
de Terceiros”, do item 10.1 - “GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL, do Relatório de
Gestão 2011, sem a descriminação do RIP.

 

5) Ausências de lançamentos dos nºs do RIP's dos imóveis das UG's nº 151911 (Afogados de Ingazeira),

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

66 de 205 23/01/2013 10:12



e nº 151910 (Garanhuns)  que foram citados no Quadro XXXIII: Discriminação dos Bens Imóveis de
Propriedade da União Sob Responsabilidade da UJ do item 10.1 - “GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE
USO ESPECIAL.

 

Ainda em relação à UG nº 151911 (Afogados de Ingazeira), constante do  Relatório de Gestão 2011,
verificou-se a informação  de que não houve reavaliação deste  imóvel até a presente data, com o valor
histórico  de  R$  “3400000”.  Este  montante  está  sem o  devido  detalhamento  do  valor  apresentado,
dificultando a sua análise.

 

Por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203357/009,  de  12/04/2012  solicitou-se  ao  IFPE
justificativas para as falhas apontadas.

Causa:

Os  Chefes  dos  Setores  de  Patrimônio  dos  IFPE/Campus  Barreiros  e  Vitória  de  Santo  Antão,  de
Patrimônio  e  Almoxarifado  do  IFPE/Campus  Garanhus,  dos  Departamentos  de  Administração  do
IFPE/Campus Pesqueira e de Administração e Planejamento do IFPE/Campus Afogados de Ingazeira,
Coordenadores de Patrimônio e Almoxarifado do IFPE/Reitoria e da Coordenação de Patrimônio do
IFPE/Campus Caruaru não dimensionaram as atribuições de tarefas aos servidores da área de patrimônio
para o registro das informações contidas no SPIUnet  e Relatório de Gestão 2011 sobre bens de Uso
Especial da União sob a responsabilidade da Unidade.

 

Manifestação da Unidade Examinada:

A seguir as respostas dos Campi:

 a) IFPE/Campus Garanhus:

O IFPE manifestou-se por meio do Ofício TASA nº 16/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 18/04/12,
conforme descrito a seguir:

 - Item 4:

“Devido  as  dificuldades  apresentadas  pela  Coordenação  de  Materiais  e  Patrimônio  do  Campus
Garanhuns (CMPA-CGAR) na utilização do Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da
União  –  SPIUnet  (como ficou  evidenciada  na  resposta  da  SA nº  201203357/001– Item 17.2  para
regularização  do  terreno  cedido  ao  IFPE-CGAR,  com seus anexos,  através dos  diversos contatos
realizados com a Secretaria de Patrimônio da União – SPU) não foi realizado o cadastramento no
SPIUnet do imóvel locado pelo Campus. Após o ofício nº 1002/2012-SPU/PE/MP (ANEXO I) enviado
pelo Superintendente do Patrimônio da União em Pernambuco, no dia 30/03/2012, tomamos a ação de
providenciar  a capacitação do Chefe  do CMPA e  da Contadora para sanarmos definitivamente  a
situação dos imóveis no SPIUnet.”

 

- Item 5:

“Quando sanarmos a  situação informada no item (...),  estaremos informando os nºs  do RIP's  dos
imóveis  do  Campus  Garanhuns,  pois,  o  SPIUnet  fornece  o  RIP  do  Imóvel  e  da  Utilização
automaticamente quando o usuário confirma o cadastramento.”
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b) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:

 O IFPE/Campus Vitória de Santo Antão foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado,
por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº.  201203357/009,  datada  de  12/04/12.  A  manifestação  foi
apresentada por meio do Memo nº 22 /2012/DAP-IFPE VSA, de 18/04/12, nos seguintes termos:

- Item 2:

“ (...) Encaminhamos em anexo, cópia da tabela onde informamos o imóvel no Relatório de Gestão”.

 - Item 3:

“(...)

a) A divergência do numero de imóveis do Campus entre o Relatório de Gestão e o SpiuNet se deu por
motivo do Imóvel RIP 2627.00079.500-4 (anexo) logradouro: Alto do Reservatório S/N Centro Vitoria
de Santo Antão, encontra-se em processo de Litigio com a Prefeitura de Vitoria de Santo Antão, sob
responsabilidade  da  PRF  5ª  Região  (processo  23000.095101/2003-15),  onde  hoje  funciona  a
UFPE-Campus Vitoria e  que tomaremos as medidas cabíveis junto para Correção do relatório de
Gestão.

(...)”

 

c) IFPE/Campus Pesqueira :

- Item 2:

O IFPE/Campus Pesqueira  manifestou-se  por  meio  do  MEMO Nº  160/2012  –DGCP,  de  19/04/12,
conforme descrito a seguir:

“Não foi lançado no Relatório de Gestão 2011 a propriedade do Campus Pesqueira como bem imóvel
da União, pois o nosso terreno ainda consta no registro de cartório como CEDIDO, conforme consta
na Lei Nº 998/2005, de 16 de dezembro de 2005, da Prefeitura Municipal de Pesqueira-PE (cópia em
anexo).

Após inúmeras tentativas de  regularização de  nossa situação, no sentido de  obtermos uma doação
definitiva do terreno onde se encontra o IFPE Campus Pesqueira, conseguimos, finalmente, no ano de
2011, que a Prefeitura Municipal promulgasse a Lei N° 2.096/2011, de 13 de maio de 2011 (cópia em
anexo).  No  entanto,  como verificamos que  houve  falha nas medidas e  na localização do terreno,
segundo o texto impresso na referida lei, solicitamos que houvesse uma reedição da mesma com os
dados corretos,  e  o processo de correção encontra-se  em andamento pela Secretaria de Obras do
Município.

Informamos que, tão logo a Lei  com as correções seja publicada, poderemos estar  inserindo-a em
documentos oficiais.”

 

d) IFPE/Campus Barreiros

- Itens 1 e 3:

O IFPE/Campus Barreiros manifestou-se por meio do MEMORANDO 025/2012 – DAP, de 19/04/12,
conforme descrito a seguir:
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“(...)Conforme  pronunciamento da  Chefe  da  Seção  de  Patrimônio,  Srta.  S.  D.),  através do  memo
06/2012-Patrimônio, as informações relativas as despesas com manutenção dos imóveis não foram
informadas  porque  as  mesmas  não  eram repassadas  àquela  seção,  o  que  será  corrigido  para  a
elaboração do Relatório de Gestão deste ano, quando a Coordenação de Serviços de Apoios (CSA)
será orientada a informar a Seção de Patrimônio quanto as despesas realizadas com manutenção dos
imóveis do campus. Para sanar esta deficiência no Relatório de Gestão de 2011, foi solicitado a CSA
(ver  memo  024/2012-DAP)  que  providencie  tais  informações.  Tão  logo  estas  informações  sejam
providenciadas as encaminharemos.

(...)Segundo a Chefe da Seção de Patrimônio, através do memo 06/2012-Patrimônio, a informação
correta é o que consta no SPIUnet, ou seja, o número de total de inscrições dos imóveis do Campus
Barreiros são 12 (doze).”

 

e)IFPE/Reitoria:

- Itens 2 e 3:

A Reitoria manifestou-se por meio do MEMO 13/2012-DAD, de 19/04/12, conforme descrito a seguir:

“Não foi informado no Relatório de Gestão no Quadro XXXIII: Discriminação dos Bens Imóveis de
Propriedade da União Sob Responsabilidade da UJ SPIUnet, constante do item (...) - “GESTÃO DE
BENS  IMÓVEIS  DE  USO ESPECIAL,  porque  o  IFPE,  UG 158136  tem um imóvel  registrado  no
SPIUNET, no entanto está sendo utilizado pela Fundação Joaquim Nabuco e pela Polícia Militar de
Pernambuco a mais de 25 anos, tínhamos o entendimento que por está sendo utilizado por outro órgão,
não seria necessário a informação.

Conforme foi dito no item anterior não foi informado o registro de imóvel de uso especial no Relatório
de Gestão porque o único imóvel que está sob a responsabilidade da UG 158136 vem sendo utilizado
pela Fundação Joaquim Nabuco e pela Polícia Militar de Pernambuco a mais de 25 anos, e o como
processo de cessão não foi concluído, o imóvel, ainda , aparece registrado no SPIUNET, sob o RIP
2531005075001, por isso a divergência das informações.”

 

f)IFPE/Campus Caruaru e Afogados de Ingazeira:

Os Gestores foram requeridos a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio da Solicitação
de Auditoria nº. 201203357/009, datada de 12/04/12. Entretanto, nenhum esclarecimento a respeito do
assunto foi apresentado à equipe de auditoria. 

Análise do Controle Interno:

A seguir o posicionamento da CGU-Regional/PE:

a) IFPE/Campus Garanhus:

Itens  “4” e “5”: O Gestor acatou os itens,  informando que tomará as medidas cabíveis para corrigir as
falhas apontadas.

 

b) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:

-  Item “2”: O Gestor  apresentou por  meio  documental a  inclusão  do Campus no  Quadro  XXXIII:
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Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União Sob Responsabilidade da UJ SPIUnet.  Item
atendido.

- Item “3”: O Campus informou  que irá tomar as medidas cabíveis para a correção da falha apontada no
Relatório de Gestão 2011.

 

c) IFPE/Campus Pesqueira:

Item “2”  : O Gestor  acatou  a  falha  apontada,  informando que  tão logo a  Lei  nº   2.096/2011,  de
13/05/11, com as correções, seja publicada, poderá o Campus Pesqueira inserir nos documentos oficiais.

 

d) IFPE/Campus Barreiros:

-  Item “1”:   O Gestor  acatou  a  falha  apontada,  informando  quefoi solicitado  à  CSA providências
necessárias para a disponibilização de tais informações,  para sanar as falhas apontadas no Relatório de
Gestão de 2011.

- Item “3”:  O Gestor informou que o número correto das inscrições dos imóveis é o que consta no
Sistema SPIUnet (12), estando incorreto o quantitativo (33) que foi citado  no Relatório de Gestão 2011.

 

e) IFPE/Reitoria:

- Itens “2” e “3”:  O IFPE/Campus Reitoria informou que não tinha o entendimento de que o uso de um
imóvel por outro órgão seria necessário lançá-lo no Relatório de Gestão, e como o processo de cessão
ainda não foi concluído, o imóvel, ainda, aparece registrado no SPIUNET, sob o RIP 2531005075001. 
Logo a justificativa apresentada pelo Gestor corrobora com entendimento da falha apontada.

Quanto ao imóvel de RIP 2531004795000,  o Gestor não se manifestou.

 

f) IFPE/Campus Caruaru:

- Item “2”:  A Unidade não se manifestou.

 

 

g) IFPE/Campus Afogados de Ingazeira:

- Item “5”:  O Gestor não se manifestou.

 

Logo  conclui-se  pela  necessidade  de  adequação dos controles internos com vistas a  garantir  maior
conformidade dos procedimentos adotados pela Unidade com a legislação que dispõe sobre o assunto, de
modo a regularizar a situação dos Imóveis de Uso Especial da União que estão pendentes, estabelecendo
assim uma rotina de controle adequada para o registro e atualização no SPIUnet. 

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar as informações no Relatório de Gestão 2011, de acordo com os registros efetuados no SPIUnet
sobre bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da Unidade.
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2.1.8. Assunto - MOVIMENTAÇÃO

2.1.8.1. Constatação

A unidade não registrou os atos de pessoal no SISAC.

Mediante verificação de 277 (duzentos e setenta e sete) atos de pessoal para fins de registro no SISAC,
obtidos  na  extração  do  SIAPE  e  na  Pesquisa  Avançada  do  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU,
constatou-se o não registro de 85 ( oitenta e cinco) atos, sendo 83 (oitenta e três) de admissão e 2 (dois)
de pensão civil, em descumprimento ao disposto no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, conforme descrito a
seguir:

a) Admissão (83 casos):

 

 

 

 

Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

2616378 A.Q.M. 07/10/2011

1456121 A.E.M.DE S. 22/09/2011

1866677 A. L.S.Q. 20/05/2011

1893739 A. K. DE M. O. 03/10/2011

1894984 A. B.B. DE S. 18/10/2011

1871766 A. N. C. V. 15/06/2011

1902310 A. R. DE L. M. 01/12/2011

1887870 A. M.DE A. N. 05/09/2011

1891176 A. M. DA S. S. 27/09/2011
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Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

1435305 A. L. DE L. 24/10/2011

1691739 C. DO N.S. 30/05/2011

1502364 C. H.DE A. 12/09/2011

1510121 C.T.T. 02/05/2011

1892162 C.T.DE P. 23/09/2011

1895000 C. C.M.S. 14/10/2011

1901317 C. P.DA S. 30/11/2011

1893175 C. A.DE B. 10/10/2011

1728941 D. C. DOS S.B. 01/12/2011

1863604 D. M. DE M.L. 09/05/2011

1867177 D. L.V. 30/05/2011

1874473 E. F. 04/07/2011

1869755 E. M.M. 06/06/2011

1868378 E. DA C. M. 03/06/2011

1894252 F. B.B. 13/10/2011

1890019 F. A.DE V. 08/09/2011

1900944 G. S.DA C. 29/11/2011
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Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

1899532 G.F.DO A.M. 07/11/2011

1726451 G. DA S.F. 06/09/2011

1904811 G. L.DA S. 13/12/2011

1887390 G.DA S.M. 05/09/2011

1542925 G. XAVIER.DA S.B. 03/10/2011

1901516 H. L.T. D.S. 01/12/2011

1896281 H. C. G.P. N. 26/10/2011

1899536 I. C.B. 07/11/2011

1899619 I.J.M.DA S. 11/11/2011

1901933 I. DE S.O. 05/12/2011

1882140 J. D.T.DE M. 22/07/2011

1866663 J. A.M. 20/05/2011

1905081 J. P.DA S. 20/12/2011

1903389 J. G.DOS P. 02/12/2011

1899668 J. A.F.D.DO P. 16/11/2011

1902223 J. M. DE M. 05/12/2011

1868475 J. S.DE M. 06/06/2011
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Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

1888114 J. A.DE A.T. 12/09/2011

1894179 J. B.DA C. 07/10/2011

1861748 J.D.A.A. 25/04/2011

1888259 J.P.F.DE O.G. 06/09/2011

1901349 K. S.A. 01/12/2011

1902851 K. R.F. L. 01/12/2011

1833684 K. V.B.B. 03/01/2011

1868364 K. M. L.DA S. 03/06/2011

1893997 L. DE L.N. 07/10/2011

1895265 M. P. B. 19/10/2011

1892956 M. V.B.N. 10/10/2011

1894038 M.B.G. 10/10/2011

2809266 M. W.D. 01/12/2011

1887600 M.D.B.G. 05/09/2011

1256749 M. DE F.N. C. 19/04/2011

1894239 M. H.P.G 10/10/2011

1887097 M. R.DE S.B.D. 06/09/2011
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Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

1450728 M. S. M.DE L. 02/05/2011

1868441 M.M.A.DA S. 03/06/2011

1893937 M. C. DE V. 10/10/2011

1887711 M. DOS S.M. 05/09/2011

1873426 N. A.L.DO R.B. 27/06/2011

1893017 N. DE M.L. 10/10/2011

1900010 P.C.A.DE F. 17/11/2011

1894021 R. B.DE S. 10/10/2011

1894094 R. B.P. 07/10/2011

1902228 R. A.DE F.N. 01/12/2011

1891855 R. V.G.DE A. 29/09/2011

1894277 S. S.S.DE O. 10/10/2011

1882909 S. W. P.C. 10/08/2011

1887704 T. R. R.M. 05/09/2011

1861077 T. A.DE M.N.V. 19/04/2011

2628915 T. DOS S. G. 19/04/2011

1894912 T. S. P. 14/10/2011
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Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

1871374 T. L.F. 15/06/2011

1901495 V. N. DA F. F. 29/11/2011

1887102 V. C. A. DOS S. 05/09/2011

1880311 V. R. B. 20/07/2011

1888212 W. M..C. 05/09/2011

1890102 Y. DE F. C. 12/09/2011

 

 

b) Pensão Civil (2 casos):

 

Matrícula Siape nº Nome do Servidor Data de Ocorrência

0274898 E. DE S. V. 02/06/2011

0048692 J. F. DOS S. 05/02/2011

 

Por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº  201203357/004,  de  23/03/2012,  foi  requerido  ao  IFPE
justificativas para as falhas apontadas.

Causa:

A Diretora de Gestão do IFPE/Reitoria não estabeleceu o dimensionamento adequado na atribuição de
tarefas aos servidores da área de recursos humanos para o registro de atos de pessoal no SISAC.

 

Manifestação da Unidade Examinada:

A Diretora  de  Gestão de  Pessoas -  DGPE do IFPE,  em atendimento à  S.A.  nº  201203357/004,  de
23/03/2012, manifestou-se por meio do Memo nº  064/2012-DGPE, de 11/04/12, conforme descrito a
seguir: 

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

76 de 205 23/01/2013 10:12



“(...)

AVALIAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS:

 (...) Dentre os 83 casos de atos de admissão contidos, 17 já foram cadastrados, conforme relacionado
abaixo com as respectivas datas:

 

 

 

 

SIAPE DATA LANÇAMENTO

2616378 26/03/2012

1456121 20/03/2012

1893739 25/03/2012

1894984 26/10/2011

1891176 20/03/2012

1502364 20/03/2012

1892162 25/03/2012

1867177 02/04/2012

1890019 26/03/2012

1726451 26/03/2012

1904811 25/03/2012

1903389 26/03/2012

1833684 23/03/2012
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1891855 20/03/2012

1894277 20/03/2012

1901495 19/03/2012

1890102 26/03/2012

 

Em função  do  grande  quantitativo  de  admissão  no  exercício  de  2011  e,  tendo  apenas  01(uma)
servidora  nesta  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  que  realizava  todos  os  lançamentos  no  SISAC,
inclusive os atos de desligamentos, para a reitoria e os Campi Recife, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca,
Afogados  e  Pesqueira,  acumulamos  inúmeras  ocorrências.  Em  setembro/11  foi  realizada  uma
capacitação com todos os servidores dos Campi mencionados, exceto o Campus Recife. A partir da
capacitação pudemos distribuir os atos para lançamento com os servidores dos campi, o que implica
ainda acompanhamento. No entanto, por não haver participado do treinamento, bem como, a alegação
do  número  de  servidores  reduzidos  no  Campus  Recife,  esta  Diretoria  ainda  registra  os  atos  de
admissão e desligamento do Campus Recife, maior campus em abrangência de pessoal, sendo apenas
um servidor para este fim.

Ainda podemos destacar a dificuldade encontrada em resgatar os atos de desligamento que originaram
os cargos vagos que vieram redistribuídos do MEC e foram providos com as admissões realizada neste
IFPE que, obrigatoriamente, devem ser registradas no lançamento. Tal distribuição de cargos vagos,
não pertencentes a esta Instituição, são baseadas no Decreto nº 7.311 e 7.312, ambos de 2010.

Estabeleci um prazo de 60(sessenta) dias para a servidora realizar a inclusão dos atos restantes.

(…)  O  ex-servidor  E.  de  S.  V.,  falecido  em  02/06/2011,  não  deixou  beneficiário  de  pensão.  O
beneficiário de pensão do instituidor José Frederico dos Santos não foi cadastrado no SISAC devido
ao servidor responsável pelo lançamento no Campus Belo Jardim ter encontrado dificuldades em tal
cadastramento, o qual  virá a Reitoria para efetivar  tal  lançamento, conforme e-mail  enviado pelo
mesmo."

 

Análise do Controle Interno:

A Unidade acatou a falha apontada, informando que já cadastrou 17 (dezessete) atos dos 83 (oitenta e
três) apontados pela CGU-Regional/PE, estabelecendo um prazo de 60 (sessenta) dias para a inclusão
dos atos restantes.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar os atos de pessoal no SISAC, em cumprimento ao disposto no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

2.1.8.2. Constatação
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Descumprimento, pela unidade, dos prazos previstos  do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007.

Em análise aos processos, por amostragem, referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC,
do total de 277 (duzentos e setenta e sete) atos da unidade examinada, foram analisados 20 (vinte) atos
de admissão, 19 (dezenove) atos de pensão e reforma e 25 (vinte e cinco) atos de aposentadoria. Com
efeito, verificou-se que a Unidade descumpriu o prazo previsto do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 para os
atos a seguir evidenciados:

a) Admissão (17 casos): 

 

Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor
Data  de

Ocorrência

Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

1865153 A. C. L.DE O. 11/05/2011 13/03/2012 13/03/2012

1888300 (*) B. E.S.N. 08/09/2011 Em Diligência 04/04/2012

2664556 B. B. B. 20/04/2011 08/07/2011 08/07/2011

2785773 B. L.C. 20/07/2011 Em Edição Não disponível

1863615 B. G. M.DE O. 05/05/2011 05/10/2011 05/10/2011

1874358 (*) C. M.EV. 01/07/2011 Em Edição 11/04/2012

1861133 C. R.DA R. 19/04/2011 01/09/2011 01/09/2011

1861139 C. H.T.P.DA S. 19/04/2011 05/10/2011 05/10/2011

2683300 (*) C. A.DOS S. 20/07/2011 Ainda não foi lançado 24/04/2009

1845085 C. R.DE A. 07/02/2011 15/04/2011 15/04/2011

1901956 (*) D. DOS S. G. 29/11/2011 Ainda não foi lançado 10/04/2012

1861099 D. R.DE O.A. 26/04/2011 08/11/2011 08/11/2011
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Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor
Data  de

Ocorrência

Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

1871658 D. B.M.DE A. 16/06/2011 10/10/2011 10/10/2011

3568774 E. B.DE S. 19/04/2011 20/03/2012 20/03/2012

2764363 (*) E.S.DE L. 31/03/2011 Ainda não foi lançado 01/10/2010

2708792 (*) E.C.V. 20/09/2011 Ainda não foi lançado 23/03/2010

1860915 E.DE M.V. 20/04/2011 24/01/2012 24/01/2012

 

b) Pensão/Reforma (15 casos): 

Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor

Data  de

Ocorrência
Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

0274790 B. C.P. 31/10/2011 03/02/2012 03/02/2012

0048635 C. H.C.C. 28/09/2011 13/02/2012 13/02/2012

0275278 D. R.DA S. 01/02/2011 03/02/2012 03/02/2012

0274793 E.DE P.S. 19/04/2011 03/02/2012 03/02/2012

0275373 G. J.DO N. 09/10/2011 03/02/2012 03/02/2012

0274921 G. DE O.E S. 20/04/2011 03/02/2012 03/02/2012

0274925 I. F. C. 27/04/2011 03/02/2012 03/02/2012

0048803 (*) J. C.B.DOS S.C. 04/04/2011 Ainda não foi lançado 31/03/2012
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Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor

Data  de

Ocorrência
Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

0275396 J. F.DE B. V. 11/09/2011 03/02/2012 02/04/2012

0048778 (*) J. S.DOS S. 27/03/2011 Ainda não foi lançado 31/03/2012

0275031 J. M. 10/10/2011 03/02/2012 03/02/2012

0275397 L.P.DE C. 02/01/2011 03/02/2012 03/02/2012

0048583 M. M.DE O. 06/08/2011 04/11/2011 04/11/2011

0275378 S. F.DO N.N. 06/10/2011 03/02/2012 03/02/2012

0048585 S. L.DA S. 07/02/2011 27/10/2011 27/10/2011

 

c) Aposentadoria (13 casos):

 

Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor

Data  de

Ocorrência
Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

0275242 L. M. DE S. 26/05/2011 23/11/2011 23/11/2011

0048750 L. F.DE A. 18/03/2011 10/10/2011 10/10/2011

0275552 M. A. P.F. 17/02/2011 23/11/2011 23/11/2011

0274864 M. B.F.S. 17/10/2011 02/03/2012 02/03/2012

0048611 M. DA S.C.P.DE S. 19/08/2011 22/11/2011 22/11/2011

0275469 M. DO S.C.B. 30/06/2011 02/03/2012 02/03/2012
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Matrícula

Siape nº

Nome  do

Servidor/Intituidor

Data  de

Ocorrência
Data  do  registro  no

SISAC(informação

prestada pelo IFPE)

Data  da  disponibilização

do  ato  ao  Controle

Interno

0708313 M. M.R.C. 16/05/2011 24/10/2011 24/10/2011

0275228 M. R.DE O.B. 02/05/2011 23/11/2011 23/11/2011

0048631 M. DA S.F. 29/06/2011 19/10/2011 19/10/2011

0275132 R. C. P. R. 09/09/2011 02/03/2012 02/03/2012

0275115 T. DE O. F. 17/02/2011 23/11/2011 23/11/2011

1022010 V. L. F. 02/02/2011 23/11/2011 23/11/2011

0275492 V. M. L.DE A. 03/10/2011 02/03/2012 02/03/2012

Vale ressaltar que as informações prestadas pela Unidade ("Em Diligência/ Em Edição/Ainda não foi
lançado")  para  as datas do registros no SISAC dos servidores com matrículas SIAPE nºs 1888300,
1874358, 2683300, 1901956, 2764363, 2708792, 0048803 e 0048778 (*), não conferem, pois os atos já
foram disponibilizados  ao  Controle  Interno  (CGU),   conforme  demonstrado  nos  quadros  anteriores
(Admissão e Pensão /Reforma).

 

Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão não foram cadastradas no
SISAC e nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias

 

Por meio da Solicitação de Auditoria nº  201203357/012, datada de 20/04/2012 foi requerido ao IFPE
justificativas às falhas apontadas.

 

 

Causa:

A Diretora de Gestão do IFPE/Reitoria não estabeleceu o dimensionamento adequado na atribuição de
tarefas aos servidores da área de recursos humanos para o registro, no prazo previsto de 60 (sessenta)
dias constante do art. 7º da IN/TCU nº 55/2007,dos atos de pessoal no SISAC.
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Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE/Campus Barreiros manifestou-se por meio do Ofício TASA nº 20/2012-Auditoria Geral/IFPE
/Reitoria, de 08/05/12, nos seguintes termos:

“(...)  Quanto  a  solicitação  de  informações  relativas  aos  servidores  com as  matrículas  SIAPE  nº
1888300 e  nº 1874358,  conforme  resposta  da CGPE,  através do e-mail  datado de  26/04/2012,  os
mesmos não são lotados em nosso campus.”

Análise do Controle Interno:

O IFPE não se manifestou às falhas apontadas.  Cabe ressaltar que os servidores de matrículas SIAPE nº
1888300 (B. E.S.N.)e nº 1874358 (C.M.EV.)  pertencem ao IFPE, conforme registros no Sistema SIAPE.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Registrar os atos de pessoal no SISAC, em cumprimento ao disposto no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, de
modo que as informações  de admissão e concessão devam ser cadastradas no SISAC, e disponibilizadas
para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias.

2.1.9. Assunto - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

2.1.9.1. Constatação

Ausência de controles acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas exigida pela
Lei nº 8.730/93 (e das autorizações para acesso eletrônico das declarações) – IFPE.

 

Nos  exames realizados,  verificou-se  que  o  IFPE   não  dispõe  de  controle  eficiente  para  a  entrega
tempestiva das declarações de bens e rendas,  e das autorizações para acesso eletrônico às declarações
no site da Receita Federal. Por meio das Solicitações de Auditoria nº 201203357/005, de 30/03/2012  e 
nº   201203357/007,  de  10/04/2012,  emitidas  respectivamente  aos  IFPE/Campus  Belo  Jardim  e
IFPE/Reitoria, foi solicitado esclarecimentos relativos as falhas apontadas a seguir:

1) IFPE/Campus Belo Jardim:

Em análise dos controles mantidos pelo IFPE Campus Belo Jardim, relativo à entrega das cópias das
declarações de bens e rendas e das autorizações para acesso eletrônico das declarações do Imposto de
Renda do Exercício de 2011 - Ano Base: 2010 pelos servidores da Unidade, constatou-se o que segue:

a) A primeira  Pasta examinada, com denominação “Autorização de  acesso à Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ANO-BASE 2010”, contém documento datado de
abril de 2011, que descreve o modelo de autorização para os servidores listados numa relação em anexo.
Porém, o anexo não possui campo individual para indicação de data de autorização de cada servidor.
Observa-se ainda que a Unidade não vem cumprindo o Art. 2º da Portaria Interministerial MP/CGU Nº
298,  de  06/09/2007,  tendo  em vista  a  não  utilização  do  Formulário  de  Autorização  de  Acesso  à
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Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, constante do Anexo I da citada
Portaria.

Tendo em vista a ausência de  datas de autorização na pasta, a  análise ficou inviabilizada quanto ao
cumprimento do prazo fixado no parág. 2° da citada Portaria, de até quinze dias após a data limite fixada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a apresentação da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de renda da Pessoa Física, 29/04/11.

Vale ressaltar que de acordo com o § 3° da Portaria, uma vez autorizado o acesso à Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, na forma de inciso I do Art. 1º, não haverá necessidade de
renovação anual da autorização.

b)  Em análise  à  segunda  Pasta,  a  qual contêm as Declaração de  Bens e  Valores apresentada  pelos
servidores, verificou-se o descumprimento do prazo limite fixado pelo parág. 2° da Portaria, que em
2011 expirou em 14/05/11, haja vista que as declarações anexadas dos servidores encontram-se datadas
de  30/09/2011 e  31/09/2011  (data  inexistente),  05/12/2011  e  15/02/2012 (  este  com os campos da
discriminação dos bens e de valor em branco).

c) Constatou-se ainda que as declarações de bens e rendas anexadas às duas Pastas citadas não estavam
arquivadas em envelopes lacrados,  pondo em risco o  sigilo  das informações patrimoniais do agente
público, o qual deverá ser preservado por todos que tenham acesso às Declarações, conforme disposto
no Art. 6° da Portaria Interministerial MP/CGU Nº 298/2007.

d)  Em  análise  aos  controles  mantidos  pelo  IFPE/Campus  Belo  Jardim,  relativo  à  entrega,  pelos
servidores da  Unidade,  das cópias das declarações de  bens e  rendas e  das autorizações para  acesso
eletrônico das declarações do Imposto de  Renda  do  Exercício  de  2011 -  Ano Base: 2010,  não  foi
identificada a comprovação de entrega dos servidores matrícula SIAPE nºs 1815442, 1812705, 1169238,
0047723,  2434424,  1546603,  1802301,  2357531,  0048686,  0048752,  0048751,  1216116,  0048730,
1746369 e 0048720.

 

2) IFPE/Reitoria:

Nos exames realizados, por amostragem, verificou-se que o IFPE-Reitoria não dispõe de controle eficaz
que registre a entrega tempestiva das declarações de bens e rendas (ou das autorizações para acesso
eletrônico às declarações no site da Receita Federal). Tal fato ficou evidenciado em verificação à rotina
utilizada pelo Instituto no tocante ao Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2011, Ano Base 2010, conforme descrita a seguir:

a)  Ausência  de  recebimento de  cópias das Declarações dos servidores do  IFPE,  exceto  dos cargos
comissionados;

b) Ausência de autorizações de acesso eletrônico destas no site  da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, do Ministério da Fazenda, dos servidores do Instituto;

c) Ausência de  comprovação de  entrega  da  Declaração de Bens e Valores dos servidores de  cargos
comissionados, na UG: 26418, matrícula SIAPE nºs  0274849  e  0274852;

d)  A servidora  (R.C.  M.  do  R.  B.),  Matrícula  Siape  Nº  1100610,  apresentou  ao  IFPE  a  cópia  da
Declaração  do  Imposto  de  Renda  2011,  Ano  Base  2010,  no  modelo  “Simplificado”,  todavia  está
incompleta, não constando a discriminação dos bens e valores;

e) Em análise à Pasta contendo os envelopes contendo as cópias das Declarações de Bens e Valores
apresentada pelos servidores de cargo comissionado, verificou-se o descumprimento do § 2° da citada
Portaria, quanto ao prazo de até quinze dias após a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para a apresentação da Declaração de Ajuste, conforme descrito no quadro a seguir:
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Nome do Servidor Matrícula SIAPE Nº
Data  de  entrega  da  cópia  das

Declarações de Bens e Valores

A. P. S. T. F. 1313555 21/06/11

W. S. C. 0140169 21/06/11

E. V. da S. 1668294 07/06/11

 

f) Em análise ao Relatório de Gestão 2011, página 127, identificou-se que a informação com relação à
entrega da Declaração de Bens e Rendas – Exercício 2011 – Ano Base 2010 não corresponde ao fato
constatado no Campus Belo Jardim, conforme demonstrado na S. A. nº 201203357/005, de 30/03/2012,
item 16.3.

Causa:

A Diretora de Gestão de Pessoas do IFPE/Reitoria e o Coordenador Geral de Recursos Humanosdo
IFPE/Campus Belo Jardim não implantaram uma rotina na atribuição de tarefas aos servidores da área
de recursos humanos para o controle  das entregas de cópias das declarações de  bens e  rendas e de
autorizações para acesso eletrônico.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Diretora da DGPE do IFPE-Reitoria manifestou-se por meio do Ofício TASA nº 15/2012-Auditoria
Geral/IFPE/Reitoria,  de  16/04/12,  em atendimento  à  SA nº  201203357/007,  de  10/04/12,  conforme
descrito a seguir:

 “ (...)Controle:

a)  Informamos  que  todos  os  servidores  que  foram  admitidos  neste  IFPE  no  exercício  de  2011
entregaram as suas declarações de bens e rendas, conforme preceitua o artigo 1º da lei nº 8.730.

b) Admitimos a ausência de autorização de acesso eletrônico dos servidores do IFPE.

c)  Admitimos  que  alguns  servidores  detentores  de  cargos/funções  deixaram  de  entregar  suas
declarações de bens e rendas por falta de acompanhamento das Coordenações/Diretoria de Gestão de
Pessoas, tendo em vista o grande quantitativo de cargos e funções deste IFPE e a falta de pessoal para
controlar e acompanhar efetivamente tal ação.

d) Não é responsabilidade da administração do IFPE averiguar o conteúdo do envelope entregue pelo
servidor,  uma vez que  de  acordo com os artigos 5º e  6º da Portaria  Interministerial  MP/CGU nº
298/2007:

“Art. 5° As informações apresentadas pelo agente público ou recebidas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil serão acessadas somente pelos servidores dos órgãos de controle
interno e externo para fins de análise da evolução patrimonial do agente público.”
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“Art. 6° O sigilo das informações patrimoniais do agente público deverá ser preservado por
todos que tenham acesso às Declarações, inclusive servidores dos serviços de pessoal e dos
órgãos de controle interno e externo, ficando sujeitos os infratores, em caso de violação, às
sanções penal, civil e administrativa previstas em lei.”

  

Dessa forma,  uma vez que  o  serviço de  pessoal  deste  órgão  não  teve  acesso  à  declaração da
servidora, solicitamos demonstrar o fato que motivou essa equipe da CGU/PE à análise da evolução
patrimonial da servidora para que possamos notificá-la a prestar informações sobre o conteúdo do seu
envelope.

 (e) Informamos que tal controle era efetivado por apenas 01 servidor da Reitoria que monitorava
os  Campi,  a  qual  tinha  outras  atribuições,  dentre  outras,  elaboração  de  portarias,  ofícios,
memorandos, envio de portaria à IN, fiscalização de de contrato, acompanhamento e supervisão de
estágio.

Considerando  o  constatado  por  essa  CGU  em  relação  ao  controle  eficaz  das  entregas  e
arquivamento  das  Declaração  de  Bens  e  Rendas  dos  servidores,  descentralizamos  tal  controle
enviando  o  memorando  circular,  cujo  controle  e  acompanhamento  será  de  responsabilidade  dos
Campi, acompanhado por esta Diretoria de Gestão de Pessoas. Anexamos o memorando circular nº
007 e nº 009 e anexos.”

 

O  Gestor  do  IFPE/Campus  Belo  Jardim  não  se  manifestou  à  Solicitação  de  Auditoria   nº 
201203357/005, de 30/03/2012.

 

Análise do Controle Interno:

A seguir o posicionamento da CGU-Regional/PE, relativo aos itens:

- IFPE/Reitoria:

 -  “a”:  Tendo  em vista  a  constatação  da  ausência  de  recebimento  pela  Unidade  de  cópias  das
declarações de  bens e  rendas de seus servidores, relativo ao Ajuste  Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física, exercício 2011, Ano Base 2010, exceto dos cargos comissionados, a resposta apresentada
pelo Gestor de que todos os servidores que foram admitidos neste IFPE no exercício de 2011 entregaram
as suas declarações de bens e rendas, não elide a falha apontada.

 - “b”:A Unidade acata a falha apontada quanto a ausência de autorizações de acesso eletrônico destas
no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, dos servidores do Instituto,
incluindo aos cargos comissionados.

 - “c”: A Unidade acatou a falha apontada quanto a ausência de comprovação de entrega da Declaração
de Bens e Valores de dois (02) servidores de cargos comissionados.

- “d”:  A abertura e manuseio das declarações pela CGU-Regional/PE, tem como única finalidade“a
verificação da existência das mesmas”, aos servidores em análise, “não se prestando qualquer análise da
evolução  patrimonial”,  com  a  presença  de  um  (01)  servidor  do  órgão/entidade,  designado  para
acompanhar a equipe de auditoria. Logo discordamos da resposta apresentada pela Unidade. Neste caso,
o IFPE deve notificar a servidora em tela, de modo que a mesma apresente a Declaração de Bens e
Rendas relativo ao exercício de 2011, tendo em vista a falha apontada pela CGU-Regional/PE.

- “e”: A Unidade acatou a falha apontada, no qual descentralizará o controle e acompanhamento dos
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prazos para cada Campus, que será acompanhado pela Diretoria de Gestão de Pessoas.

- “f”:Quanto a este item o Campus/Reitoria não se manifestou.

 

O  Gestor  do  IFPE/Campus  Belo  Jardim  não  se  manifestou  à  Solicitações  de  Auditoria  nº
201203357/005, de 30/03/2012.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Dispor de controle acerca da entrega de cópias das declarações de bens e rendas e de autorizações para
acesso eletrônico, em cumprimento à Lei nº 8.730/93.

2.1.10. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

2.1.10.1. Constatação

Pagamento por serviço contratado sem comprovação da qualificação técnica e da efetiva prestação
dos serviços.

Mediante  exame do Processo nº.  23298.005159.2011-99,  Dispensa  nº.  30/2011,  realizado pelo IFPE
Campus Vitória para a contratação de projetos elétricos para o prédio de Agroindústria, no valor de R$
14.650,00, verificou-se o que segue:

 a) lastreado no que dispõe o art. 62 da Lei nº. 8.666/93, não foi formalizado instrumento de contrato
para a execução do objeto em tela, o qual foi substituído pela Nota de Empenho. Entretanto, não consta
no  instrumento  substituto,  o  disposto  no  art.  55  da  referida  Lei,  principalmente  quanto  ao  que  foi
alertado pela Procuradoria Jurídica, na emissão do Parecer n°. 596/2011/PRF5/PGF/AGU, datado de
09/09/11, item 16: “forma de pagamento, o prazo de entrega do produto e previsão quanto a eventual
prazo de garantia.”

 No  que  tange  ao  prazo  de  entrega  do  objeto  contratado,  foi fixado,  no subitem 9.1  do  Termo de
Referência, em trinta dias a contar da data da entrega do empenho, a qual foi emitida em 28/09/11.

 No entanto, apenas em 26/12/11 a empresa efetuou o envio do objeto contratado ao IFPE Campus
Vitória, conforme expediente anexado à folha 01 do processo de pagamento, e  atesto, do Diretor do
DAP, acostado no verso da Nota Fiscal apresentada pela empresa. É importante ressaltar que não consta
nos processos analisados nenhuma menção ao atraso bem como justificativas para a sua ocorrência.

 b) Não consta no processo de dispensa nenhuma documentação comprobatória da qualificação técnica
da  contratada,  a  qual  foi  exigida  no  item  5  do  Termo  de  Referência,  incluindo  a  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) do cronograma e do orçamento.

 c) No processo de pagamento não se encontra anexada cópia da documentação entregue pela empresa,
para efeitos de comprovação do cumprimento do que foi avençado, incluindo a carta de recebimento e
atestamento realizado por Professor do Campus Recife, citada no expediente anexado à folha 01 do
processo de pagamento.
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Causa:

O Chefe de Setor de Compras do Campus Vitória, na condição de gestor das licitações, não adotou
medidas no sentido de incluir no documento substituto do contrato, as cláusulas necessárias elencadas no
art. 55 da Lei nº. 8.666/93, em que pese alerta da Procuradoria nesse sentido. Além disso, não instruiu
devidamente o processo com a documentação concernente à qualificação técnica da contratada.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/010, datada de 17/04/12. A manifestação foi apresentada por meio do Memo
nº. 026/2012, datado de 25/04/12, nos seguintes termos:

"Referente ao processo nº 23298.005159.2011-99.

a) No instrumento substitutivo do contrato, a Nota de Empenho, está informado que todo os serviços
deverão esta em conformidade com o Termo de Referência.

 Houve um atraso na aprovação dos projetos por parte da Companhia Elétrica que só ocorreu no dia
22/12/2011 , o que provocou a demora na entrega dos serviços.

b) A empresa contratada apresentou o Atestado de capacidade Técnica (anexo II), no entanto o mesmo
não foi acostado aos autos.

 c) A documentação apresentada pela empresa se encontra no processo que originou o pregão 07/2012
para a contratação dos serviços na rede elétrica do prédio da Agroindústria.

Providenciaremos uma cópia para para compor o processo de pagamento."

Análise do Controle Interno:

a) Em que pese a manifestação apresentada, a informação contida na Nota de Empenho não é suficiente
para  cumprir o  disposto no art.  62 da  Lei nº.  8.666/93,  quando da  substituição da  formalização do
contrato por outros instrumentos.

b) a ausência do Atestado de Capacidade Técnica no processo confirma o que foi apontado. Entretanto,
nenhuma menção foi feita a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto.

c) a documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços não foi apresentada à equipe de
auditoria.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, em especial o Campus Vitória de Santo Antão, adote medidas no sentido de incluir nos
documentos que venham a substituir a formalização do contrato, as cláusulas necessárias, elencadas no
art. 55 da Lei nº. 8.666/93.

Recomendação 2:
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Que  o  IFPE,  em especial o  Campus Vitória  de  Santo  Antão,  adote  medidas no  sentido  de  instruir
devidamente os processos de contratação, principalmente no que tange à comprovação da qualificação
técnica dos contratados.

2.1.10.2. Constatação

Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens no exercício de
2011.

 

Durante os trabalhos de auditoria, verificou-se que a unidade não adota de forma usual, os critérios de
sustentabilidade  ambiental  na  aquisição  de  bens,  materiais  de  tecnologia  da  informação  (TI)  e  na
contratação de serviços ou obras, contidos no questionário do quadro “A.10.1 – Gestão Ambiental e
Licitações Sustentáveis” do Relatório de Gestão da Unidade, conforme itens respondidos pela UJ como
parcialmente aplicados, em sua minoria, ao contexto da UJ:

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

1) A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração  os  processos  de  extração  ou  fabricação,  utilização  e  descarte  dos  produtos  e
matérias primas.

2) Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela  unidade  são  produzidos com menor  consumo de  matéria-prima  e  maior  quantidade  de
conteúdo reciclável.

3) A aquisição de produtos pela unidade e feita  dando-se preferência aqueles fabricados por
fonte não poluídora bem como por materiais que nao prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).

4) Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e servicos.

5) No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).

6) No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).

7)  No último exercício,  a  instituição adquiriu  veículos automotores mais eficientes e  menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
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LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

8) Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).

9) Para a aquisição de bens/produtos e levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade
de tais bens/produtos.

10)  Os  projetos  básicos  ou  executivos,  na  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia,
possuem exigências que levem a economia da manutencão e operacionalização da edificação, a
redução do consumo de energia e água e a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.

11)  Na  unidade  ocorre  separação  dos  resíduos  recicláveis  descartados,  bem  como  sua
destinação, como referido no Decreto no 5.940/2006.

12) Nos ultimos exercicios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.

13) Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.

Consta no Relatório de Gestão, algumas considerações gerais sobre o assunto:

“O IFPE não tem utilizado nos projetos básicos, termos de referências e projetos executivos critérios
de sustentabilidade por regra, só alguns Campis, como é o caso da Reitoria e o Campus Pesqueira, que
em 2011  utilizou  nos  projetos  de  construção  da  Reitoria,  Biblioteca  e  Centro  de  convivência  os
referidos critérios.

 

Em alguns editais há exigência de critérios como selo PROCEL ou veículos que utilizem combustíveis
alternativos, no entanto a Administração não teve como aferir qual o impacto do consumo de energia
nessas aquisições, quanto ao Selo PROCEL, e nos veículos FLEX utilizamos mais a gasolina do que o
álcool, em zelo ao princípio da economicidade.

Observa-se portanto que sustentabilidade ambiental, ainda, é pouco utilizado pelo Instituto.”

 

A  análise  dos  editais  de  licitação  do  exercício  de  2011,  por  amostragem,  realizados  pelo  IFPE,
constantes do Sítio COMPRASNET,  ratificou a  ausência  de  quesitos de  sustentabilidade ambiental,
caracterizando-se inobservância ao disposto na IN/SLTI/MPOG nº 1/2010, para a aquisição de bens.

Por meio das S. A.  nºs 201203357/002, de 16/03/2012 e 201203357/006, de 04/04/2012, foi solicitado
esclarecimentos ao IFPE, relativos à não adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição
de bens e serviços, nos editais analisados a seguir:
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Campi Processo Licitatório Objeto

a) IFPE Pregão Eletrônico Nº 3/2011 Aquisição de Material Permanente e de Consumo da

Dead

b) IFPE Pregão Eletrônico Nº 5/2011 Aquisição de camisas de fardamento, para atender a

necessidade do IFPE(Reitoria e os Campi Afogados

da  Ingazeira,  Barreiros,  Belo  Jardim,  Caruaru,

Garanhuns, Ipojuca, Pesqueira e Recife).

c) IFPE Pregão Eletrônico Nº 6/2011 Contratação de empresa especializada na prestação

de  serviços  gráficos  para  produção  de  um livro

didático.

d) IFPE Pregão Eletrônico Nº 17/2011 Contratação de empresa especializada na prestação

de serviços gráficos (apostilas, manuais e impressão

de  cópias),  a  fim de  atender  às  necessidades  dos

cursos  oferecidos  pela  Diretoria  de  Educação  a

Distância  do  IFPE  através  dos  sistemas

Universidade  Aberta  do  Brasil  e  Escola  Técnica

Aberta do Brasil, do Ministério da Educação.

e) IFPE Pregão Eletrônico Nº 16/2011 Aquisição de Equipamentos e Insumos para atender

as  necessidades  da  Comissão  de  vestibular  do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

de Pernambuco - IFPE.

f) IFPE Pregão Eletrônico Nº 10/2011 Aquisição de veículos de passeio, utilitário, micro-

ônibus e tratores.

g) Barreiros Pregão Eletrônico Nº 3/2011 Aquisição  de  material  de  consumo  (material

químico).

h) Belo Jardim Pregão Eletrônico Nº 8/2011 Aquisição  de  Materiais  de  Insumos  para

Enfermagem.

i) Belo Jardim Pregão Eletrônico Nº 7/2011 Aquisição de livros.
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Campi Processo Licitatório Objeto

j) Ipojuca Pregão Eletrônico Nº 2/2011 Aquisição de material de consumo e permanente de

Informática.

k) Caruaru Pregão Eletrônico Nº 7/2011 Aquisição parcelada de suprimentos de informática

(toner)

l) Recife Pregão Eletrônico Nº 11/2011 Aquisição material  permanente para laboratório de

produção mecânica (oficina) do Curso de Mecânica.

m)Vitória  de  Santo

Antão

Pregão Eletrônico Nº 16/2011 Material de Consumo para Manutenção Predial.

 

 

 

Solicitou-se ainda a UJ: apresentar cópias dos informativos sobre palestras; os folders; as comunicações
oficiais, etc., sobre campanhas realizadas entre os servidores para a conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais bem como campanhas visando a diminuir
o consumo de água e energia elétrica .

Ainda,  durante  a  realização  dos  trabalhos  no  campo,  verificou-se  nos  corredores  do  IFPE/Campus
Recife, a existência de luminárias acessas durante o dia, demonstrando assim que o Instituto não vem
adotando práticas de sustentabilidade.

  

Foto: Luminárias acessas durante o dia. Foto: Luminárias acessas durante o dia.
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Foto: Luminárias acessas durante o dia.

 

Causa:

Os Chefes da Coordenação de Compras e Licitações do IFPE/Barreiros, do Departamento de Compras e
Licitações do IFPE/Recife, do Setor de Compras dos IFPE/Vitória de Santo Antão e Belo Jardim, o
Coordenador da Coordenação de Compras IFPE/Caruaru, o Diretor de Administração e Planejamento
IFPE/Ipojuca  e  a  Diretora  de  Administração  da  Pró-Reitoria  do  PROAD  do  IFPE/Reitoria  não
estabeleceram rotinas para adoção dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e
serviços, tendo em vista que a IN SLTI nº 01, de 19/01/2010 ser recente, visto que a Instituição voltou
sua atenção para  o tema a  partir  daí e  vem tentando a  cada  dia  fazer  com que os trabalhos sejam
executados com base nos critérios de sustentabilidade ambiental.

Manifestação da Unidade Examinada:

Os Campi manifestaram-se quanto às falhas apontadas, conforme descrito nos itens a seguir:

 a) IFPE/Campus Belo Jardim:

O Coordenador Geral de Administração e Finanças,IFPE/Campus Belo Jardim, manifestou-se por meio
do Memorando nº 24-2012/CGAF, de 28/03/12,  conforme descrito a seguir:

 “Em relação ao item (...) que trata de adoção de critérios de sustentabilidade ambiental elencados no
disposto na IN/SLTI/MPOG Nº 01/2010, não foi  observado nos pregões 07/2011 e  08/2011. Por  se
tratar de uma matéria nova no campo das licitações sustentáveis, não foi observado nos editais os
quesitos  de  sustentabilidade,  porém  nas  próximas  licitações  iremos  atentar  para  a  inclusão  nas
licitações feitas pelo IFPE/CAMPUS BELO JARDIM.

Em relação ao item (...)não existe certificações ambientais em nossa instituição.

Em relação ao item (...), consta em anexo o gráfico com a evolução do consumo de água e energia no
exercício de 2011.

Em  relação  ao  item  (...)  não  houve  nenhuma  campanha  educativa  de  conscientização  entre  os
servidores sobre proteção do meio ambiente.”
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b) IFPE/Campus Barreiros:

O Coordenador  Substituto  de  Compras  e  Licitações  do  IFPE/Barreiros  manifestou-se  por  meio  do
Memorando 01/2012/CCLI, de 03/04/12,  conforme descrito a seguir:

 “Informamos que  foi  solicitado  à  Coordenação  de  Compras  e  Licitações  a  compra  de  material
químico  pelo  Setor  de  Agroindústria,  através  do  processo  nº  23300.000022.2011-51,  sendo  sua
aquisição executada através do Pregão Eletônico nº 03/2011.

 O processo  foi  formalizado  de  acordo  com as  solicitações  contidas  no  Termo  de  Referência  e
encaminhado ao Setor Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico.

 Não foi incluído os quesitos alencados na referida SA, por não termos conhecimentos técnicos sobre
os produtos, como também não foi solicitada a inclusão de tais itens pelo setor técnico e jurídico.

 Salientamos que nos processos posteriores esta solicitação foi sugerida pela Procuradoria Jurídica,
sendo a mesma atendida.”

 

O  IFPE/Campus  Barreiros,  acrescentou  por  meio  do  Memorando  016/2012-DAP,  de  03/04/2012, 
conforme descrito a seguir:

 “  (…)  –  Conforme  pronunciamento  da  Coordenação  de  Compras  e  Licitações,  memorando
001/2012/CCLI em anexo, o problema ocorrido no Pregão 3/2011 já foi  corrigido para os demais
pregões. Para que seja atendida integralmente a IN/SLTI/MPOG nº 1/2010, estamos divulgando para
todas as coordenações e seções do nosso campus os quesitos a serem observados pelos requisitantes no
momento da elaboração dos projetos básicos/termos de referência;

 (...)- Não se aplica ao nosso campus pelo fato de termos informado no Relatório de Gestão 2011, na
questão 4 do Quadro referente  a Gestão Ambiental  e  Licitações Sustentáveis, que  no momento, “é
integralmente não aplicado no contexto da UJ”.

(...) – Não dispomos de mecanismos que possam mensurar o impacto sobre a redução do consumo de
água, tendo em vista o nosso abastecimento de água ser de fonte própria, não utilizando, desta forma,
os serviços da COMPESA. Quanto a energia, segue anexado planilha que demonstra uma redução em
2011, em relação a 2010, de 20,78% na demanda, e de 11,35% no consumo. Segue também, conforme
solicitado na SA, cópias das contas de energia pagas em 2011;

 (...) – Não se aplica ao nosso campus pelo fato de termos informado no Relatório de Gestão 2011, nas
questão 12 e 13 do Quadro referente a Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, que no momento,
“é integralmente não aplicado no contexto da UJ”.”

 

c) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:

O Diretor de Administração e Planejamento do Campus Vitória de Santo Antão manifestou-se por meio
do Memorando N° 012/2012/DAP , de 29/03/12, conforme descrito a seguir:

 “   (…) – Esta direção reconhece a importância da inclusão de critérios de sustentabilidade para
aquisições de  bens e  serviços,  contudo, informamos que recomendaremos aos Setores responsáveis
pelas aquisições deste Campus que passe a observar nos próximos editais as recomendações dispostas
na IN/SLTI/MPOG Nº 1/2010.

 (…) – Recomendaremos aos Setores responsáveis pelas aquisições deste Campus que passe a observar
nos próximos editais as recomendações dispostas na IN/SLTI/MPOG Nº 1/2010
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 (…)  –  Estaremos criando  Comissão  para  Avaliação,  Monitoramento  e  Intervenção  para  que  as
praticas de consumo de água e energia elétrica, dentre outras questões ambientais, esteja atendendo
aos critérios de sustentabilidade dispostos na IN/SLTI/MPOG 01/2010.”

 

 d) IFPE/Campus Ipojuca

O Diretor  de  Administração  e  Planejamento  do  IFPE/Campus  Ipojuca  manifestou-se  por  meio  do
Memorando nº 045/2012 – DAP , de 09/04/2012, conforme descrito a seguir:

“1. (...), alínea “j”: ao verificarmos o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2011, cujo objeto foi o
registro de preços de materiais de consumo e equipamentos da área de Tecnologia da Informação,
verificamos que no caso em tela não foi incluído nos requisitos editalícios aspectos relacionados à
sustentabilidade  ambiental.  No  entanto,  é  importante  destacar  que  a  Coordenação  de  Gestão  de
Tecnologia da Informação do Campus Ipojuca realiza a manutenção preventiva e corretiva do parque
de máquinas atualmente existentes, cujo tempo médio de uso varia em torno de 02 (dois) anos. Todas as
peças  que  foram  substituídas  das  máquinas  originais  (HD,  memória,  fontes  de  alimentação)  ou
insumos (tonners),  encontram-se  guardados na referida Coordenação para posterior  descarte.  Em
2012, haja vista a legislação ambiental  vigente  e,  em especial,  a IN nº 01/2010 – MPOG/SLTI,  o
Campus Ipojuca estará, por intermédio da Divisão de Pesquisa e Extensão, viabilizando um projeto
extensionista na área de coleta seletiva e descarte de resíduos, junto à comunidade do Município do
Ipojuca, de forma a garantir  o correto destino do “lixo tecnológico” produzido por este Campus, o
qual ainda é mínimo, em comparação ao tempo de funcionamento da Instituição;

(...) – não dispomos de documentos que versem sobre as certificações ambientais dos participantes em
certames licitatórios do Campus Ipojuca como critério  avaliativo ou,  ainda,  como condição para
aquisição de produtos e serviços, no entanto, em atenção à IN nº 01/2010 – MPOG/SLTI, passaremos a
incluir tais condicionantes nos certames licitatórios a serem realizados pelo Campus Ipojuca;

(...) - anexamos ao presente expediente as faturas de consumo de água potável e energia elétrica do
exercício 2011, bem como o estudo da média de consumo nos 12 (doze) meses, onde se pôde verificar
que não há grandes discrepâncias entre os meses e, os picos existentes, a exemplo da energia elétrica
do  mês  de  Outubro/2011,  decorre  da  realização  de  eventos  acadêmicos  de  grande  movimentação
interna, no caso, da III Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus Ipojuca, ocorrida entre
os dias 17 e 21 de outubro de 2011. Por fim, cabe ressaltar que o consumo, tanto da energia elétrica
quanto  de  água  potável,  encontram-se  aquém  dos  contratos  administrativos  celebrados  com  as
empresas responsáveis pelo fornecimento, e, tendo em vista as despesas já realizadas em 2012, não
vislumbramos aumento significativo no consumo de tais insumos, apesar da ampliação do número de
ambientes acadêmicos do Campus Ipojuca;

(...) - anexamos ao memorando em tela o convite e a programação da III Semana do Meio Ambiente do
Campus Ipojuca, ocorrida nos dias 06 e 07 de junho de 2011, que tratou sobre aspectos da preservação
ambiental.  Referido  evento  ocorre  anualmente  na  Instituição,  em consonância  com o  calendário
mundial que trata sobre a temática. Reconhecemos, no entanto, que as ações institucionais do Campus
Ipojuca ainda se encontram insipientes, em razão da gama de possibilidades que podem ser abordadas
em  relação  à  sustentabilidade  ambiental,  temática  recente  no  contexto  público,  todavia,  a
Administração deste  Campus envidará esforços no sentido de  ampliar  as campanhas em torno da
temática  ambiental,  sejam de  caráter  interno,  ou  ainda,  através  de  ações  de  ensino,  pesquisa  e
extensão com a comunidade acadêmica como um todo.(...)”

 

e) IFPE/Campus Reitoria:

A Diretoria de Administração, Reitoria, manifestou-se por meio do MEMO 11/2012-DAD, de 12/03/12,
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conforme descrito a seguir:

 “(…)

A  administração  vem  utilizando  nesse  exercício  de  2012  os  editais  recomendados  pela  AGU,
disponíveis no site do referido órgão. Neles estão contidas exigências relativas a sustentabilidade. Está
iniciando providências junto a cada Pró-reitoria para criar procedimentos de acompanhamento, no
sentido de cumprir os critérios de sustentabilidade exigidos nos nossos editais de aquisições de bens e
serviços.”

 

f) IFPE/Campus Caruaru:

O Gestor não se manifestou.

 

g) IFPE/Campus Caruaru:

O Gestor não se manifestou.

Análise do Controle Interno:

A seguir  o posicionamento da CGU-Regional/PE:

 a) IFPE/Campus Belo Jardim:

O Gestor do IFPE/Campus Belo Jardim acatou a falha apontada e informa que irá atentar para a inclusão
nas licitações a serem realizadas pela Unidade.  Informa ainda quanto a inexistência de  certificações
ambientais e de campanhas educativas de conscientização entre os servidores sobre proteção do meio
ambiente.

Embora a Unidade tenha disponibilizado a planilha e o gráfico com a evolução do consumo de água e
energia no exercício de 2011, não foi evidenciado a demonstração de impacto de que a mesma adquiriu
bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).

 

b) IFPE/Campus Barreiros:

O IFPE/Campus Barreiros  esclarece  não  ter  conhecimentos  técnicos  sobre  os  produtos,  não  sendo
solicitada  a  inclusão  de  tais  itens  pelo  setor  técnico  e  jurídico  e  que  será  atendido  nos  processos
posteriores.

 Informa  ainda  quanto  a  inexistência  de  certificações  ambientais  e  de  campanhas  educativas  de
conscientização entre os servidores sobre proteção do meio ambiente.

 Embora a Unidade tenha disponibilizado a planilha e o gráfico com a evolução do consumo de água e
energia no exercício de 2011, não foi evidenciado a demonstração de impacto de que a mesma adquiriu
bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).

  

c) IFPE/Campus Vitória de Santo Antão:
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O IFPE/Campus Vitória  de  Santo  Antão  informa  quanto  a  importância  da  inclusão  de  critérios  de
sustentabilidade  para  aquisições  de  bens  e  serviços   e  que  passará  a  observar  as  recomendações
dispostas na IN/SLTI/MPOG Nº 1/2010.

 

d) IFPE/Campus Ipojuca:

O IFPE/Campus  Ipojuca  informa que estará viabilizando um projeto extensionista na área de coleta
seletiva e descarte de  resíduos, junto à comunidade do Município do Ipojuca, de  forma a garantir o
correto destino do “lixo tecnológico”.

 Informa ainda quanto a inexistência de certificações ambientais.

 Embora a Unidade tenha disponibilizado a planilha e o gráfico com a evolução do consumo de água e
energia no exercício de 2011, não foi evidenciado a demonstração de impacto de que a mesma adquiriu
bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas,
lâmpadas econômicas).

A Unidade disponibilizou comprovante da programação da III Semana do Meio Ambiente do Campus
Ipojuca,  ocorrida  nos  dias  06  e  07  de  junho  de  2011,  que  tratou  sobre  aspectos  da  preservação
ambiental, e informa que a Unidade envidará esforços no sentido de ampliar as campanhas em torno da
temática ambiental, sejam de caráter interno, ou ainda, através de ações de ensino, pesquisa e extensão
com a comunidade acadêmica como um todo.

 

e) IFPE/Campus Reitoria:

O IFPE  informa  que  vem utilizando  nesse  exercício  de  2012  os  editais  recomendados  pela  AGU,
disponíveis no site do referido órgão e que vai  cumprir os critérios de sustentabilidade.

 

Vale ressaltar que os Campi Caruaru e Recife não se manifestaram às S.A.'s  nº  201203357/002, de
16/03/2012 e nº 201203357/006, de 04/04/2012.

 

Logo  conclui-se  que  o  IFPE  adotou  de  forma  parcial os critérios de  sustentabilidade  ambiental na
aquisição de bens no exercício de 2011.

 

Recomendações:
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Recomendação 1:

Instituir  e  manter  rotinas  que  permitam  a  inserção,  nos  editais  de  licitação,  dos  critérios  de
sustentabilidade da IN SLTI/MPOG nº 01/2010 e da Portaria SLTI/MPOG nº 02/2010.

 

 

 

Recomendação 2:

Capacitar membros da equipe de licitação da Unidade de forma a permitir a aderência dos editais de
licitação à IN SLTI/MPOG nº 01/2010 e à Portaria SLTI/MPOG nº 02/2010.

 

Recomendação 3:

Promover entre seus servidores de campanhas de conscientização sobre o uso racional sobre o uso de
energia, água, papel, etc.

 

Recomendação 4:

Instituir e manter atualizado um plano de gestão responsável de resíduos sólidos.

2.1.10.3. Constatação

Superestimativa de preços para a realização do Pregão Eletrônico SRP nº. 06/2011, para aquisição
de gêneros alimentícios para o campus Vitória de Santo Antão, com consequente contratação de
itens com preços unitários superiores ao mercado.

Mediante  comparação dos preços indicados no orçamento estimativo do processo licitatório  Pregão
Eletrônico SRP nº. 06/2011, com os valores praticados pelo mercado à época da realização do certame,
obtidos por meio de  consultas realizadas na  página  da CEASA-PE na internet,  e  nos sistemas Rede
Compras do Governo do Estado de Pernambuco e COMPRASNET, a equipe de auditoria constatou a
existência de itens cujos preços unitários foram superestimados, o que pode ter reduzido a economia
obtida pelo Instituto após a conclusão do procedimento licitatório.

Para a realização da comparação, foram selecionados os itens mais relevantes, os quais representaram,
aproximadamente, sessenta e cinco por cento do valor contratado.

O resultado da análise encontra-se demonstrados a seguir.

Item Descrição Unid Qtdade
Valor

Orçado

Valor

Mercado

Sobrepreço

Unitário

Sobrepreço

Total

1 Açucar cristal branco  kg  9.000,00  2,20  1,74  0,46  4.140,00
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Item Descrição Unid Qtdade
Valor

Orçado

Valor

Mercado

Sobrepreço

Unitário

Sobrepreço

Total

5 Arroz (tipo 1, parbolizado)  kg  7.000,00  1,82  1,49  0,33  2.310,00

118 Carne bovina (costela)  kg  1.400,00  7,18  6,31  0,87  1.218,00

115

Carne  bovina  in  natura  (coxão

mole)  kg  12.020,00  16,34  10,58  5,76  69.265,25

126 Carne bovina in natura (fígado)  kg  1.700,00  9,89  4,74  5,15  8.755,00

124 Carne bovina in natura (paleta)  kg  3.200,00  8,80  8,13  0,67  2.144,00

119 Carne de frango (coxa e sobrecoxa)  kg  12.620,00  6,07  4,01  2,06  25.971,96

120 Carne frango filé peito  kg  12.650,00  8,25  7,16  1,10  13.851,75

123

Carne  in natura  (peixe  em posta)

albacora  kg  4.100,00  13,75  12,34  1,41  5.781,00

116 Charque (ponta de agulha)  kg  2.020,00  12,22  10,10  2,12  4.287,45

45 Feijão (tipo 1 classe rajado)  kg  7.000,00  3,95  2,42  1,53  10.724,00

181 Fruta in natura (graviola)  kg  3.000,00  4,25  2,59  1,66  4.980,00

185 Fruta in natura (maracujá)  kg  5.500,00  3,23  2,04  1,19  6.526,67

152 Legume in natura (batata inglesa)  kg  7.550,00  2,31  1,69  0,62  4.706,17

127 Linguiça toscana  kg  2.520,00  9,26  6,57  2,69  6.778,80

67 Óleo vegetal comestível  lata  3.750,00  4,11  2,59  1,53  5.718,75

121 Peixe in natura (filé de merluza)  kg  4.050,00  13,37  9,38  3,99  16.151,40

139 Queijo prato  kg  1.830,00  17,94  10,13  7,81  14.292,30

141 Salcicha hot dog  kg  3.320,00  5,54  3,85  1,69  5.610,80
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Item Descrição Unid Qtdade
Valor

Orçado

Valor

Mercado

Sobrepreço

Unitário

Sobrepreço

Total

TOTAL  213.213,29

. Valores em Real (R$)

Consequentemente, alguns dos itens acima relacionados permaneceram com os valores unitários acima
da média do mercado, mesmo após a conclusão do processo licitatório, apontando para um prejuízo
potencial ao erário na ordem de R$ 17.047,37:

Item Descrição Unid Qtdade
Valor

Licitado

Valor

Mercado

Sobrepreço

Unitário

Sobrepreço

Total

118 Carne bovina (costela)  kg  1.400,00  7,18  6,31  0,87  1.218,00

124 Carne bovina in natura (paleta)  kg  3.200,00  8,48  8,13  0,35  1.120,00

116 Charque (ponta de agulha)  kg  2.020,00  11,00  10,10  0,90  1.823,05

181 Fruta in natura (graviola)  kg  3.000,00  4,25  2,59  1,66  4.980,00

185 Fruta in natura (maracujá)  kg  5.500,00  2,52  2,04  0,48  2.621,67

67 Óleo vegetal comestível  lata  3.750,00  3,15  2,59  0,57  2.118,75

139 Queijo prato  kg  1.830,00  11,86  10,13  1,73  3.165,90

TOTAL  17.047,37

.Valores em Real (R$)

Causa:

O Chefe do Setor de Compras do Campus Vitória realizou orçamento estimativo com valores unitários
acima dos praticados pelo mercado, resultando em sobrepreço na aquisição.

Análise do Controle Interno:

Inicialmente,  cabe  destacar  que  ao  apresentar,  no  orçamento  estimativo,  valores  acima  da  média
praticada pelo mercado, o órgão licitante fatalmente obterá uma economia menor, haja vista que são os
valores estimados que balizam as ofertas apresentadas pelas empresas, podendo dessa forma, resultar em
valores que mesmo abaixo do estimado, podem encontrar-se acima dos praticados pelo mercado, como
ocorrido no caso em tela.
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Ademais, verificou-se que o orçamento é realizado basicamente, no comércio local, em estabelecimentos
que vendem no varejo (supermercados), ao contrário de fornecedores que participam de licitações para a
realização de fornecimento por atacado, que reunem condições de oferecer melhores preços em função
da quantidade fornecida.

É importante ressaltar ainda que na manifestação apresentada foi alegada a ausência de frete nos valores
pesquisados pela equipe de auditoria para a realização da comparação. Porém, ainda que nesses valores
não estivesse incluído o custo do transporte dos alimentos, constatou-se que os preços apresentados no
mercado  local,  que  em tese  não sofreriam grande  impacto  quanto  ao  custo  do  frete,  apresentaram
valores acima dos utilizados pela equipe de auditoria como referência.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, especialmente o Campus Vitória, aperfeiçoe seus métodos para a realização de estimativa
de  preços,  ampliando  o  número  de  fornecedores  consultados  e  utilizando  outras  ferramentas  na
realização  da  pesquisa,  tais  como  o  sistema  COMPRASNET,  entre  outros,  de  modo  a  estimar
adequadamente  os  valores,  com consequente  aumento  da  economia  obtida  mediante  realização  do
certame licitatório.

 

2.1.10.4. Constatação

Ausência de fundamentação para os quantitativos das aquisições realizadas.

Mediante análise de certames licitatórios realizados pelo IFPE no exercício de 2011, verificou-se que as
aquisições não foram acompanhadas de  justificativas para os quantitativos adquiridos, em função de
estudos  de  necessidade  e/ou  série  histórica,  elaboração  de  lay-outs,  projetos  ou  croquis,  conforme
relatado a seguir.

1.  Processo  nº.  23927.004738.2010-43,  Pregão  Eletrônico  (SRP)  nº.  001/2011,  cujo  objeto  foi  a
aquisição de gêneros alimentícios, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

a) não se encontram acostadas aos autos do processo, memórias dos cálculos realizados para a definição
das quantidades dos itens a serem adquiridos.

Cabe destacar que a inclusão da memória de cálculo da estimativa dos quantitativos a serem adquiridos
foi objeto de recomendação expedida pela CGU-PE, quando da realização de auditoria de avaliação da
gestão 2009. (item 1.1.1.4 do relatório nº. 243998).

Ademais, a Procuradoria Jurídica do IFPE, por meio do Parecer nº. 99/2011/IFPE/PGF/AGU, alertou
para a necessidade da inclusão, aos autos do processo, da justificativa da quantidade a ser contratada nos
moldes da orientação normativa descrita a seguir:

“ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº. 52, DE 22 DE JULHO DE 2009.

LICITAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO. JUSTIFICATIVA GENÉRICA

IMPOSSIBILIDADE

1 No caso de compra de bens, a Administração deverá observar o disposto no Art. 15, § 7º, II da Lei nº.
8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável
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utilização, devendo a estimativa ser  obtida, a partir  de fatos concretos. (Ex. consumo do exercício
anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação do setor, acréscimo
de atividades, etc.”

Entretanto, verificou-se  que não consta no processo comprovação das providências adotadas para  o
atendimento à recomendação e tampouco quaisquer justificativas para o não cumprimento.

É importante ressaltar ainda que no caso em tela as quantidades estariam devidamente justificadas caso
houvessem sido definidas a  partir de  um cardápio pré-definido, elaborado pela  nutricionista, com os
respectivos consumos per capita  dos alimentos, considerando a  quantidade de  refeições servidas em
função da quantidade da clientela e do número de dias letivos.

2.  Processos  de  adesão  a  Atas  de  Registro  de  Preços:  23297.004966.2001-11  –  ARP  04/2010,
23297.005818.2011-13  -  ARP  30/2010,  23297.006771/2011-36  –  ARP  02/2011  e
23297.001634/2011-68, todos realizados pelo IFPE Campus Belo Jardim para a aquisição de móveis e
equipamentos mobiliários:

Em nenhum dos processos relacionados acima consta a comprovação de que as requisições de compras
foram precedidas  de  estudo  das  reais  necessidades  de  novas  aquisições  e  reposição  de  materiais
inutilizados. Sequer foi acostado aos autos simples layout ou croqui, contendo a localização dos móveis
nos diversos setores do estabelecimento de ensino e dos equipamentos mobiliários que foram adquiridos.

É  importante  ressaltar  que  de  posse  de  um levantamento  detalhado  de  suas  reais  necessidades,  os
gestores do Campus Belo Jardim poderiam realizar um procedimento licitatório para a aquisição dos
bens necessários para o seu regular funcionamento.

Entretanto, verificou-se que o procedimento adotado foi o de atender demandas isoladas de diversos
setores, sem o adequado planejamento, mediante adesão a Atas de Registro de Preços.

No quadro a seguir, demonstra-se de que forma ocorreu as solicitações de aquisição que resultaram nos
processos supracitados:

Data Documento Objeto Solicitante
Data
Compra

Processo

16/12/10 MEMO  CGAE

153/2010

40 armários Coordenação Geral de

Assistência ao Aluno

17/03/2011 ARP 38/2010

UASG

153063

22/07/11 MEMO 018/BIB 10  estantes  para

livros  e

periódicos,  400

bibliocantos

sinalizadores,  20

caixas periódicos

Coordenação  da

Biblioteca

31/08/2011 ARP 04/2010

UASG

158465

08/08/11 MEMO

312-2011/CGRH

Arquivos

deslizantes

mecânicos  128

metros lineares

Coordenação  de

Recursos Humanos

03/10/2011 ARP 38/2010

UASG

120008
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3.  Processo  23297.004797.2010-11  -  Pregão  Eletrônico  nº  00025/2011  (SRP)  tendo  como objeto  a
aquisição de Equipamentos Agrícolas, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

Em análise  ao  item “2”  do  Termo de  Referência,  e  a  requisição  do  objeto,  não  foi identificada  a
justificativa das quantidades a serem adquiridas em função das necessidades do órgão.

4. Processo 23297.000379/2011-36 - Pregäo Eletrônico nº 18/2011, tendo como objeto a aquisição de
lixeiras, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim/PE:

Encontra-se acostado ao processo Parecer nº 110/2011/IFPE/PGF/AGU, de 17/03/2011, fls. 93 a 97, que
citou pendência concernente a autorização relativa à solicitação e justificativa de contratação.

Cabe destacar que a justificativa para a realização da contratação indicada no item dois do Termo de
Referência não confere com o objeto da licitação, conforme descrito a seguir:

“a presente aquisição faz-se necessária para o bom funcionamento dos veículos, segurança no tráfego
e em virtude do desgaste natural ocasionado pelo uso que ocorre nesse tipo de objeto”.

5. Processo nº 23297004750201058- Pregão Eletrônico Nº 04/2011, tendo como objeto a aquisição de
equipamentos de enfermagem, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

Não foi acostada aos autos nenhuma justificativa para o quantitativo adquirido.

6. Processo nº 23297003448201163 - Pregão Eletrônico Nº 00027/2011, tendo como objeto a aquisição
de material permanente, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

As  justificativas  para  o  quantitativo  licitado  não  foram  acostadas  ao  processo,  em  que  pese
recomendação  nesse  sentido,  expedidaspela  Procuradoria,  por  meio  do  Parecer  nº  333/2011
/IFPE/PGF/AGU, de 22/08/2011.

7.  Processo nº.  23294.003851/2011-12 – Adesão a Ata  de  Registro de  Preços nº.  04/2010 – UASG
158465, pelo IFPE Campus Recife, para a aquisição de bens mobiliários:

A requisição da CBIB, datada de 16/06/2011, sem numeração, acostada à folha 01 do processo, não
encontra-se acompanhada de layout contendo a localização dos equipamentos que foram adquiridos,
nem de  nenhuma  justificativa  para  o  quantitativo  adquirido.  Além disso,  encontra-se  assinada  tão
somente pelo servidor requisitante, não sendo possível atestar quem foi o responsável pela auorização da
aquisição.

8. Processos nºs. 23295.004588/2011-79 e 23394.005766.2011-99 – Adesão à Ata de Registro de Preços
nº. 03/2010 – UASG 795380, pelo IFPE Campus Recife, para a aquisição de arquivos deslizantes para os
setores de almoxarifado e de arquivo geral, respectivamente.

Não consta no processo justificativas para os quantitativos a serem adquiridos, os quais foram indicados
no  mapa  de  preços acostado  à  folha  60  do  processo  23295.004588/2011-79,  na  nota  de  empenho
2011NE800187, e no termo de referência do processo 23394.005766.2011-99.

Causa:

Os Dirigentes máximos dos campi  Belo Jardim e  Recife,  autorizaram a  realização de  despesas cuja
necessidade dos quantitativos adquiridos não se encontravam devidamente justifificados nos processos.

Análise do Controle Interno:

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

103 de 205 23/01/2013 10:12



No que  tange  ao  processo  realizado  pelo  IFPE  Campus Belo  Jardim para  a  aquisição  de  gêneros
alimentícios, em que pese a informação de que na definição dos quantitativos é levado em consideração
o cardápio elaborado pela nutricionista e a quantidade de refeições fornecidas, não encontra-se acostada
ao processo nenhuma memória dos cálculos realizados.

Quanto aos demais processos para os quais foram apresentada manifestação, verifica-se que houve a
confirmação do que foi apontado.

Assim sendo, verifica-se falhas nos controles internos do Instituto, no sentido de  justificar de forma
adequada o quantitativo de bens e materiais adquiridos em função de suas reais necessidades.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE observe,  em suas contratações,  a  Orientação Normativa  NAJ-MG nº  52,  de  22/07/09,
justificando os quantitativos a partir de situações concretas, em função de consumo do órgão e/ou estudo
de necessidades, os quais devem ser acostados aos autos dos processos.

2.1.10.5. Constatação

Ausência de adequada especificação, pelos setores requisitantes, de itens a serem adquiridos, para
a devida fundamentação das características contidas nos termos de referências das licitações, e da
escolha de Atas de Registro de Preços mais vantajosas para a Administração.

Mediante análise de processos de aquisições de diversos materiais realizadas pelo IFPE, verificou-se que
as compras não foram precedidas de adequada especificação dos produtos pelos setores requisitantes,
enquanto que nos casos em que a compra foi realizada mediante adesão a ata de registro de preços,
primeiro  foi  escolhida  a  ata,  e  em seguida  copiada  integralmente  as  especificações  nos  termos  de
referência. Foram constatadas ainda divergências entre o que foi solicitado e o efetivamente adquirido,
conforme relato a seguir.

1. Processo nº. 23297.005818.2011-13 – Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 30/2010 – UASG
120008, realizada pelo IFPE Campus Belo Jardim:

a) Ausência de especificações dos setores solicitantes, que se limitaram apenas a definir os equipamentos
como  ‘Arquivos  Deslizantes  Mecânicos’  e  a  quantidade  em metros  lineares.  Ou  seja,  as  supostas
especificações apresentadas não fazem nenhuma referência aos seguintes itens, entre outros:

- tipo de material utilizado e o respectivo acabamento;

- estrutura modular (módulos e colunas);

- conjunto de movimentação dos arquivos deslizantes (eixos de transmissão, rodas, rolamentos, carros ou
bases deslizantes, sistema de movimentação);

- componentes internos (base dos módulos, prateleiras, trilho, gavetas, suportes, mapotecas);

- componentes externos (painel frontal, porta corrediça, porta etiquetas);

- tratamento antiferruginoso e pintura das chapas metálicas;
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- sistema de travamento; e

- sistema de segurança dos usuários.

b) Divergência entre a capacidade de armazenamento solicitada pelos setores demandantes, 254 metros
lineares e a constante na proposta da empresa, 242 metros lineares, que foi a quantidade efetivamente
adquirida, conforme NF 002.260, datada de 03/10/2011;

2. Processo nº. 23297.001634.2011-68 – Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 38/2010 – UASG
153063, realizada pelo IFPE Campus Belo Jardim:

a) De acordo com o Termo de Referência, as especificações do material a ser adquirido encontravam-se
definidas  em seu  Anexo  I.  Entretanto,  a  descrição  apresentada  não  contém informações  mínimas
necessárias para  a  estimativa  da  contratação  e  a  posterior  aquisição,  tais  como: dimensões (altura,
largura e profundidade), número de portas e prateleiras, entre outras.

b) Ausência de fundamentação para a escolha da Ata de Registro de Preços realizada pela Universidade
Federal  do  Pará  (UASG  153063),  nº.  38/2010,  cujo  valor  unitário  foi  registrado  em  R$  900,00
(novecentos reais), haja vista que além da solicitação realizada não conter elementos suficientes para a
definição do objeto a ser adquirido, havia divergências entre as especificações apresentados no Anexo I
do Termo de Referência e as do material constante na Ata de Registro de Preços, conforme demonstrado
a seguir:

Anexo I do Termo de Referência ARP nº. 38/2010

Armário  confeccionado  em madrefibra  (MDF),

25mm de  espessura  mínima,  termo estabilizada,

painés  laterais,  portas  e  prateleiras  c/18mm de

espessura, revestido em melamínico marfim.

Armário Alto 02 portas, 04 prateleiras. Corpo – composto por

laterais, fundo e base produzidos em aglomerado de 18mm de

espessura  com as  faces  superior  e  inferior  revestidas  em

laminado melamínico de baixa Pressão (BP).

 

Apesar da deficiência nas especificações apresentadas no Anexo I do Termo de Referência, é possível
verificar, conforme quadro acima, divergências no material utilizado para composição do objeto, tanto
no tipo como na espessura mínima.

Além disso,  em visita  aos alojamentos,  realizada  pela  equipe  de  auditoria,  verificou-se  que  os bens
adquiridos, são na realidade, armários com três prateleiras, para utilização em escritórios, sendo dessa
forma,  inadequados  para  a  utilização  nos  alojamentos,  visto  que  sequer  possuem compartimentos
adequados para o acondicionamento das roupas dos alojados, ou separação para a colocação também de
calçados e materiais didáticos.

Cabe destacar que em pesquisa no sítio do COMPRASNET na internet, a equipe de auditoria encontrou
três atas vigentes à época da contratação, contendo objeto semelhante ao que foi adquirido com preços
unitários inferiores ao contratado, conforme demonstrado a seguir:

Órgão UASG Licitação Vigência da Ata Preço Unitário (R$)

12000 - Justiça Federal 090009 Pregão 040/2010
29/12/10 a
28/12/11

620,00
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25205 - IBGE 114627 Pregão 010/2010
17/11/10 a
16/11/11

630,00

14000 - Justiça Eleitoral 070009 Pregão 020/2010
23/12/10 a
22/12/11

600,00

c) Em que pese o pedido de urgência no ato da solicitação, realizado em 16/12/10, a  compra só foi
efetivada  em 17/03/11,  conforme Notas Fiscal nº.  2689,  após três meses da  data  do pedido,  tempo
suficiente para a realização de um procedimento licitatório pelo IFPE Campus Belo Jardim, para que
fossem adquiridos produtos que atendessem exatamente à sua necessidade;

d) Em visita aos alojamentos onde se encontram os quarenta armários adquiridos, a equipe de auditoria
constatou que existe desconformidade entre a quantidade de prateleiras definidas na Ata de Registro de
Preços, quatro, e as constantes nos móveis adquiridos, três. Além disso, verificou-se ainda que alguns
dos móveis adquiridos já se encontram danificados, conforme demonstrado a seguir:

Foto 01: armário com três prateleiras, ao invés das quatro definidas no edital da licitação.

Foto 02: armário com puxador quebrado.
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Fotos 03 e 04: improvisação na fixação de suporte para cadeado.

Foto 05: improvisação na fixação de dobradiças. Verifica-se ainda que a porta encontra-se riscada.

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

107 de 205 23/01/2013 10:12



Fotos 06 e 07: Armários sem as prateleiras, as quais encontram-se servindo de base para TV.

3. Processo nº. 23297.004966.2011-11- Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 04/2010 – UASG
153063, realizada pelo IFPE Campus Belo Jardim:

a) Mediante análise das especificações indicadas no Anexo I do Termo de Referência, verificou-se que a
escolha da Ata de Registro de Preços não foi precedida da definição adequada do objeto a ser adquirido.
Ao contrário,  primeiro  foi escolhida  a  ata,  para  posteriormente  especificar  os  produtos  que  seriam
adquiridos, haja vista constar no Anexo I, além da numeração dos modelos, desenhos exatamente iguais
aos verificados no sítio da empresa fornecedora na internet, conforme demonstrado a seguir:
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Informações contidas no sítio do fornecedor na internet:

http://www.biccateca.com.br/bibProdutos.php?linha=slit:
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b)  Divergências  entre  as  quantidades  solicitadas  pela  Coordenadora  do  Setor  de  Biblioteca  e  as
efetivamente adquiridas, conforme Nota Fiscal nº. 5933, datada de 31/08/11:

Descrição Unid Anexo I Termo de Referência NF nº. 5933

Estante para livros e periódicos un 10 3

Bibliocanto sinalizador un 400 500

Caixa periódicos un 20 4

Estante simples un 0 3

Revisteira escamoteável un 0 3

 Cabe acrescentar que, conforme quadro acima, além das divergências entre quantidades solicitadas e
adquiridas, foram adquiridos ainda, produtos que não foram solicitados pela Coordenadora do Setor de
Biblioteca.

 4. Processo nº. 23297.006571.2011-36 - Adesão à Ata de Registro de Preços ARP 02/2011 – UASG
158148, realizada pelo IFPE Campus Belo Jardim:
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 a) No anexo I do Termo de Referência não consta o quantitativo dos itens solicitados pela Chefia de
Gabinete;

b) As especificações dos produtos indicadas nos anexos dos termos de referências acostados aos autos
do processo são exatamente iguais (incluindo vírgulas, parênteses e caracteres especiais) às descritas no
Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 02/2011 (UASG 158148), evidenciando que não foram
definidas previamente ao ato de solicitação da aquisição, mas copiadas integralmente da Ata de Registro
de Preços que já havia sido escolhida.

Para efeitos de demonstração, encontram-se descritas a seguir, as especificações do item 01 do anexo 01
do Termo de Referência acostado na folha 08 do processo de adesão à ata de registro de preços, e as do
Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 02/2011 (UASG 158148):
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Especificações indicadas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº. 02/2011(UASG 153063):

Causa:

O Diretor  Geral  do  Campus Belo  Jardim aprovou  Termos  de  Referências  de  aquisição  de  bens  e
materiais  que  não  continham as especificações com as características dos materiais,  resultando  em
aquisição de material inadequado e em desacordo com o que foi solicitado.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria  nº.  201203357/005  datada  de  30/03/12.  A  manifestação  foi  apresentada  por  meio  de
documento encaminhado pelo IFPE Campus Belo Jardim, nos seguintes termos:
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"i)  Processo nº 23297.005818.2008-13- ARP 30/2010 – UASG 120008

  a)  Devido  o  não  conhecimento  técnico  dos  solicitantes,  os  mesmos  não  atentaram  para  o
detalhamento dos arquivos deslizantes, a partir de então iremos fazer o detalhamento/ especifi cação
dos equipamentos a serem adquiridos.

  b) Será realizado uma nova medição para verificação das medidas. ( segunda- feira )

Em resposta  ao  item b  da  solicitação  de  auditoria,  informo  que  no  momento  da  solicitação  da
aquisição dos arquivos deslizantes mecânicos, o Setor Requisitante informou  a quantidade de metros
lineares errada, neste caso houve divergência na quantidade ofertada. Porém, a quantidade adquirida
está correta conforme consta na proposta da empresa.

  c) O bem foi considerado pronta entrega. Neste caso a NE substitui o contrato.

 ii)  Processo nº. 23297.001634.2011-68 – Pregão ARP 38/2010 – UASG 153063

  a)    No tocante as informações mínimas necessárias foi despercebido pelo solicitante o detalhe da
especificação, pois o mesmo só se atentou para o detalhe genérico do objeto. No entanto a aquisição
foi  satisfatória para a necessidade da instituição e que  nas próximas licitações será observado o
detalhamento do produto.

  b)   Embora  a especificação esteja diferente no termo de referência com a ata de registros de preços
38/2010,  as características do termo no anexo I foram atendidas com a característica do produto
adquirido. Em consulta com o solicitante o mesmo informou que a especificação atendia a necessidade
do setor, tendo em vista que as especificações tem uma certa similitude divergindo em detalhes que não
alteram a utilidade do produto.

Em relação a utilização dos armários nos alojamentos foi  devido a necessidade  de  armazenar  os
objetos dos alunos, as próximas aquisições será comprado roupeiro de aço por ser um objeto mais
adequado de  armazenamento.  No  tocante  a  pesquisa no  comprasnet  informamos que  as atas com
menor preço não atende a especificação da ata 38/2010, pois as mesmas especifica  armário semi-
aberto e quantidade de 03 prateleiras, quando na verdade é armário fechado com quantidade de 04
prateleiras.

 c) A compra só foi efetivada em 17/03/2011 em virtude da liberação do orçamento para investimento
ser liberado no mês de março, neste caso o processo licitatório demandava de mais tempo haja visto
que o mesmo precisava  de parecer jurídico.

 d)  Em relação aos armários adquiridos a quantidade de prateleiras é quatro, pois a base conta como
uma prateleira,  os móveis danificados já estão sendo recuperados e  será realizado uma rotina de
fiscalização nos alojamentos para verificação da situação do material permanente da unidade."

 

Análise do Controle Interno:

1. A manfestação apresentada confirma o que foi apontado quanto a ausência de prévia especificação
adequada  pelos  setores  requisitantes,  com  o  agravante  que,  no  caso  do  Processo  nº.
23297.006571.20114-36, as quantidades não foram adquiridas conforme a necessidade do Instituto, mas
de acordo com as definidas na ata de registro de preços.

2.  Não  consta  nos  autos  do  Processo  23297.001634.2011-68  nenhuma  informação  concernente  a
qualquer  engano  cometido  pelo  setor  requisitante,  não ficando claro  dessa  forma,  como a  empresa
apresentou a quantidade correta em sua proposta.
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3. A alegação de que a aquisição do material em desacordo com a especificação realizada pelo setor
requisitante atendia às necessidades do setor, denota que o solicitante não definiu as característica do
produto de modo adequado.

4.  A manifestação  aponta  para  uma  falta  de  planejamento  na  aquisição  dos  armários,  e  reforça  a
constatação de que o material adquirido é inadequado para o armazenamento dos materiais dos alunos,
resultando na necessidade de aquisição de novos armários.

No que tange ao valor contratado, superior ao de outras atas de material semelhante, vigentes na data da
realização da compra, apenas uma das três atas demonstradas faz referência a armário semi-aberto. Cabe
destacar que o valor unitário da aquisição, R$ 857,14, encontra-se acima dos valores demonstrados em
até aproximadamente quarenta e três por cento.

Por fim, quanto a  alegação de  que o  material adquirido possui de  fato  quatro prateleiras,  mediante
pesquisas realizadas na  internet,  a  equipe  de  auditoria  verificou que na  definição de  quantidade  de
prateleiras de armários não é incluída a base.

Diante disso, conclui-se que o IFPE Campus Belo Jardim pagou por armários de quatro prateleiras e
recebeu os materiais com três, sem que nenhuma providência tenha sido tomada no sentido de sanar o
erro.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE,  em  especial  o  Campus  Belo  Jardim,  adote  medidas  no  sentido  de  que  os  setores
requisitantes de compras procedam a adequada especificação dos bens a serem adquiridos, mediante a
realização de um estudo de suas reais necessidades, realizando o devido processo licitatório ou aderindo
a atas de registros de preços, na qual esteja comprovada a vantajosidade econômica e a adequação do
produto registrado com o solicitado pelos setores demandantes.

Recomendação 2:

Que o IFPE, em especial o Campus Belo Jardim, se abstenha de aderir a ata de registro de preços, sem
que  seja  devidamente  comprovada  a  compatibilidade  do  produto  registrado  com  as  suas  reais
necessidades.

2.1.10.6. Constatação

Realização de estimativa do valor da contratação não amparada por pesquisa de preços e sem
detalhamento dos itens unitários.  Superestimativa de  preços resultando em oneração do  valor
contratado.

Mediante análise de processos licitatórios realizados pelo IFPE verificou-se o que segue, no que tange à
estimativa do valor da contratação:

1. Processo nº. 23297.004797.2010-11 - Pregão Eletrônico Nº 00025/2011 (SRP) cujo objeto foi a
aquisição de Equipamentos Agrícolas, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

Não consta  no Anexo  I  do Termo de  Referência,  os valores estimados unitários dos bens a  serem
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adquiridos. Vale ressaltar que no Termo de Referência acostado à folha seis do processo, ítem 9 – Do
valor  estimado ,́  consta  o montante  de  R$ 250.000,00,  porém sem qualquer  pesquisa  de  preço que
ampare esta estimativa.

Após  Parecer  emitido  pela  Procuradoria  Jurídica,  nº.  548/2011/PRF5/PGF/AGU,  de  01/09/11,  foi
acostado  ao  processo  Mapa  de  Apuração  de  Preços,  datado  de  07/10/11.  Entretanto,  por  meio  do
Parecer  acima  citado,  foi solicitada  manifestação  da  área  técnica  do  IFPE  Campus Belo  Jardim a
respeito de divergências verificadas no valor estimado da contratação de modo a esclarecer o verdadeiro
valor total estimado.

2. Processo nº. 23297.000379/2011-36, Pregäo Eletrônico Nº 18/2011, cujo objeto foi a aquisição de
lixeiras, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

O Termo de referência aprovado, fls. 18 a 23, não contém o detalhamento dos valores estimativos por
itens, destoando, seu valor estimado total de R$ 18.000,00 com o Mapa de Apuração de Preços, no qual
o valor estimado da compra totalizou R$ 35.279,94.

3.  Processo  nº  23297.004750.2010-58  -  Pregão  Eletrônico  Nº  04/2011,  tendo  como  objeto  a
aquisição de equipamentos de enfermagem, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

Não consta no Termo de Referência acostado às folhas 05 à 09 do processo, o orçamento detalhado para
efeitos de estimativa do valor da contratação. No item 10 (Do Valor Estimado) do referido documento
encontra-se a seguinte  informação: "10.1 O valor  total  máximo estimado dos materiais que trata o
objeto desta licitação é da ordem de R$ XXXX." Ainda assim, o Termo de Referência foi aprovado pela
então Diretora de Administração e Planejamento do IFPE Campus Belo Jardim.

4.  Processo nº  23297.003448.2011-63 -  Pregão  Eletrônico  Nº  00027/2011,  tendo como objeto  a
aquisição de material permanente, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

Não foram acostados ao processo os valores estimados unitários dos bens a serem adquiridos, no Anexo
I  do  Termo  de  Referência,  fls.  241/248,  em que  pese  recomendação  nesse  sentido,  expedida  pela
Procuradoria, por meio do Parecer nº 333/2011/IFPE/PGF/AGU, de 22/08/2011.

5. Pregão Eletrônico nº. 02/2011, cujo objeto foi a aquisição de material permanente e de consumo
de informática, realizado pelo IFPE Campus Ipojuca:

Constatou-se que a estimativa de preço para o item 2, cartucho para impressora, foi realizada em valor
muito superior aos registrados por outros órgãos gerenciadores de Atas de Registros de Preços, para o
mesmo material, resultando em aceitação de proposta classificada em décimo primeiro lugar, em função
das propostas classificadas em primeiro, segundo e sétimo lugares terem sido recusadas em função do
produto ofertado não ser  original  e  dos demais proponentes não terem atendido a  convocação  do
pregoeiro para envio de suas  propostas. Porém,  constatou-se, que o valor aceito, encontrava-se superior
à média dos valores registrados nas atas, em 47%, com consequente sobrepreço no valor contratado,
conforme demonstrado a seguir:

 

Valores Unitários (R$)

Estimado Aceito Mercado

412,83 245,00 166,62
(1)
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                                                                                                                               (1) Vide quadro abaixo

 

000388617  -  CARTUCHO  TONER  IMPRESSORA  HP,  TIPO  CARTUCHO  ORIGINAL,  COR  PRETA,

REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P2055DN, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE505X

UASG Gerenciadora Licitação

Valor Unitário

(R$)

254462 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS-FIOCRUZ 00055/2011 185,00

070020 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 00139/2010 175,00

158414 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC DO SUD.DE MG/C.J.FORA 00004/2011 174,00

158417 - INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC.DO ES/C.SERRA 00008/2011 155,00

373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM 00006/2011 144,90

160056 - CENTRO DE IMAGENS E INFORM. GEOGRAF. EXÉRCITO 00008/2011 188,00

090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN 00026/2011 144,44

VALOR MÉDIO 166,62

 

Face  ao  acima  exposto,  verifica-se  que  apesar  do  valor  contratado  ter  sido  inferior  ao  estimado,
encontrava-se superior a valores obtidos por outros órgãos gerenciadores de atas de registro de preços.
Cabe destacar que o valor estimado superou os registrados por outros órgãos em até, aproximadamente,
148% (cento e quarenta e oito por cento).

Diante  disso,  solicita-se  que  sejam  apresentadas  justificativas  acompanhadas  de  documentos  que
fundamentaram o valor estimado para esse material.

Dessa  forma,  restou  caracterizado  um sobrepreço  na  ordem de  R$ 3.919,00,  apenas nesse  item da
licitação, conforme demonstrado a seguir:

Valores (R$) Qtdade Sobrepreço
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(R$)Aceito Mercado Diferença

245,00 166,62 78,38 50,00 3.919,00

 

6. Pregão Eletrônico nº. 16/2011, realizado pela Reitoria do IFPE, cujo objeto foi a aquisição de
equipamentos e insumo:

a) Foi aceita proposta superior, em R$ 2.750,00, ao valor unitário estimado para o item 1, impressora
laser, resultando no valor total acima do estimado na ordem de R$ 13.750,00.

b) estimativa de preço para o item 4, cartucho toner, em valor muito superior aos registrados por outros
órgãos gerenciadores de Atas de Registros de Preços, para o mesmo material, resultando em aceitação
de  proposta  classificada  em  nono  lugar,  em  razão  das  oito  primeiras  colocadas  não  haverem
encaminhado suas propostas, com consequente sobrepreço no valor contratado, conforme demonstrado
a seguir:

 

 

 

 

Valores Unitários

Estimado Aceito Mercado

789,00 370,00 281,42
(1)

                                                                                                                               (1) Vide quadro abaixo

 

Material: 000375938 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA

CARTUCHO 1 CC364X, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P4015N

UASG Gerenciadora Licitação

Valor Unitário

(R$)

373025 - INCRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SR-15/AM 00008/2010 250,00
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Material: 000375938 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA

CARTUCHO 1 CC364X, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P4015N

UASG Gerenciadora Licitação

Valor Unitário

(R$)

150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 00046/2010 330,00

150248 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 00069/2011 256,66

130077 - SUPERINT. FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC. 00003/2011 289,00

VALOR MÉDIO 281,42

Face  ao  acima  exposto,  verifica-se  que  apesar  do  valor  contratado  ter  sido  inferior  ao  estimado,
encontrava-se  superior  aos  valores  obtidos por  outros  órgãos.  Cabe  destacar  que  o  valor  estimado
superou os registrados por outros órgãos em até, aproximadamente, 200% (duzentos por cento).

Diante  disso, foram solicitadas, por meio da Solicitação de Auditoria nº.  201200357/007, datada de 
10/04/12,  justificativas acompanhadas de documentos que fundamentaram o valor estimado para esse
material.

Dessa  forma,  restou  caracterizado  um sobrepreço  na  ordem de  R$ 2.657,40,  apenas nesse  item da
licitação, conforme demonstrado a seguir:

Valores

Qtdade Sobrepreço

Aceito Mercado Diferença

370,00 281,42 88,58 30,00 2.657,40

Causa:

Os setores responsáveis pela realização de pesquisas de preços da Reitoria e dos Campi Ipojuca, e Belo
Jardim, realizaram estimativa de preços de forma deficiente, resultando em aquisição, pela Reitoria e
pelo Campus Ipojuca, de equipamentos com valores superiores ao praticados pelo mercado. O chefe do
setor de compras do campus Ipojuca, e a gestora de licitações da Reitoria não tomaram providências no
sentido de verificar a compatibilidade dos valores orçados com os preços praticados pelo mercado.

Manifestação da Unidade Examinada:
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O IFPE foi requerido a  apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio da  Solicitações de
Auditoria  nºs.  201203357/005,  datada  de  30/03/12,  201203357/007,  datada  de  10/04/12  e
201203357/012,  datada  de  20/04/12.  A  manifestação  foi  apresentada  nos  termos  dos  documentos
elecandos a seguir:

- Memo nº. 049/2012-DAP, datado de 16/04/12, nos seguintes termos:

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 02/2011, realizado pelo IFPE Campus Ipojuca:

"Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203357/007, emitida em 10 de abril do corrente ano, de
lavra da Controladoria Geral da União em Pernambuco – CGU/PE, esta Diretoria de Administração e
Planejamento vem prestar as devidas informações/esclarecimentos:

 O item nº 02 do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2011, cuja descrição refere-se à “TONER PRETO REF.
CE505X”, possuía na Requisição de Compras/Termo de Referência, dentre outras características, a
informação de que “o cartucho deve ser original para manutenção da garantia das impressoras”. Tal
exigência decorre do fato de que as impressoras mencionadas foram adquiridas em Fevereiro/2011, na
quantidade  de  05  (cinco)  unidades,  cuja  garantia  de  fábrica  era  de  12  (doze)  meses,  ou  seja,  a
aquisição  do  suprimento,  até  então  inexistente  em  nosso  Almoxarifado,  necessitaria  estar  em
observância às observações do fabricante,  de  forma a evitar  perda de  garantia em detrimento de
utilização de peças ou componentes não-conformes.

 Conforme é verificado, houve 10 (dez) propostas de preços, inicialmente mais vantajosas que a aceita
pelo requisitante, adjudicada pelo Pregoeiro e homologada pelo Ordenador de Despesas do Campus
Ipojuca, entretanto, é mister destacar que:

 a)  existiram propostas mais  vantajosas,  a  exemplo  da  2ª,  no  entanto  foram recusadas  pela  área
requisitante, por não terem apresentado atestado/declaração que mantenha a garantia de fábrica do
fabricante da impressora em questão (fls. 570 do 3º Volume);

b)  o  10º fornecedor  formulou pedido de  cancelamento de  proposta,  haja vista  erro cometido por
funcionário ao encaminhar proposta, conforme fls. 603/604 do Processo nº 23296.000628/2011-11 (4º
volume);

 c) os fornecedores com propostas classificadas, a exemplo do 3º, 4º, 5º e 6º, foram apontados pelo
Pregoeiro como descumpridores do item 4.8 do Edital, sendo enquadrados no item 22.1 da previsão
editalícia  c/c  art.  28  do  Decreto  Federal  nº  5.450/2005,  conforme  despacho  do  Pregoeiro  deste
Campus (fls.  941 do Volume 05),  sendo todos notificados pela Administração a apresentarem suas
defesas/considerações, objetivando-se resguardar o contraditório e garantindo a todos os interessados
a ampla defesa, cuja análise da questão se encontra em nosso Órgão de Assessoramento Jurídico para
decisão do Ordenador de Despesas deste Campus.

 A proposta vencedora (11ª), adjudicada e homologada pelo valor de R$ 245,00 (Duzentos e quarenta e
cinco) reais refere-se ao cartucho original das impressoras mencionadas no presente expediente cujo
valor foi bem abaixo ao valor referencial de mercado, cotado conforme fls. 283/284 e fls. 321/325,
ambas do 2º volume do processo, com preço médio estimado em R$ 412,83 (Quatrocentos e doze reais e
oitenta e três centavos), ou seja, quase 41% de economicidade ao erário, zelando-se pela garantia do
equipamento adquirido."

- TASA nº. 20/2012 - Auditoria Geral / IFPE/ Reitoria, datada de 08/05/12:

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 25/2011 realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

"O  Termo  de  referência  inicial  localizado  nas  fls.:  09,  09  A e  09  B,  que  fora  elaborado  pelo
Requisitante consta a relação dos itens e as quantidades solicitadas com um valor total estimado de R$
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250.000,00, aprovado pelo Diretor Geral. Já no constante da fls.: 260 a 263, os itens são relacionados
e  consta  o  valor  total  estimado  para  a  contratação  de  R$  219.224,32  (Duzentos  e  dezenove  mil,
duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), tendo como base a pesquisa de preços apurada
no Mapa de Apuração de preços constante nas fls.:  182 a 191, sendo adotada a prática no órgão de
divulgação dos valores estimados por  itens durante a sessão pública do pregão, com o objetivo de
ampliar a competitividade e  evitar que os fornecedores não baixem os lances apegando-se ao que  foi
divulgado no Edital, sendo essa uma estratégia da Administração local, pois, muitas vezes, o número
de fornecedores dos pregões realizados são limitados, repetindo-se basicamente os mesmos a cada ano
e,  em alguns casos há apenas um fornecedor para o item, e com isso a estratégia é para que o valor
seja ainda menor que o valor de referência, informando este apenas no momento da sessão, a fim de
que a concorrência seja ampliada.

  Ocorre que quando o processo foi encaminhado para parecer no Jurídico, as pesquisas não estavam
totalmente concluídas, faltando preços dos itens mais caros, tais como o Trator e a Ensiladeira, e ao
retornar  do mesmo,  além de  ter  sido solicitado o  acréscimo de  alguns itens,  as pesquisas foram
complementadas e  renovadas, pois,  já estavam com prazo de validade vencidos, sendo o prazo do
sistema SIASGNET de 60 dias, sendo, portanto, o valor estimado para a a contratação o descriminado
no Mapa constante nas fls.: 182 a 191."

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 18/2011, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

"O Termo de  referência inicial  foi  encaminhado pelo requisitante  e  aprovado pelo  diretor  Geral,
porém sem pesquisas para embasar o valor estimado da Contratação. Após a pesquisa efetuada para
os itens solicitados o  valor  apurado foi  maior  que  o  informado pelo  requisitante,  isso justifica a
divergência dos valores informados.  Para evitar que tal procedimento se repita, estamos solicitando
que os requisitantes procedam às pesquisas de mercado, a fim de ter um valor real do objeto solicitado
e permita um melhor planejamento no momento da autorização para a contratação.

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 04/2011, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

 " A informação não foi  retificada,  pois,   não houve  nenhuma recomendação da  Procuradoria  no
Parecer  sobre  esse  item,  ficando  subentendido  que  tal  item  não  necessitaria  de  alteração,
permanecendo da maneira que estava na minuta analisada."

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 27/2011, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim:

"Foi aceita a justificativa de forma genérica, porém para as próximas contratações, procederemos a
justificativa de maneira mais detalhada, observando o disposto na Orientação Normativa NAJ-MG nº
52, de 22/07/09."

Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 16/2011, realizado pela Reitoria:

"No  que  se  refere  à  Constatação,  informamos que  o  valor  estimado  da  aquisição  para  certame
licitatório(Pregão  Eletrônico SRP nº 16/2010)  em análise,  foi  definido  com base  no menor  valor
dentre aqueles que compuseram a pesquisa de mercado e não pelo valor médio das 3(três) propostas
cotadas. A planilha com o Mapa Comparativo de Preços, que consolidou o valor estimado do objeto,
foi  elaborado com a fórmula do menor  valor,  em atendimento às recomendações da Procuradoria
Jurídica. A aceitação para o item 01 ficou dentro do preço estimado, se levarmos em consideração a
mediana dos três preços pesquisados, logo conclui-se que não houve sobrepreço na aquisição. Quanto
ao  item 9.5.13,  o  ,material  adquirido  para  o  item 04  pela  nossa  Administração  não  é  igual  ao
adquirido pela UASG 373025, no Pregão 08/2010, no seu item 95, visto que o nosso é original HP de
marca e de fabricante, e o da ata exemplificada pela Controladoria Geral da União, é um cartucho
compatível, pois seu fabricante é csinformatica(anexo), e no mercado o cartucho de marca é mais caro
do que o compatível(anexo). Podemos concluir  ,  também , não ter  havido sobrepreço na aquisição
desse item."
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Análise do Controle Interno:

1. No que tange ao Pregão Eletrônico nº. 02/2011, o documento apresentado apenas elenca os motivos
que  resultaram na  desclassificação  das  dez  melhores  propostas  apresentadas,  mas  não  justifica  o
principal fato apontado, que foi a estimativa do valor da contratação em valor superior, em até cento e
oitenta e cinco por cento, aos preços registrados por outros órgãos para o mesmo material, resultando em
contratação em valor superior aos praticados pelo mercado.

Ressalta-se ainda que apesar de haver sido requisitado a apresentar a documentação que fundamentou o
valor estimado da contratação, o IFPE não atendeu essa solicitação.

2.  Quanto  às  licitações  realizadas  pelo  IFPE  Campus  Belo  Jardim,  as  justificativas  apresentadas
confirmam que as contratações elencadas não foram precedidas de ampla pesquisa de preços de modo a
estimar seus valores de modo adequado, visando a obtenção da proposta mais vantajosa, o que restou
evidente mediante a constatação de que os termos de referência não são acompanhados de orçamento
estimativo, e  apresentam valores divergentes dos contratados. Cabe destacar que o procedimento de
revelar o valor máximo da contratação apenas quando da  realização das sessões carece  de previsão
legal, e que uma estimativa de preços realizada de forma adequada serve para balizar as propostas dos
concorrentes.

3. Quanto ao Pregão Eletrônico nº. 05/2011 realizado pela Reitoria, a manifestação apresentada revela
falhas na realização da estimativa do item 1, resultando na aceitação de proposta com valor superior ao
estimado.

4. No que tange ao Pregão nº. 16/2011, também gerenciado pela Reitoria, a manifestação afirma que em
um dos pregões elencados pela equipe de auditoria, o valor apontado seria de um produto não original.
Porém,  nada  menciona  quanto  aos  outros  três  certames  apontados,  em  que  o  valor  registrado
encontrava-se inferior ao da proposta aceita. Ademais, não foram prestados esclarecimentos a respeito
do valor da compra haver sido estimado muito superior ao praticado pelo mercado.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE oriente os responsáveis pela realização de contratações, a estimarem de forma adequada os
valores da contratação mediante a realização de orçamentos estimativos, com a composição dos custos
unitários  e  de  ampla  pesquisa  de  preços,  além de  verificação  dos  preços registrados  por  órgão  da
Administração Pública.

Recomendação 2:

Que o IFPE, em especial a Reitoria e os Campi Belo Jardim e Ipojuca, ao realizarem a estimativa das
contratações,  comparem os  preços  das  propostas  apresentadas,  com os  registrados  por  órgãos  da
Administração Pública para produtos semelhantes,  fundamentando no processo, o casos nos quais os
preços inferiores registrados,  não atendam às necessidades do Instituto.

2.1.10.7. Constatação

Desclassificação  imotivada  de  propostas  de  licitantes  que  ofertaram  o  menor  preço,  com
consequente prejuízo ao erário na realização da contratação.
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Mediante  análise  de  processos  licitatórios  realizados  pelo  IFPE  durante  o  exercício  de  2011,
constatou-se  que  diversas propostas que  apresentavam vantagem econômica  para  o  Instituto,  foram
desclassificadas sem a devida motivação, em função de situações que poderiam ser sanadas pela atuação
do pregoeiro, conforme relato a seguir.

1. Pregão Eletrônico nº. 03/2011, cujo objeto foi a aquisição de equipamentos para laboratório,
realizado pelo IFPE Campus Caruaru:

Foram recusadas três propostas que apresentaram o menor valor para fornecimento do item 38, baseada
no item 4.12 do edital que assim dispôs:

“4.12 Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital, for
omissa ou apresente irregularidades insanáveis.”

Entretanto, não consta  na  ata  de  realização do pregão nenhuma informação quanto à  motivação da
desclassificação das propostas.

Cabe destacar que o valor contratado, R$ 17.870,00, excedeu em 117,93% o menor valor ofertado, R$
8.200,00.

2. Pregão Eletrônico nº. 05/2011, cujo objeto foi a aquisição de camisa para fardamento, realizado
pela Reitoria do IFPE:

Mediante análise da ata de realização do Pregão Eletrônico, verificou-se que o julgamento das propostas
apresentadas pelos proponentes resultou na situação demonstrada no quadro a seguir:

Classificação Empresa Lance Situção
1º 08.036.489/0001-63 4,45 Amostra recusada

2º 04.034.176/0001-15 4,45 Não enviou proposta

3º 06.938.270/0001-24 4,74 Não enviou proposta

4º 11.994.509/0001-13 5,05 Não enviou proposta

5º 03.466.507/0001-23 5,29 Não enviou proposta

6º 06.938.274/0001-02 5,50 Amostra recusada

7º 10.530.815/0001-36 5,99 Não enviou proposta

8º 81.435.752/0001-87 6,50 Amostra recusada

9º 05.645.026/0001-00 6,87 Não enviou proposta

10º 10.157.094/0001-60 7,60 Amostra recusada
11º 10.379.497/0001-54 7,60 Não enviou proposta

12º 03.230.915/0001-81 8,10 Amostra recusada

13º 05.287.117/0001-11 8,25 Não enviou amostra

14º 01.046.099/0001-25 8,50 Não enviou proposta

15º 11.332.856/0001-80 8,74 Não enviou proposta

16º 07.174.263/0001-66 10,50 Não enviou proposta

17º 01.109.962/0001-46 11,10 Amostra recusada
18º 00.537.555/0001-77 13,00 Não enviou proposta

19º 04.622.042/0001-15 13,09 Proposta Aceita

 Fonte: COMPRASNET

Entretanto, verificou-se que os motivos alegados pelo pregoeiro para a desclassificação das empresas
classificadas em décimo, e em décimo sétimo lugar, tratavam-se de situações perfeitamente sanáveis,
pois  não  se  referiam à  qualidade  do  produto  apresentado,  mas  tão  somente  à  extensão  de  faixas,
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tonalidade de cores e não apresentação de amostras de todos os tamanhos que seriam fornecidos.

É importante ressaltar que o edital da licitação no subitem 21.1.1 previu que materiais entregues fora das
especificações estariam sujeitos à  devolução,  cujos custos seriam arcados pelo fornecedor, além das
sanções cabíveis.  Além disso,  os materiais,  conforme  item 22 do edital,  ainda  seriam submetidos a
recebimentos provisório e definitivo, para a verificação das especificações e das quantidades fornecidas.

Destaca-se ainda que a proposta aceita, excedeu em aproximadamente, setenta e três por cento, a da
empresa classificada em décimo lugar.

3.  Pregão Eletrônico nº.  01/2011,  cujo objeto foi  a aquisição de equipamentos e  insumos para
laboratório, realizado pelo IFPE Campus Caruaru:

a) Desclassificação das propostas das empresas classificadas em segundo, quarto e quinto lugares, para
fornecimento do item 2, do Pregão Eletrônico nº. 01/2011, realizado pelo IFPE Campus Caruaru, sem a
devida fundamentação, constando na ata de realização do pregão a informação de que mesmo com o
envio  do  anexo  solicitado  pelo  pregoeiro,  não  foram apresentados  pelos  licitantes  os  catálogos  do
produto.

Porém, verificou-se que após a recepção dos anexos, as empresas não foram instadas a apresentarem a
complementação das informações enviadas, tendo sido, simplesmente, sumariamente desclassificadas do
certame. Cabe destacar que conforme parág. 3º do art. 26 do Decreto nº. 5.450/2005, o Pregoeiro pode
sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, ação que se justificaria no caso em tela,
em que  a  proposta  vencedora  encontrava-se  classificada  apenas em nono lugar  e  excedia  a  menor
proposta em 192,22%, conforme demonstrado a seguir.

 

Empresa Menor Lance % Situação Classificação

07.712.781/0001-96 8.999,99 -
Desclassificada  por  não  atender  as

especificações
1º

07.110.365/0001-18 9.199,00 2,21 Desclassificada por não apresentar catálogo 2º

01.975.274/0001-69 9.800,00 8,89
Desclassificada  por  não  atender  as

especificações
3º

07.216.220/0001-04 17.000,00 88,89 Desclassificada por não apresentar catálogo 4º

03.983.817/0001-15 17.400,00 93,33 Desclassificada por não apresentar catálogo 5º

00.637.929/0001-26 20.000,00 122,22
Desclassificada  por  não  atender  as

especificações
6º

09.249.664/0001-63 22.900,00 154,44 Desclassificada por não apresentar catálogo 7º
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Empresa Menor Lance % Situação Classificação

01.905.120/0001-09 24.500,00 172,22 Desclassificada por não apresentar catálogo 8º

51.536.795/0001-98 26.300,00 192,22 Proposta vencedora 9º

 Fonte: COMPRASNET

É importante ressaltar que caso o motivo para a recusa da proposta da empresa classificada em segundo
lugar tenha sido apenas a não apresentação do catálogo, ou seja, o produto atendia às especificações
pretendidas, essa aquisição representou ao erário um prejuízo potencial na ordem de R$ 273.616,00,
apenas nesse item, conforme demonstrado a seguir:

 

Qtdade Licitada Diferença Unitária entre Propostas Prejuízo Total

16 17.101,00 273.616,00

b) Desclassificação da proposta da empresa classificada em terceiro lugar, no valor de R$ 2.300,00, para
fornecimento do item 09 do Pregão Eletrônico, em função da ausência da logomarca da empresa no
catálogo, sob a alegação de que dessa forma a empresa poderia enviar um equipamento diferente.

Inicialmente, vale salientar que o motivo alegado não é suficiente para a desclassificação da proposta,
visto que o equipamento ainda seria submetido às etapas de recebimento provisório e definitivo, ocasião
em que seria verificada sua compatibilidade com as especificações definidas, estando a empresa sujeita a
sofrer as sanções definidas no edital da licitação, caso descumprisse as obrigações assumidas.

Além  disso,  mediante  análise  do  anexo  enviado  pela  empresa,  disponível  para  consulta  no
COMPRASNET, verificou-se que havia nele a indicação da marca do produto.

Consequentemente,  esse  item foi adjudicado à  empresa  classificada em sexto lugar,  no valor  de  R$
3.400,00,  resultando  num prejuízo  potencial na  ordem de  R$ 17.600,00 ,  conforme  demonstrado  a
seguir:

 

Qtdade Licitada Diferença Unitária entre Propostas Prejuízo Total

16 1.100,00 17.600,00

Cabe destacar que esse mesmo produto foi adjudicado à mesma empresa que teve sua proposta recusada
pelo IFPE Campus Caruaru, no Pregão SRP nº. 56/2010 (vigência da ata: 06/12/2010 até 05/12/2011)
realizado pela UNIPAMPA (UASG 154359), no valor de R$ 2.800,00, demonstrando que além de ser um
produto já aceito por outra instituição de ensino federal, o valor estimado pelo IFPE Campus Caruaru,
no valor de R$ 4.975,67 encontrava-se superestimado.
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Considerando que a empresa que teve a proposta acima desclassificada, registrou intenção de recursos
contra  a  desclassificação,  foi  solicitado  ao  IFPE,  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  nº.
201203357/007, datada  de  10/03/2012, que fossem apresentadas cópias do recurso apresentado pela
empresa  e  do  julgamento  realizado  pelo  Pregoeiro.  Porém,  a  documentação  requerida  não  foi
disponibilizada.

4. Pregão Eletrônico nº. 01/2011, cujo objeto foi a aquisição de equipamentos para laboratório,
realizado pelo IFPE Campus Garanhuns:

De acordo com a Ata do Pregão Eletrônico, as propostas classificadas em terceiro, quinto, sexto e oitavo
lugares,  para  fornecimento  do  item  09,  foram  recusadas  por  não  atenderem  às  necessidades  da
Administração.  Entretanto,  não  consta  nenhuma  informação  adicional  esclarecendo  os  motivos  da
desclassificação dessas propostas.

O mesmo ocorreu no que concerne ao item 25 deste mesmo certame, quanto às propostas classificadas
em segundo e quarto lugares.

5. Pregão Eletrônico nº. 02/2011, cujo objeto foi a aquisição de máquinas e equipamentos para
laboratório, realizado pelo IFPE Campus Caruaru:

a) As propostas classificadas em primeiro, terceiro e quarto lugares para fornecimento do item 09, foram
desclassificadas, conforme a  ata,  por  não atenderem às especificações.  Porém, além da ausência  de
informações  a  respeito  de  quais  especificações  encontravam-se  em desconformidade,  verificou-se,
analisando a troca de mensagens constantes da ata, que após a recepção dos anexos enviados pelos
proponentes, os mesmos não foram informados a respeito dos motivos da recusa da proposta, momento
em que possíveis dúvidas poderiam ser sanadas.

b) Verificou-se ainda que a proposta classificada em oitavo lugar, que era inferior em R$ 1.765,05 à
proposta  aceita  para  fornecimento do item 19,  foi recusada por descumprimento do subitem 4.8  do
edital.  Porém,  conforme  a  ata,  o  sistema  registrou  a  recepção  do  anexo  enviado  pela  empresa  às
15:37:22h  do  dia  07/07/11,  sem  que  o  pregoeiro  tenha  enviado  nenhuma  mensagem  posterior
informando a ausência de alguma informação.

c) Quanto ao item 31, inicialmente todas as propostas foram recusadas por ausência de envio dos anexos
por parte  dos licitantes.  Após a  reconvocação das empresas, a  proposta da  empresa  classificada em
décimo primeiro lugar  após a fase  de lances foi aceita.  Porém, não consta  na  Ata, nenhum registro
quanto à recepção do anexo, assim como entre os anexos das propostas relacionadas a esse pregão, não
se encontra nenhum concernente a esse item.

6. Pregão Eletrônico nº. 04/2011, cujo objeto foi a aquisição de materiais e equipamentos, realizado
pelo Campus Caruaru:

Conforme a  Ata  do Pregão, a  proposta  classificada em quinto lugar, no valor de  R$ 1.498,00, para
fornecimento do item 2, foi recusada em função da proposta encaminhada não atender ao descrito no
edital. Entretanto, conforme as informações registradas na ata, referente à troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes, verificou-se que, na realidade, a empresa se encontrava com dificuldades de
enviar sua proposta, conforme mensagem encaminhada às 14:41:51 do dia 03/06/11. Entretanto, esse
fato não foi levado em consideração pelo pregoeiro, resultando na aceitação da proposta classificada em
décimo terceiro lugar, no valor de R$ 2.499,99, onerando o total contratado em R$ 10.019,90.

7. Pregão Eletrônico nº. 12/2011, cujo objeto foi a aquisição de materiais de limpeza, realizado pelo
Campus Caruaru:

Desclassificação de proposta classificada em terceiro lugar, no valor de R$ 14.056,00 para fornecimento
de 400 unidades do item 9 do Pregão Eletrônico nº. 012/2011, realizado pelo Campus Caruaru,  em
função de especificação incompleta. No entanto, não consta na ata nenhuma mensagem encaminhada
pelo  pregoeiro  ao  licitante,  no  sentido  de  acrescentar  as  informações  ausentes  em  sua  proposta.
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Consequentemente, foi aceita a proposta da empresa classificada em quarto lugar, cujo valor totalizou
R$ 18.000,00.

Cabe destacar que, conforme a ata de pregão, a proposta classificada em segundo lugar, no valor total de
R$ 11.772,00, teria sido recusada em função de pedido de desistência realizado pelo fornecedor por
telefone. No entanto, não consta na ata nenhum registro de mensagem encaminhada pelo licitante ao
Pregoeiro nesse sentido.

 

Causa:

Os  Pregoeiros  dos  Campi  Caruaru,  e  Recife  e  da  Reitoria,  desclassificaram  propostas  melhores
classificadas sem anexar aos processos a motivação para tal decisão, nos termos da Lei nº. 10.502/2002,
art. 4º, inciso XI.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE  foi requerido  a  apresentar  manifestação  para  o  fato  apontado  por  meio  da  Solicitação  de
Auditoria  nº.  201203357/007,  datada  de  10/04/12.  A manifestação foi apresentada  nos termos  dos
seguintes documentos a seguir elencados:

- Memo nº. 08/2012, datado de 13/04/12 - Campus Garanhuns:

“Conforme consta nos documentos que estamos anexando nesta oportunidade,  todas as recusas às
propostas dos fornecedores foram motivadas. Ocorre que o campo do site comprasnet é reduzido e
conta com limitação de número de caracteres, motivo pelo qual informamos apenas que o material
está em desacordo com as necessidades da Administração. No processo, por outro lado, encontra-se a
explicação  dada  por  parte  da  solicitante,  conhecedora  do  item requisitado,  com as  informações
técnicas que o levaram a rejeitar o produto.”

 - Expediente assinado pelo Chefe do DAP do Campus Caruaru em exercício, datado de 13/04/12:

“Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 007/2012, da Controladoria Geral da União, datada de
10/04/2012, informamos a Vossa Senhoria que:

Os itens de  9.5.2 à  9.5.11 e  suas respectivas justificativas para desclassificação encontram-se  em
anexo. Reiteramos que, o espaço para preenchimento no ComprasNet a respeito da deliberação dos
requisitantes  quanto  a  compatibilidade  dos  produtos  ofertados  e  sua  requisição,  por  vezes,  é
insuficiente,  e  portanto  incluímos  expressões  resumidas  disponibilizando  aos  fornecedores  e  a
sociedade as justificativas apensas ao processo.

Outrossim,  para  fins  de  fins  de  informação,  os  documentos  anexos  a  esta  resposta  da  SA foram
extraídos do corpo dos respectivos processos.

No tocante ao item 9.5.11, esclarecemos que o próprio texto editalício, em seu item 4.12, VI, informa
que  serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  expressões  evasivas  e  incompletas,
conforme segue em anexo lauda 200 do processo original para comprovação.

Os fornecedores não foram procurados para manifestar  suas correções por  estar  estabelecido no
instrumento convocatório tal regra, os quais deveriam ter amplo conhecimento ao vincularem-se no
certame.  Observe  que,  na Ata do certame, consta  que  o  fornecedor  13.641.131/0001-08 informou
apenas a descrição SIASG do objeto ofertado, atitude em desacordo com o edital.

Quanto a desclassificação do licitante 12.401.177/0001-89 RD Comércio de Material de Construção e
Limpeza - ME, note-se que na própria descrição do motivo de recusa consta o telefone do licitante
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81-30237442. Em diversos momentos não há a possibilidade de um contato por escrito com os mesmos,
devido a necessidade de celeridade nas ações do pregão. Cumpre destacar que, caso a informação
fosse  inverídica ou inexistente  o fornecedor  a partir  deste  momento, (28/20/2011 16:04:11) teve  a
intenção de registro de recurso disponibilizada, porém não a utilizou, corroborando a informação de
que, realmente, pedira a desclassificação.”

- Memo 22/2012-DAD, datado de 17/05/12 - Reitoria:

"Pregão  05/2011.  A princípio  vamos esclarecer  que  todos  as  recusas  feitas  pelo  Pregoeiro  nesse
certame  foram  embasadas  por  laudo  técnico  dado  pelo  requisitante,  que  nesse  processo  foi  a
Assessoria de Comunicação da Reitoria(anexo)  ), uma vez que o Pregoeiro não tinha conhecimento
técnico para definir  o padrão do aceite. Reconhecemos que poderíamos ter aceito a proposta mais
vantajosa(menor valor), mas como essa compra foi compartilhada, ou seja, para atendimento a todos
os Campi, o Requisitante teve o zelo ao analisar a amostra e aceitar aquela que realmente estivesse
dentro dos padrões definidos no Termo de referência,a, visto que o material final seria recebido por
pessoas distintas.

Apesar de termos aceito uma proposta maior do que o menor valor apresentado, a Administração não
teve um prejuízo grande no final, pois os únicos participantes que adquiriram o fardamento foram os
Campi  de  Afogados,  Caruaru  e  Pesqueira(anexos),  totalizando  um  percentual  de  12,74% das
27.616(vinte e sete mil, seiscentos e dezesseis) camisas registradas na ata."

Análise do Controle Interno:

1.   Mediante  análise  dos  anexos  enviados  juntamente  com a  manifestação  apresentada  pelo  IFPE
Campus Garanhuns, verificou-se que a desclassificação das propostas apresentadas para fornecimento
dos itens 09 e 25 do Pregão Eletrônico nº. 01/2011, foram lastreadas em parecer emitido por servidora
Técnica de Laboratório de Química.

2. Anexos à manifestação apresentada pelo Campus Caruaru, foram apresentados documentos extraídos
dos diversos processos elencados. Entretanto, entre eles, não foi encontrada a decisão motivada quanto a
aceitabilidade  das  propostas,  na  forma  prevista  no  art.  4º.  inciso  XI,  da  Lei  nº.  10.520/2002,  ou
pareceres  dos  setores  requisitantes  demonstrando  as  inconformidades  dos  produtos  com  as
especificações contidas nos editais das licitações.

Cabe  ressaltar  que  não  foi  apresentada  à  equipe  de  auditoria,  apesar  de  solicitada,  documentação
concernente ao recurso da empresa que teve a proposta desclassificada para fornecimento do item 09 do
Pregão Eletrônico nº. 01/2011, pelo fato do catálogo apresentado não conter a marca do produto.

Quanto  à  alegação  de  que  os  fornecedores  não  foram instados  a  procederem a  correção  de  suas
propostas pelo fato de ao se candidatarem a participar do certame, deveriam estar cientes das regras
editalícias, cabe lembrar que a realização da licitação visa assegurar à Administração a proposta mais
vantajosa. Dessa forma, ao interagir com os fornecedores no sentido de sanar possíveis erros em suas
propostas, conforme previsto no Decreto nº. 5.450/2005, art. 26, parág. 3º, o Pregoeiro estaria atuando
nesse sentido.

4. No que tange ao Pregão Eletrônico nº. 05/201 realizado pela Reitoria, a manifestação apresentada não
elide a falha apontada haja vista que, conforme relatado, o material a ser adquirido ainda passaria pelas
fases de recebimento, onde todas as conformidades previstas no edital da licitação seriam verificadas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE adote medidas no sentido de orientar seus servidores designados como Pregoeiros a atuarem
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no  sentido  de  obter  para  a  Administração  a  proposta  mais vantajosa  os quais  devem se  abster  de
desclassificar ofertas que contenham vícios que sejam sanáveis.

Recomendação 2:

Que o IFPE oriente seus pregoeiros a motivarem suas decisões quanto a aceitabilidade das propostas
melhores  classificadas,  os  quais  devem se  abster  de  recusarem propostas sem que  seja  realizada  a
anexação, aos autos dos processos, de termos contendo a motivação de tais decisões e/ou pareceres
emitidos pelos setores requisitantes apontando as desconformidades das propostas recusadas com as
especificações contidas nos editais das licitações.

2.1.10.8. Constatação

Ocorrência de prejuízo ao erário na aquisição de equipamentos eletrônicos realizada pelo IFPE
Campus Recife,  resultante  de não fundamentação da necessidade da aquisição, da definição de
especificações desnecessárias e exigência indevida de visita técnica que resultaram em oneração do
total contratado, da escolha de ata de registro de preços sem a devida fundamentação, de aceitação
de proposta sem a comprovação da conformidade com as especificações definidas, da ausência de
isonomia no julgamento das propostas dos licitantes e da realização de pagamentos por serviços
que não foram executados.

1.  O  IFPE  Campus  Recife  realizou,  no  exercício  de  2011,  despesas  com aquisição  de  materiais
eletrônicos (lousas interativas, retroprojetores, entre outros), na ordem de R$ 1.296.275,00.

As aquisições foram realizadas por meio do Processo nº. 23054.001114/2011-32 – Adesão à  Ata de
Registro  de  Preços n°.  23/2010 – UASG 158310 e  mediante  a  realização  do Pregão Eletrônico nº.
10/2011.

Entretanto,  não  consta  em  nenhum dos  processos  retromencionados,  justificativas  adequadas,  nos
respectivos termos de referências, para a aquisição das  vinte lousas digitais, realizadas por meio da ARP
nº. 23/2010 e para os quantitativos dos itens indicados no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº.
10/2011,  principalmente  no  que  concerne  aos itens  dos  Grupos 01  e  02,  que  juntos representaram
82,69% do  valor  total  estimado,  conforme  será  demonstrado  a  seguir.  Destaca-se  que  o  Termo de
Referência  originou-se  de  Requisição  de  Compras  realizada  pelo  Diretor  de  Administração  e
Planejamento, datada de 28/10/2010.

 

 

 

 

 

 

 

  VALOR VALOR  MÁXIMO
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RESUMO DOS ITENS/GRUPOS QTDE
UNITÁRIO

(R$)

ESTIMADO (R$)

 

 

GRUPO 1

ITEM OBJETO  

1 LOUSA INTERATIVA 115 8.366,00 962.090,00

2 SONORIZAÇÃO  PARA  LOUSA

INTERATIVA
115 906,00 104.190,00

3 SUPORTE MÓVEL PARA LOUSAS 10 2.233,00 22.330,00

TOTAL DO GRUPO 1                                  1.088.610,00

GRUPO 2 4 PROJETOR MULTIMIDIA 115 4.834,00 555.910,00

5 SUPORTE  ANTI-FURTO  PARA

PROJETOR MULTIMÍDIA
115 470,00 54.050,00

TOTAL DO GRUPO 2                                     609.960,00

TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 2) 1.698.570,00

É importante ressaltar que não foram incluídos nos processos nenhuma fundamentação ou estudo quanto
à  real  necessidade  de  aquisição  desses  equipamentos,  bem como  das  especificações  indicadas  nos
respectivos termos de referência, fator determinante para o valor contratado, em que pese a relevância
do valor investido.

2. Mediante análise do processo de aquisição das vinte lousas digitais, realizadas por meio da adesão à
Ata de Registro de Preços nº. 23/2010 – UASG 158310, verificou-se que:

a) de modo a justificar a escolha da Ata, na qual o valor do equipamento foi registrado no valor de R$
7.500,00, encontra-se  anexado ao processo, mapa  de  preços apontando os valores obtidos mediante
consulta a duas empresas, nos valores de R$ 7.750,00 e R$ 7.600,00, e o Registro de Preço nº. 08/2010
que teve a empresa SMART Technologies, com a proposta no valor de R$ 14.500,00, vencedora.

Entretanto, mediante consulta ao sistema COMPRASNET, vigentes à época da contratação, a equipe de
auditoria encontrou quatro atas de registro de preços de material semelhante, cujos valores unitários
encontravam-se abaixo dos orçados, conforme demonstrado a seguir:

 

UASG Pregão Vigência da Ata Material

Preço

Unitário

(R$)
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UASG Pregão Vigência da Ata Material

Preço

Unitário

(R$)

160211 03/2010 15/07/2011 até 14/07/2012 000304699  -  LOUSA  INTERATIVA,  MATERIAL

POLIÉSTER,  REVESTIMENTO  HARDCOAT,  COR

BRANCA, TAMANHO TELA 77,  ALTURA 125,70,

LARGURA 165,70, PROFUNDIDADE MÁXIMA 13,

CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  SUPORTE

P/CANETAS E APAGADOR, LEDS INDICADORES

P/

2.500,00

153043 301/2010 01/12/2010 até 31/07/2011 000304699  -  LOUSA  INTERATIVA,  MATERIAL

POLIÉSTER,  REVESTIMENTO  HARDCOAT,  COR

BRANCA, TAMANHO TELA 77,  ALTURA 125,70,

LARGURA 165,70, PROFUNDIDADE MÁXIMA 13,

CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  SUPORTE

P/CANETAS E APAGADOR, LEDS INDICADORES

P/

4.200,00

154043 301/2010 01/12/2010 até 31/07/2011 000304699  -  LOUSA  INTERATIVA,  MATERIAL

POLIÉSTER,  REVESTIMENTO  HARDCOAT,  COR

BRANCA, TAMANHO TELA 77,  ALTURA 125,70,

LARGURA 165,70, PROFUNDIDADE MÁXIMA 13,

CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS  SUPORTE

P/CANETAS E APAGADOR, LEDS INDICADORES

P/

5.200,00

070004 68/2010 21/12/2010 até 20/12/2011 000392624  -  LOUSA  INTERATIVA,  MATERIAL

POLIÉSTER,  COR  BRANCA,  ALTURA  125,70,

LARGURA  165,70,  PROFUNDIDADE  13,  TIPO

ALIMENTAÇÃO  USB  2.0,  CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS  SISTEMA  ÁUDIO  ESTÉREO

INTEGRADO À LOUSA/SOFTWARE C

5.970,00

Cabe destacar que a empresa que ofertou o preço de R$ 5.200,00 no Pregão nº. 301/2010 descrito no
quadro acima foi a mesma fornecedora da Ata escolhida, na qual o preço registrado foi de R$ 7.500,00.

Mediante comparação das propostas apresentadas em ambos os pregões, verificou-se semelhanças entre
os objetos ofertados, em que pese a diferença de R$ 2.300,00 em cada unidade do produto, conforme
demonstrado a seguir:

 

Empresa Pregão

Valor

Registrado

Data/hora

Registro Especificações

Vertical

tecnologia  e
301/2010R$ 5.200,00

12/11/10

14:08
Marca: INTERWRITE

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

130 de 205 23/01/2013 10:12



Empresa Pregão

Valor

Registrado

Data/hora

Registro Especificações

sistemas  ltda  -

epp

    Fabricante: INTERWRITE

    

Descrição  detalhada  do  objeto  ofertado:  lousa  interativa,

material  poliester,  revestimento hardcoat,cor  branca,  tamanho

tela 77 pol, altura 125,70 cm, largura 165,70 cm, profundidade

mãxima 13 cm, caracteristicas  adicionais  suporte p/canetas  e

apagador, leds indicadores. detalhes:  superficie de escrita de

baixo  reflexo  1,57  x  1,18  m  (77.5  polegadas  diagonal)

compatibilidade com windows xp, vista, server 2003 standard,

mac  osx  e  linux  porta  de  comunicação:  cabo  usb  de

comunicação  que  proporciona  energia  e  comunicação  ao

quadro. opção de comunicação atraves de cabo serial (rs-232)

ou wireless atraves de bluetooth (2.4 ghz). tipo de operação:

permite a operação pelo contato de uma caneta interativa com

uma precisão interna de 4.096 linhas por polegada e externa de

1.000 linhas por polegadas (39,4 linhas por milimetro). teclas

pre-programadas  na  superficie  do  quadro  para  executar  o

software, calibrar o quadro, entre outras teclas programaveis.

precisão:  1.096  linhas  por  polegada  (output),  4.000  lpp

(interna)  (39,4  linhas  por  milimetro)  funções  hardware:

tecnologia  eletromagnetica  integrada  na  solida  e  regida

superficie interativa do quadro. permite projetar e manipular as

aplicações do computador; permite escrever, apagar  e salvar

qualquer informação realizada com a caneta interativa. permite

de forma simples trocar a unidade controladora do quadro no

próprio  local  de  instalação.  velocidade  de  rastreio:  250

polegadas  por  segundo.  funções  de  software:  software  no

idioma portugues brasil, o software permite salvar ou exportar

arquivos em formatos gwb, bmp, jpg, gif, tiff, png, pdf e html.

deve  possuir  acima  de  4.000  recursos  educativos  em seus

slides ou planilhas, galeria de imagens e simulações em flash.

teclado  virtual  no  modo  de  projeção,  anotação  em imagens

projetadas com paleta de cores disponivel, marcador grifador

em distintos  formatos.  a  caneta  permite  criar,  editar,  mover,

rotacionar e salvar anotações no software do quadro. brilho: o

brilho da  superficie  do quadro a 60 graus,  a  de 40 gu +/-5.

acessorios:  2  dispositivos  de  contato  direto  (canetas)que

tenham  bateria  interna,  recarregavel  de  0,25  cell  com

tecnologia  nimh (niquel  metal  hidreto)  sem efeito  memoria.

incluido um carregador de canetas, suporte para montagem em

parede e cabo usb de 4.9 m para conexão com o computador e

cabo  serial  de  comunicação  (pode-se  utilizar  de  forma

alternativa o cabo serial ou o usb, conforme seja necessãrio).

Vertical

tecnologia  e

sistemas  ltda  -
23/2010 R$ 7.500,00

25/11/10

16:40 Marca: INTERWRITE
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Empresa Pregão

Valor

Registrado

Data/hora

Registro Especificações

epp

    Fabricante: INTERWRITE

    

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lousa interativa: 77

polegadas (195,6 cm) na diagonal; material resistente capaz de

suportar perfurações com estiletes e outros danos sem danificar

a  tecnologia  da  lousa,  cor  branca  com pelicula  protetora;

suporte para canetas; superfície de tela composta por material

de  baixa  reflexão,  com redução  de  reflexão  e  brilho  em

projeção  frontal;  superfície  sensível  a  toque  de  caneta;

Acompanha Software no idioma Português (Brasil). Número de

licenças  ilimitado para  utilização  pela  instituição  de  ensino;

Possui mais de 4500 recursos educativos (conteúdo) em forma

de  slides  e  planilhas,  galerias  de  imagens  e  animações  em

Flash. Possui  função de busca por palavra-chave e permite a

inclusão  de  conteúdo  próprio  (personalizado)  na  galeria  de

recursos.  Possui  função  de  teclado  virtual  em  modo  de

projeção,  permite anotação em imagens  projetadas  utilizando

paleta de cores selecionável, marcador grifador em diferentes

formatos e espessuras. Possui reconhecimento de escrita (OCR)

de modo natural,  sem necessidade de treinamento específico;

permite a separação dos elementos do texto. Reconhecimento

avançado  de  formas  (quadrado,  retângulo,  triângulo).

Atualização gratuíta de versão do software, disponível através

do  site  do  fabricante  na  internet.  A  lousa  acompanha  duas

canetas eletrônicas, cabo USB, Serial, suporte de parede e cabo

de energía. Possui 3 anos de garantía balcão. Incluso Instalação

completa da lousa, treinamento presencial com os profesores e

reciclagens periodicas. Modelo - IW1277

 

b)  o  pagamento  pela  aquisição  das  vinte  lousas  digitais  foi  realizado  por  meio  do  Processo  nº.
23295.003357.2011-48. Mediante análise dos autos, verificou-se que a empresa fornecedora, ao emitir a
Nota  Fiscal,  nº.  063,  datada  de  27/05/2011,  indicou no campo natureza  da  operação do documento
fiscal,  a  seguinte  informação: ´venda à ordem ,́  que  é  definida  como operação de  venda  que,  antes
mesmo de receber o produto do fornecedor, promove a sua saída a terceiros, não havendo necessidade
de que a mercadoria transite fisicamente até o estabelecimento que fez a primeira aquisição, para depois
ser remetida ao segundo comprador ou destinatário final.

De  acordo  com  as  notas  fiscais  anexadas  ao  processo,  a  empresa  fornecedora,  CNPJ  nº.
10.707.094/0001-97 adquiriu os equipamentos junto à empresa CNPJ nº. 62.517.297/0001-14, conforme
NF nº.  7.581,  datada  de  26/05/2011,  no  valor  unitário  de  R$  1.383,12,  totalizando  R$  27.662,44.
Acrescentando os valores dos impostos recolhidos, a operação totalizou R$ 37.685,60.

Constatou-se  ainda que mesmo tomando conhecimento da  discrepância  entre  o valor adquirido pelo
fornecedor  e  revendido  ao  IFPE,  nao  foram  adotadas  providências  no  sentido  de  garantir  à
Administração a obtenção da proposta mais vantajosa, mediante imediato cancelamento da adesão à Ata
de Registro de Preços nº. 23/2010 - UASG 158310. Ao contrário, mesmo diante de tal fato, o pagamento
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foi autorizado e realizado. Destaca-se ainda que apesar do espaço curto de tempo entre a realização
deste pagamento, 20/06/11, e a realização do Pregão Eletrônico nº. 10/2011, 25/08/11, mediante o qual
foram adquiridas mais setenta e cinco unidades deste equipamento, o valor unitário foi estimado em R$
8.366,00 e adjudicado a esta mesma empresa no valor de R$ 7.662,00.

Dessa  forma,  verificou-se  que  ao adquirir  esses produtos ao valor  total de  R$  150.000,00,  o  IFPE
Campus Recife pagou um valor superior ao custo da compra da fornecedora na ordem de 298,03%, ou
seja, R$ 112.314,40 acima do valor pago na operação original, o que evidencia um elevado sobrepreço
na realização da compra.

Cabe acrescentar que o preço registrado pela empresa incluía a instalação completa da lousa. Porém, em
que  pese  ainda  haver  nas instalações do  IFPE  Campus Recife  equipamentos que  ainda  não  foram
instalados, a realização do pagamento foi autorizada pelo Diretor de Administração e Planejamento do
Campus Recife e realizado integralmente, conforme OB nº. 800622, datada de 20/06/11, enquanto que a
instalação encontra-se sendo realizada por servidores do próprio Instituto, conforme constatou a equipe
de auditoria em vistoria realizada no Campus.

Destaca-se ainda que conforme a ata de realização do Pregão SRP nº  23/2010 (UASG 158310), que
originou os preços registrados, a empresa que vendeu os equipamentos à empresa contratada pelo IFPE
Campus Recife,  CNPJ 62.517.297/0001-14, também participou desse  certame e  apresentou proposta
unitária no valor de R$ 7.300,00, valor inferior, em R$ 200,00 em relação à proposta vencedora. Porém,
consta  na  ata  que  a  empresa  pediu desclassificação  da  licitação.  Ou seja,  a  empresa  se  retirou  do
certame, mas forneceu o produto de forma indireta, onerando o valor unitário do produto registrado na
ata.

3. Após a aquisição das vinte unidades de lousas interativas, realizadas por meio da adesão à Ata de
Registro de Preços n°. 23/2010 – UASG 158310, o Campus Recife realizou o Pregão Eletrônico nº.
10/2011, com a finalidade de adquirir mais cento e quinze unidades, das quais, foram adquiridas noventa
e cinco. Verificou-se, no entanto, a ausência de justificativas para as especificações definidas no Termo
de Referência, que resultaram na estimativa do valor unitário, na ordem de R$ 8.366,00, haja vista a
existência  de  diversas atas registradas no  sistema  COMPRASNET,  com valores muito  inferiores ao
estimado no Pregão Eletrônico nº. 10/2011, para produtos semelhantes, conforme demonstrado a seguir:

 

000304699 -  LOUSA INTERATIVA, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO HARDCOAT, COR BRANCA,

TAMANHO  TELA  77,  ALTURA  125,70,  LARGURA  165,70,  PROFUNDIDADE  MÁXIMA  13,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE P/CANETAS E APAGADOR, LEDS INDICADORES P/

UASG Pregão Vigência da Ata Valor (R$)

154043  -  FUNDACAO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

UBERLANDIA

301/2010 01/12/2010 até 31/07/2011 4.200,00

154043  -  FUNDACAO  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

UBERLANDIA

301/2010 01/12/2010 até 31/07/2011 5.200,00

512006  -  COORDENACAO  GERAL  DE  LICITACOES  E

CONTRATOS

25/2010 26/11/2010 até 25/11/2011 4.198,50

160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 17/2010 29/12/2010 até 28/12/2011 6.833,33
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000304699 -  LOUSA INTERATIVA, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO HARDCOAT, COR BRANCA,

TAMANHO  TELA  77,  ALTURA  125,70,  LARGURA  165,70,  PROFUNDIDADE  MÁXIMA  13,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE P/CANETAS E APAGADOR, LEDS INDICADORES P/

UASG Pregão Vigência da Ata Valor (R$)

160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 03/2010 15/07/2011 até 14/07/2012 2.500,00

Cabe  destacar  que o valor unitário  da  proposta  da  empresa  vencedora  totalizou R$ 7.662,00,  valor
superior  aos  registrados  nas  atas  acima  indicadas  e  próximo ao  preço  unitário  das  primeiras  vinte
unidades adquiridas, R$ 7.500,00.

4. De acordo com a ata da realização do pregão,  no julgamento das propostas para fornecimento das
lousas,  as propostas classificadas nos três primeiros lugares foram recusadas em função do produto
ofertado  não  atender  às  especificações  técnicas  definidas  no  edital,  enquanto  que  as  empresas
classificadas em quarto e quinto lugares não atenderam à convocação do pregoeiro no sentido de enviar
os anexos das propostas.

Consequentemente,  foi  aceita  a  proposta  da  empresa  classificada  em  sexto  lugar,  CNPJ  nº.
10.707.094/0001-97,  a  mesma  que  forneceu  as  primeiras  vinte  unidades,  no  valor  unitário  de  R$
7.663,00, superior ao da primeira colocada no certame na ordem de R$ 2.963,00.

Consta da ata a informação, registrada pelo sistema, de que a empresa vencedora enviou o anexo de sua
proposta  às 14:17:00h do dia  23/08/2011, cujo recebimento, foi atestado pelo pregoeiro às 14:26:52
desse mesmo dia.

Entretanto,  mediante  verificação  dos  dois  anexos  enviados  pela  empresa,  constantes  do  sistema
COMPRASNET,  verificou-se  que  ambos  os  arquivos  referiam-se  apenas  à  proposta  comercial  da
empresa para fornecimento dos itens componentes do grupo 01, não contendo, além da indicação da
marca e do fabricante, nenhuma informação concernente às especificações do produto.

A aceitação da proposta por parte do Pregoeiro, foi lastreada em parecer do Diretor de Administração e
Planejamento do campus Recife, acostado à folha 1176 do Processo, que relata que para verificação das
especificações  do  item 01  da  licitação,  que  totalizou  R$  881.245,00,  foram utilizadas  informações
obtidas no sítio do fornecedor, www.vtsbrasil.com.br e mediante folder apresentado pela empresa.

Porém, verificou-se que o folder apresentado, anexado à folha 11 dos autos, apresenta informações tão
somente concernentes ao suporte móvel da lousa interativa, enquanto que o sítio www.vtsbrasil.com.br,
que  teria  sido  a  fonte  de  consulta  para  verificação  das  especificações  encontrava-se  ainda  em
construção, conforme demonstrado a seguir, em acesso realizado em 17/04/2012, às 16:15h:
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Diante  disso,  verificou-se  que  não  consta  no  processo  nenhuma  comprovação  de  que  o  material
adquirido encontrava-se em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência da
licitação, que foi o motivo de desclassificação das três propostas melhores classificadas, e que resultou
na aceitação de uma proposta superior ao da primeira colocada no valor total de R$ 222.225,00.

É importante ressaltar que a empresa declarada vencedora deste certame, a mesma que forneceu ao
IFPE as vinte primeiras lousas interativas adquiridas por meio da adesão à Ata de Registro de Preços n°.
23/2010 – UASG 158310, conforme já relatado, adquiriu  o produto ao preço unitário de  R$ 1.383,12 e
revendeu  ao  IFPE  por  R$  7.500,00,  sendo  que  o  produto  adquirido  em ambos  os  processos  foi
exatamente o mesmo, conforme constatou a equipe de auditoria, quando da inspeção nas instalações do
Campus Recife.

Cabe destacar ainda que, paradoxalmente, conforme será relatado a seguir, a  empresa que ofertou o
menor preço para fornecimento do Grupo 02 da licitação, teve o item 05 (suporte anti-furto para projetor
multimídia) recusado, entre  outros motivos infundados,  em função de  não haver sido apresentado o
folder, embora haja a indicação do sítio da empresa onde as informações se encontram disponíveis para
consulta.

5. Ainda conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº. 10/2011, a proposta classificada em
terceiro lugar para o fornecimento do item 04 da licitação, Projetor Multimídia, no valor de R$ 2.200,00,
foi recusada, conforme a seguinte mensagem encaminhada pelo Pregoeiro ao licitante:

“Para INFOBENTO COMPUTADORES LTDA - Rejeitada a proposta para o Grupo 02, não apresenta
brilho  mínimo  de  2700  ANSI  lumens.  Não  apresenta  distancia  0,9  a  10,70m.  Não  realizou  visita
técnica.”

A proposta rejeitada apresentou um valor total na ordem de R$ 253.000,00, enquanto que a proposta
aceita totalizou R$ 537.050,00, ou seja, a proposta vencedora superou a proposta desclassificada em R$
285.050,00, representando um acréscimo de 112,67%.

Face  ao acima exposto,  por  meio da  Solicitação de  Auditoria  nº.  201203357/012,  foram requeridos

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

135 de 205 23/01/2013 10:12



esclarecimentos, com fundamentação técnica, a respeito das razões que levaram o setor requisitante a
definir exatamente essas especificações para o produto adquirido, acompanhados de informações quanto
ao prejuízo que ocorreria para a finalidade da compra, a realização da aquisição de um equipamento com
brilho de 2500 lumens e com distância de projeção entre 0,9 e 9,0m, que eram as especificações do
produto ofertado pela empresa desclassificada, conforme anexo consultado no sistema COMPRASNET.
Porém, as informações demandadas não foram apresentadas.

Cabe ressaltar que em vistoria realizada nas instalações do Campus Recife, verificou-se que em algumas
salas a distância de projeção entre a lousa e o projetor é de pouco mais de 2,0 metros, não se justificando
dessa forma, a exigência de que todos os cento e quinze projetores tivessem a distância de projeção
máxima de 10,70m, conforme demonstrado a seguir:

Foto 01 – Distância entre o projetor e a lousa medida com uma escala de 2,0m de comprimento.

Foto 02 – Comprimento da escala: 2,0m.

Ademais, verificou-se ainda que a não realização de visita técnica, “para conhecer a medida dos cabos
e seu posicionamento para instalação”, conforme o termo de referência da licitação constituiu-se outro
motivo alegado pelo Pregoeiro para a recusa da proposta. Entretanto, no caso em tela, não se vislumbra
que entrave para a apresentação da proposta traria a não realização da visita técnica, por se tratar de
fornecimento de produto pronto e acabado e cuja complexidade para sua fixação no teto não se encontra
justificada no processo.

Cabe  acrescentar  que  no  edital  da  licitação  Pregão  Eletrônico  nº.  10/2011  não  havia  previsão  de
instalação dos equipamentos por parte dos vencedores do certame. Ainda assim, caso a instalação se
constituisse  encargo dos contratados,  a  Administração  poderia,  ao  contrário  de  exigir  visita  técnica
prévia, disponibilizar aos proponentes, plantas, desenhos ou croquis, com a indicação da disposição dos
equipamentos  nos  diversos  ambientes  do  IFPE  Campus  Recife  e  detalhando  a  forma  como  seria
realizada a fixação.

Cabe ressaltar ainda que essa exigência, além de indevida, pode ter reduzido o número de empresas
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interessadas  em  apresentar  propostas,  seja  em  função  da  distância  de  sua  sede  para  o  local  de
fornecimento ou por não possuir na cidade, representante para a realização da vistoria.

Ademais,  em  vistoria  realizada  no  Campus  Recife,  acompanhada  do  Diretor  de  Administração  e
Planejamento em exercício, a  equipe de auditoria verificou que os projetores encontram-se ainda em
processo de instalação. Porém, constatou-se que a instalação, juntamente com a das lousas estão sendo
realizada  por  servidores  do  próprio  IFPE,  com  auxílio  de  funcionários  da  área  de  manutenção,
contratados por meio de empresa fornecedora de mão-de-obra-terceirizada.

O item 04 da licitação, Projetor Multimídia, integrava o Grupo II da licitação, que apresentava mais um
componente, descrito no item 05,  Suporte  Antifurto  para  Projetor  Multimídia.  Conforme parecer  do
Diretor de Administração e Planejamento, anexado às folhas 981 a 983 do processo, a proposta do item
05 foi rejeitada por não ter sido apresentado folder com as especificações técnicas. No entanto, consta
no  parecer,  endereço  na  internet  onde  poderiam ser  obtidas  as  informações  a  respeito  do  produto
ofertado:´http://www.visograf.com.br/site/produtos.php?idc=19&ids=48&pagina=0´,  onde  mediante
consulta, constatou-se que de fato, encontram-se nesta página na internet informações a respeito das
especificações do material.

No  sítio,  ao  clicar  em  cada  imagem dos  produtos  demonstrados,  obtêm-se  todas  as  informações
concernentes às suas especificações. Dessa forma, qualquer dúvida adicional poderia ser dirimida pelo
pregoeiro diretamente com o fornecedor.

Cabe destacar que na realização da vistoria, a equipe verificou semelhança entre os suportes indicados
no sítio da empresa e o efetivamente adquiridos.

A proposta total da empresa INFOBENTO COMPUTADORES LTDA para os itens quatro e cinco do
Grupo II dessa licitação totalizou R$ 270.250,00, enquanto que a proposta vencedora apresentou o valor
total  de  R$  571.550,00.  Ou  seja,  em função  de  especificações  cuja  necessidade  não  se  encontra
devidamente justificada no processo, no caso do item 04, e pela não tentativa de obter as informações
relativas ao item 05, no sítio da empresa proponente, o IFPE deixou de realizar uma economia, apenas
na  aquisição desses dois itens,  na  ordem de  R$ 301.300,00,  valor  superior  ao total da  proposta  da
empresa desclassificada.

É importante ressaltar que apesar da desclassificação da proposta acima mencionada, ter sido motivada
pela  não  apresentação  do  folder  e  por  não  haver  sido  realizado  acesso  ao  sítio  da  empresa,  para
verificação das especificações, a proposta da empresa vencedora do item 01, lousa interativa, foi aceita
mediante  suposta verificação das especificações no site  da empresa, que  conforme foi demonstrado,
ainda  encontrava-se  em fase  de  construção  na  data  da  consulta  e  na  apresentação  de  um folder
concernente apenas ao suporte das lousas.

6.  Por fim, não restou evidenciada  nos processos analisados a  real necessidade de  aquisição desses
equipamentos,  considerando  a  relevância  do  valor  da  despesa.  Mediante  vistoria  realizada  nas
dependências do Campus,  em 18 e  19/04/12, verificou-se ainda que apesar de  passados quase  onze
meses da realização da aquisição das primeiras vinte lousas digitais, realizada por meio de Adesão a Ata
de Registro de Preços, apenas sete salas, sete por cento do total de noventa e cinco salas, indicadas a
seguir,  encontravam-se  com as lousas e  os projetores instalados, possibilitando o funcionamento dos
recursos da tela interativa:

-                   Sala A-45;

-                   Sala A-38; (ainda faltava a energização do projetor)

-                   Sala A-53;

-                   Sala A-52;

-                   Sala A-59;
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-                   Sala A-58; e

-                   Sala A-60

Na realização da vistoria, verificou-se ainda o que segue:

a)  todos  os  equipamentos  permanecem sem os  sistemas  de  sonorização,  previstos  no  item 02  da
Licitação Pregão Eletrônico nº. 10/2011, que inclusive, ainda não foram adquiridos;

b) também não foram adquiridos os dez suportes móveis previstos no item 03. Conforme informações
obtidas, durante a vistoria, os suportes móveis existentes foram custeados pelos próprios professores;

c)  das  sete  salas  em que  foram instalados  a  lousa  e  o  projetor,  apenas  em duas,   os  professores
encontravam-se utilizando os quadros interativos, mas tão somente a função de datashow.  Indagado a
respeito,  um dos docentes afirmou que existe  incompatibilidade  do equipamento adquirido com seu
material didático, cuja adaptação só seria possível no início do próximo semestre letivo. A foto a seguir
demonstra o que foi apontado:

d) muito dos equipamentos adquiridos encontram-se mal acondicionados, em que pese exigirem cuidado
por  serem  frágeis,  em  salas  de  aula,  armários,  juntamente  com  material  de  limpeza  e  outros
equipamentos em desuso, conforme demonstrado a seguir:

Indicação de fragilidade na embalagem do produto.
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Lousa acondicionada de forma inadequada em sala de aula.

Projetores guardados em armários, juntamente com outros materiais.

Lousas guardadas juntamente com material de limpeza
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Lousas amontoadas, em cima de outras, com risco de possível danificação.

Lousas acondicionadas de maneira inadequada, juntamente com outros equipamentos em desuso.

Causa:

1. Aquisição realizada por meio da ARP nº. 23/2010 - UASG 158310:

- O então Diretor de Ensino do Campus Recife ( atual  Diretor Geral do IFPE Campus Recife ) não
justificou a necessidade de realização da aquisição na requisição da compra realizada em 06/05/2011,
não realizou ampla pesquisa de mercado e não fundamentou a escolha da Ata de Registro de Preços nº.
23/2010, haja vista a existência de outras atas mais vantajosas economicamente.

- O então Diretor Geral do IFPE Campus Recife ( atual Diretor de Ensino do Campus Recife ) aprovou
o  Projeto Básico, o qual  não continha justificativas efetivas quanto a necessidade da contratação, nem
para as especificações definidas.

O então Diretor de Administração e Planejamento do Campus Recife autorizou a realização integral dos
pagamentos,  mesmo diante  das  evidências  de  sobrepreço  na  realização  da  aquisição,  o  que  restou
evidenciado  mediante  a  diferença  entre  o  valor  pago pelos equipamentos e  cobrado  ao  IFPE  pela
empresa  fornecedora,  sem  que  o  fornecedor  procedesse  a  instalação  dos  equipamentos,  a  qual
encontrava-se prevista no Projeto Básico.

2. Aquisição realizada por meio do Pregão Eletrônico nº. 10/2011:

- O então Diretor de Administração e  Planejamento do IFPE Campus Recife requisitou, em 28/10/10, a
aquisição  dos  equipamentos  sem a  fundamentação  das  quantidades  solicitadas,  bem como  para  as
especificações definidas, a qual foi aprovada pelo então Diretor Geral do Campus Recife.
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O então Diretor Geral do Campus Recife aprovou ainda, o Termo de Referência da licitação, o qual
também não apresentou justificativas para os quantitativos e especificações definidas. Posteriormente,
exercendo o cargo de Diretor de Ensino do Campus Recife atestou o recebimento dos equipamentos
adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº. 10/2011,  em conformidade com a Nota  Fiscal  nº 117 de
05/12/2011.

- O então Diretor  de  Administração e  Planejamento do Campus Recife  elaborou parecer  recusando
proposta mais vantajosa por ausência de apresentação de folder, ao mesmo tempo em que deu parecer
favorável a proposta que também não apresentou catálogo, lastreada em consulta realizada no sítio da
empresa, ainda em construção, sem a anexação aos autos do resultado da pesquisa realizada.

- O Pregoeiro, responsável pela condução do Pregão Eletrônico nº. 10/2011, ao mesmo tempo em que
recusou propostas mais vantajosas economicamente por desconformidade com as especificações, aceitou
proposta  em função  de  parecer  emitido  pelo  Diretor  de  Administração  e  Planejamento  do  Campus
Recife, sem a anexação aos autos da documentação comprobatória da conformidade das especificações.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar manifestação sobre os fatos apontado, por meio da Solicitação de
Auditoria  nº.  201203357/012,  datada  de  20/04/12.  A  manifestação  foi  apresentada  nos  termos  do
documento elencado a seguir:

- TASA nº. 20/2012 - Auditoria Geral / IFPE/ Reitoria, datada de 08/05/12:

Quanto ao Processo nº. 23054.001114/2011-32 – Adesão à Ata de Registro de Preços n°. 23/2010 –
UASG 158310, realizada pelo IFPE Campus Recife:

a) "A exemplo do respondido no item 9.4.8 – ( i ) da SA em tela, lembro o Art. 15, inciso V, parágrafo 1º
da Lei Federal nº. 8.666/93."

b) "Quanto ao assinalado pelo M.D. Auditor quanto ao Processo nº. 23.295.003357.2011-48, que se
refere ao pagamento das lousas interativas, ressaltamos que o valor pago pelo Campus Recife do IFPE
correspondente  exatamente  ao  valor  da  NF  Nº.  063,  da  empresa  VERTICAL  TECNOLOGIA  E
SISTEMAS LTDA., a qual foi vencedora do certame. Por sua vez, quanto ao identificado na operação
realizada através das NF’s 007.593 (TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA) e 007581
(TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA), verifica-se que essas operações para um maior
esclarecimento necessitam de uma abordagem junto às duas empresas. De vez que, nada foi omitido
acerca dessas operações, na medida em que as respectivas NF’s constam nos autos do processo de
pagamento. Cabe ainda ressaltar que o M.D. Auditor comenta nesta SA que “as instalações da lousa
interativa caberia à empresa vencedora”, todavia, lembro que no Edital do Pregão nº. 023/2010, nada
há nada sobre o citado produto ser instalado pela empresa fornecedora, uma vez que, neste caso, o
termo  instalação  significa  colocar  em  funcionamento  o  equipamento,  portanto,  não  sendo
simplesmente a fixação do produto na parede."

No que tange ao Pregão Eletrônico nº. 10/2011:

A  manifestação  foi  apresentada  por  meio  do  Memo  nº.  021/2012-DAP,  datado  de  04/05/12,  nos
seguintes termos:

“1. Em vista do afirmado pelo M.D.  Auditor informo que o valor unitário estimado para o item 01
(lousa interativa) ao que enuncia a Lei Federal N° 8.666/93, em seu artigo 15, inciso V, parágrafo 1°,
que diz ser o preço praticado no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública e precedidos
de ampla pesquisa de mercado. Vale ressalvar que nas Atas de Registro de Preço citadas pelo M.D.
Auditor verifica-se que o discriminado no código 000304699 refere-se ao produto por nós adquirido.
Todavia, não é possível afirmar que seja o mesmo produto identificado, citemos como exemplo, após
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consulta  ao  Portal  Comprasnet,  verificamos que  o  Pregão  N°  17/2010,  citado  na  SA em tela,  é
diferenciado por ser resumido na discriminação e até no valor listado;

"2.  No que concerne ao registrado pelo pregoeiro na ata do pregão,  em especial  aos movimentos
montados quanto ao item 01 (lousa interativa), conformes às fls.1293, confirma-se o apontado pelo
M.D. Auditor às fls. 02 da SA em tela. Por sua vez, ratificando o parecer da DAP acostado às fls. 1176,
constam nos autos os documentos às fls. 1177, 1178, 1179 e 1180 que demonstram as especificações do
item 01,  perfeitamente  atendendo  as especificações  constantes  no  edital.  No  que  diz  respeito  as 
anteriores propostas classificadas em 1°, 2° e 3° lugares, não atendiam essas ao edital no quesito das
especificações. Quanto ao site citado na SA em tela, desconhecemos os motivos pelos quais no dia e
hora acessada estava esse “fora do ar” na Web. Quanto as propostas consideradas em 4° e 5° lugares
foram essas desclassificadas por  deixarem de atender  ao pedido do pregoeiro quanto a enviar  as
documentações referentes as propostas de  preço. Quanto ao fato da empresa que ofertou o menos
preço do item 05 do grupo 02 ser recusada em sua proposta, consta na ata do pregão os motivos dessa
recusa;

3.  Ratificando  os  motivos  técnicos  das  especificações  escolhidas  para  a  compra  do  item  04  da
licitação,  consta  que  os  locais  para  a  instalação  dos  equipamentos  exigem  o  atendimento  do
especificado no edital, ou seja, prever atender a salas de aula e laboratórios com dimensões as mais
diversas.  Quanto  à  distância  entre  a  parede  de  fixação  dos  aparelhos  e  sua  tela  projeção,  vale
ressalvar que na especificação às fls. 794 dos duros fica claro que o mínimo fixado na especificação
foi de 2.700 lumens. Por sua vez, equivocadamente as fotos 01 e 02 da SA em tela, tão somente foram
únicas que o M.D. Auditor apresentou de uma série de outras salas visitadas. Sendo essa com uma
escada  de  comprimento  de  2,00m,  ou  seja,  nem  mesmo  está  no  comprimento  máximo  fixado  na
especificação do edital, qual seja, o de 10 metros, o que poderia efetivamente possibilitar a devida
avaliação da qualidade do equipamento nos mais diversos ambientes encontrados em nosso Campus.
Ainda que o M.D. Auditor  tenha dúvidas sobre  a necessidade da visita técnica, vale ressalvar  que
nenhuma  empresa  participante  do  pregão,  única  e  exclusivamente,  por  esse  critério  sofreu
desclassificação por  não ter  registrado a citada visita técnica. Por  sua vez, desconhecemos haver
algum pedido de  impugnação ou impedimento por  parte  de empresas quanto à exigência de  visita
técnica. Quanto ao apontado pelo M.D. Auditor  de que os projetores encontram-se em processo de
instalação  (juntamente  com as lousas interativas),  deve  ser  ressaltado que  esse  procedimento era
previsto e não constava no edital a instalação desses por parte da empresa fornecedora. Por sua vez,
apesar do M.D. Auditor relatar que o parecer da DAP às fls. 982, consta desclassificado a empresa
“VISOGRAF”  equivocadamente,  de  vez  que  no  portal  dessa  empresa  há  um  folder  técnico
discriminado o suporte. Em verdade, observe-se que todos os suportes apresentados no portal citado
pelo  M.D.  Auditor  não  está  em conformidade  com as especificações fixadas no  edital  do  pregão
supracitado.  Logo,  jamais  poderíamos  ter  classificado  uma  empresa  com  produto  fora  das
especificações contidas no edital."

Quanto à  não comprovação da  real necessidade  da  aquisição dos equipamentos,  em função da  não
instalação e da não utilização dos instalados pelos docentes:

"a) O número reduzido de instalações de lousa e projetores pode ser atribuído a falta de equipes de
instalações. Pensando nisso, esta diretoria resolveu ampliar o número de equipes de instalação, de
01(uma) para 05 (cinco) equipes. Fazendo com que em poucos dias todas as lousas e projetores estarão
instalados.

b)  O sistema de  sonorização das lousas e  projetores poderá  ser  objeto  de  uma futura  aquisição,
podendo  ser  utilizada a  ata  do Pregão Eletrônico  nº 10/2011,  desde  que  os valores apresentados
continuem competitivos e tragam economia para nossa instituição.

c) A Aquisição dos suportes móveis serão objetos de compras futuras, também podendo ser utilizada a
ata do Pregão Eletrônico nº 10/2011, desde que os valores apresentados continuem competitivos e
tragam economia para nossa instituição.

d) O campus Recife possui cerca de 450 professores com diversas formações. Portanto, inicialmente
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haverá  professores com dificuldade  em assimilar  esse  reurso.  Sendo assim,  da  forma prevista  no
Pregão,  estaremos  promovendo  novos  treinamentos,  dessa  feita  atingindo  100% do  universo  de
professores.

e) Os problemas decorrentes do armazenamento das lousas estão sendo resolvidos à medida que essas
lousas são instaladas.  Dessa feita,  num ritmo bem maior  de  instalações,  haja vista  o  aumento no
número de equipes de instalação, de 01 (uma) para 05 (cinco) equipes."

 

Análise do Controle Interno:

. No que tange ao Processo nº. 23054.001114/2011-32, realizado pelo IFPE Campus Recife, em sua
manifestação o IFPE cita o disposto na Lei nº. 8.666/93, art. 15, inciso V, parág. 1º, que determina que
as compras devem balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública, devendo os registros de preços serem precedidos de ampla pesquisa de preços.

Ocorre que no caso em tela restou evidenciado que a compra não foi precedida de ampla pesquisa de
mercado, haja vista que além de não haver sido levado em consideração os preços praticados por outros
órgãos da Administração Pública, para justificar o valor estimado da contratação foi anexada aos autos
do processo uma proposta unitária no valor de R$ 14.500,00, que se encontra muito acima da média do
mercado.

Quanto à constatação de que havia uma ata de registro de preços em que o valor unitário ofertado pela
empresa  fornecedora  era  inferior  em  R$  2.500,00  ao  valor  contratado  pelo  IFPE  para  material
semelhante, nenhuma manifestação foi apresentada.

É  importante  destacar  que  as  transações  comerciais  realizadas  entre  as  empresas  envolvidas  no
fornecimento demonstraram de forma inequívoca que houve superestimativa do valor da contratação
com consequente sobrepreço no valor da aquisição, sem que os gestores do IFPE Campus Recife tenham
tomado qualquer providência no sentido de  evitar o prejuízo ocorrido na realização da compra e garantir
ao Instituto a proposta mais vantajosa

Quanto à alegação de que não consta no edital do Pregão nº. 23/2010, nada sobre o citado produto ser
instalado pela empresa fornecedora, reproduz-se, a seguir, trecho final da proposta da empresa indicada
na Ata de Registro de Preços:

“Incluso  Instalação  completa  da  lousa,  treinamento  presencial  com  os  professores  e  reciclagens
periodicas. Modelo - IW1277.”

Ademais, a realização da instalação por  parte da contratada foi prevista no Projeto Básico do processo
de  compra,  aprovada  pelo  então  Diretor  Geral do  Campus Recife,  segundo  o  qual,  o  recebimento
definitivo só seria concluído após a devida instalação dos equipamentos e seu pleno funcionamento, a
qual deveria ocorrer no prazo máximo de 10 dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de
empenho. Ou seja, o valor registrado da contratação incluía não apenas a instalação do equipamento,
como também treinar os usuários, inclusive com reciclagens periódicas.

Entretanto, em que pese os equipamentos ainda não haverem sido completamente instalados, o valor
contratado foi integralmente  pago à  empresa contratada. Acrescenta-se  ainda que a empresa  auferiu
lucro  indevido  neste  fornecimento,  haja  vista  que  não  arcou  com  os  custos  da  instalação  que
encontrava-se embutido em sua proposta.

2.  Quanto ao Pregão nº. 10/2011,  realizado pelo IFPE Campus Recife, a  manifestação apresentada,
assim como os autos dos processos, não apresentam fundamentação para a estimativa do preço no valor
de R$ 8.366,00 haver suplantado em até, aproximadamente, duzentos e trinta e quatro por cento, os
valores registrados por outros órgãos da Administração Pública Federal.
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No que  tange  à  manifestação de  que  os documentos acostados às folhas 1177,  1178,  1179 e  1180
demonstram  o  perfeito  atendimento  das  especificações  do  item  01  (lousa  interativa)  do  Pregão
Eletrônico, verificou-se que os referidos documentos são, na realidade, as propostas encaminhadas pela
empresa contratada, onde além da marca e do modelo do produto, não consta nenhuma especificação do
produto  ofertado,  não  sendo  dessa  forma,  suficiente  para  verificar  sua  compatibilidade  com  as
características definidas no edital.

É  importante  ressaltar  que  o  sítio  utilizado  pelo  Diretor  de  Administração  e  Planejamento  para
verificação das especificações do produto não se encontrava fora do ar na data e horário do acesso, mas
ainda em construção. Ademais, as informações que teriam sido obtidas na internet não se encontram
acostadas aos autos do processo.

3. Antes de realizar análise da manifestação apresentada no item 2, referente ao Pregão nº. 10/2011,
cabe  realizar  algumas  considerações  a  respeito  do  lúmen,  motivo,  juntamente  com a  distância  de
projeção, e com a não realização de visita técnica, de desclassificação da proposta da empresa Infobento
Computadores Ltda, com consequente oneração do valor contratado na ordem de R$ 285.050,00.

Conforme  informações  obtidas  no  sítio  ´http://www.tecmundo.com.br/monitor/2241-o-que-
e-lumen-.htm´, Lúmen é uma quantidade de medida relacionada à óptica, a qual quando relacionada a
projetores serve para definir o quão boa uma imagem projetada será e o quanto o ambiente deverá ser
escurecido para garantir boa visibilidade. Consta ainda no sítio, informação de que projetores com mais
de 2000 lumens não precisam que o ambiente seja escurecido para exibir imagens em alta qualidade,
embora sejam os mais caros.

Assim sendo, contrariando a manifestação apresentada pelo IFPE, a quantidade de lumens nada tem a
ver com a distância entre o projetor e a tela de projeção, mas com a qualidade de visibilidade em função
da  luminosidade  dos  ambientes.  Verifica-se  ainda,  conforme  as  informações  obtidas  no  sítio,  que
projetores com mais de 2000 lumens já são suficientes para garantir a boa visibilidade da projeção.

Diante  disso,  não  restou  evidenciada  a  necessidade  de  que  os  projetores  apresentassem  nas
especificações 2700 lumens ao contrário dos 2500 apresentados pela empresa desclassificada.

Quanto à  distância  de  projeção,  em que  pese  a  exigência  de  que  todos apresentassem distância  de
projeção entre 0,9 a 10,70m, o relato fotográfico demonstra que um projetor com a distância entre 0,9 e
9,00m, atendia perfeitamente às necessidades do Instituto quanto às instalações dos equipamentos nas
salas de aula, que são a grande maioria dos ambientes previstos para receberem os aparelhos.

4. No que tange à visita técnica, não resta dúvida alguma quanto à sua desnecessidade, haja vista que
apenas se justificaria, e com muito rigor, caso as empresas fornecedoras fossem realizar a instalação dos
equipamentos. Porém, cabe ressaltar que, conforme o termo de referência da licitação, a realização da
visita seria para ´conhecer a medida de cabos e seu posicionamento para instalação ,́  procedimento
totalmente desnecessário, já que os fornecedores não realizariam a instalação. Ou seja, a adoção desse
critério serviu apenas para restringir a participação de possíveis interessados em realizar o fornecimento,
mas que por algum motivo não poderiam realizar a visita, e para desclassificar a proposta da empresa
Infobento Computadores Ltda.

5. Quanto à desclassificação do item 05 (suporte anti-furto), do grupo II, o fato apontado foi a recusa da
proposta da empresa VISOGRAF, fundamentada em parecer emitido pelo Diretor de Administração e
Planejamento,  por  não ter  apresentado o FOLDER, em que  pese  constar  no referido documento,  a
indicação do sítio da empresa onde se encontravam as especificações dos suportes, ao mesmo tempo em
que, para a aceitação da proposta da empresa vencedora do item 01 (lousa inerativa), que também não
apresentou folders com as características do equipamento ofertado, teriam sido utilizadas informações
retiradas  no  sítio  na  internet.  Acrescenta-se  ainda  que  a  manifestação  cita  que  todos  os  suportes
indicados no sítio encontravam-se  em desconformidade com as especificações contidas no edital da
licitação, mas não apresenta nenhuma fundamentação de como se chegou a essa conclusão.
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Por fim, destaca-se  que apesar  de  haver sido requerido a  apresentar justificativas acompanhadas de
fundamentação técnica para a exigência de que todos os projetores deveriam apresentar 2700 lumens e
distância de projeção entre 0,9 e 10,7m, o IFPE não apresentou essas informações.

6. Em que pese a alegação de que o número reduzido de lousas interativas instaladas no Campus deve-se
a falta  de equipes de instalações, é  importante destacar que quando da adesão à Ata de Registro de
Preços nº. 23/2010, para aquisição das vinte primeiras unidades, no preço registrado estava incluído a
instalação dos equipamentos, o que também havia sido previsto no projeto básico. Porém, mesmo sem
haver sido executada a instalação, foi pago à empresa o valor total contratado. Na realização, do Pregão
nº. 10/2011, apesar de haver exigido a realização de visita técnica por parte das proponentes, não houve
previsão de que a instalação seria de responsabilidade da contratada, o que sanaria o problema ocorrido
em função do número reduzido de equipes de instalação.

Assim sendo,  a  não aquisição de  outros equipamentos licitados, aliada  com o fato  de  que a  grande
maioria  dos  equipamentos permanece  sem instalação  e  mal acondicionados em diversos  setores  do
Instituto, demonstram que apesar do alto valor investido nesta aquisição, a necessidade e a oportunidade
não restou evidenciada.

7.  Quanto  aos  questionamentos  concernentes  a  ausência  de  fundamentação  para  os  quantitativos
definidos nos dois processos de aquisição, nenhuma manifestação foi apresentada.

 

8. Diante disso, foi identificado, nessas aquisições,  um prejuízo ao erário, na ordem de R$ 569.525,00,
aproximadamente quarenta e quatro por cento do montante gasto,  a seguir demonstrado:

 

 

 

Quadro1 – Aquisição de 20 un de lousas digitais por meio da ARP nº. 23/2010

Qtdade Un Valor Ata Escolhida Ata Menor Preço Diferença Unit Diferença Total

20 Un 7.500,00 5.200,00 2.300,00 46.000,00

 

Quadro 2 – Aquisição de 75 un de lousas digitais por meio do Pregão Eletrônico nº. 10/2011

Qtdade Un Proposta Aceita 1ª colocada Diferença Unitária Diferença Total

75 Un 7.663,00 4.700,00 2.963,00 222.225,00

 

Quadro 3 – Aquisição dos itens do Grupo 02 do Pregão Eletrônico nº. 10/2011
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Em relação aos valores acima apontados, cabe acrescentar que:

a) No cálculo do prejuízo indicado no Quadro 1, foi considerado o valor registrado pela mesma empresa
que forneceu os equipamentos, na ARP nº. 301/2010, para material semelhante, haja vista não constar
no processo nenhuma fundamentação para a ata escolhida.

b) No Quadro 2, foi considerado o valor da proposta classificada em primeiro lugar, e recusada por não
atender  as  especificações,  haja  vista  não  constar  no  processo  a  comprovação  de  que  a  proposta
vencedora, classificada em sexto lugar,  encontrava-se em conformidade com as características indicadas
no Termo de Referência;

c) No Quadro 3, encontra-se demonstrado um prejuízo efetivo, em função de recusa da proposta de
fornecimento dos retroprojetores e dos suportes de fixação, em função de especificações desnecessárias
e indevida  exigência de  realização de  visita  técnica, além da não realização de  pesquisa no sítio da
empresa para verificação das especificações, ao mesmo tempo em que a aceitação da proposta para
fornecimento das lousas interativas tenha sido fundamentada em suposta verificação das especificações
do  produto  no  sítio  da  empresa  fornecedora  na  internet,  o  qual  ainda  encontrava-se  em fase  de
construção.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o IFPE Campus Recife,  considerando as irregularidades apontadas na  condução do Pregão nº.
10/2011, não realize novas aquisições e proceda ao imediato cancelamento da Ata de Registro de Preços
resultante  deste  certame,  de  forma  a  não  mais autorizar  a  adesão  da  mesma  por  outros órgãos da
Administração Pública, de modo a não estender o prejuízo apontado ao erário.

Recomendação 2:

Que  o  IFPE  oriente  os  setores  requisitantes  de  materiais  a  realizarem as  especificações  de  modo
adequado, os quais devem se abster de incluir especificações desnecessárias e restritivas e que venham a
onerar o valor da contratação sem as devidas justificativas.

Recomendação 3:

Que o IFPE oriente seus pregoeiros a realizarem o julgamento das propostas com isonomia, conforme as
regras estabelecidas no  edital  das licitações,  abstendo-se  dessa  forma,  a  aceitar  propostas  que  não
atendam aos requisitos do edital em detrimento de outras.

Recomendação 4:

Que  o  IFPE,  especialmente  o  Campus  Recife,  faça  contar  nos  processos  todas  as  informações
concernentes a aceitabilidade ou não das propostas, ainda que obtidas mediante consultas a outras fontes
que não as fornecidas pelas proponentes.

Recomendação 5:

Que o IFPE proceda a imediata apuração de  responsabilidades de quem deu causa ao prejuízo ao erário
na  realização  dessas  aquisições,  mediante:  a  não  fundamentação  da  necessidade  da  aquisição;  a
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definição de especificações desnecessárias e exigência  indevida de visita  técnica, que resultaram em
oneração do total contratado; a escolha de ata de registro de preços sem a devida fundamentação; a
aceitação de proposta sem a comprovação da conformidade com as especificações definidas; a ausência
de isonomia no julgamento das propostas dos licitantes e a realização de pagamentos por serviços que
não foram executados.

2.1.10.9. Constatação

Utilização  de  critério  de  julgamento  de  propostas  por  lote,  sem justificativas para  a  sua  não
realização por item, com consequente oneração do valor contratado.

Constatou-se  que  no julgamento das propostas do  Pregão Eletrônico nº.  01/2011,  cujo  objeto  foi a
aquisição de gêneros alimentícios, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim, foi utilizado o critério de
menor preço por lote (grupo) em desacordo com o estabelecido no preâmbulo do edital, menor preço por
item.

Ressalta-se que não se justifica, no processo de aquisição sob exame, a divisão dos itens em lotes, visto
ser, o objeto licitado, perfeitamente divisível além de que o critério de menor preço por item poderia ser
mais  vantajoso  para  a  Administração,  como  foi  constatado  para  os  itens  constantes  do  Grupo  1,
conforme demonstrado a seguir:

Grupo Item Qtdade Proposta Aceita Menor Oferta
Diferença

Unitária

Diferença

Total

1 1 21.912,00 1,87 1,75 0,12 2.629,44

2 12.500,00 1,44 1,42 0,02 250,00

3 8.480,00 1,44 1,42 0,02 169,60

4 768,00 1,44 1,42 0,02 15,36

5 3.460,00 1,40 1,39 0,01 34,60

8 5.360,00 4,00 3,00 1,00 5.360,00

10 6.720,00 1,20 1,05 0,15 1.008,00

17 4.312,00 4,20 4,15 0,05 215,60
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Cabe destacar que  a  adoção deste  critério para  julgamento das propostas pode ter  causado ainda o
cancelamento do grupo 12, Temperos e  Condimentos, composto de  dezenove itens,  sendo a  maioria
deles  facilmente  encontrados  no  mercado,  tais  como: caldos  de  carne  e  de  galinha,  alho,  colorau,
cominho, entre outros. Ou seja, é possível que possíveis fornecedores desses itens tenham declinado de
apresentar propostas por não reunirem condições de fornecimento de todos os vinte itens componentes
do lote.

Diante disso, foram solicitadas, por meio da SA nº. 201203357/005, datada de 30/03/12,  informações a
respeito  da  forma  utilizada  pelo  Instituto  para  aquisição  desses  itens,  anexando  documentação
comprobatória.

Ressalta-se ainda, que esse procedimento vai de encontro à Decisão 393/1994 - Plenário, do Tribunal de
Contas da União, nos seguintes termos:

"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE: 1. (...) 2. firmar o entendimento,
de que, em decorrência do disposto no art. 3º, § 1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, todos da
Lei  nº 8.666/93,  é  obrigatória  a admissão,  nas licitações para a  contratação de  obras,  serviços e
compras, e  para alienações, onde o objeto for de natureza divisível,  sem prejuízo do conjunto ou
complexo,  da  adjudicação  por  itens  e  não  pelo  preço  global,  com  vistas  a  propiciar  a  ampla
participação dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento
ou aquisição da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade; (...) grifo nosso

Dessa forma, verifica-se que os casos em que haja inviabilidade técnica ou econômica para a realização
do parcelamento do objeto devem ser demonstrados nos autos dos respectivos processos, o que não se
observou no caso em tela.

 

Causa:

A Pregoeira,  em  que  pese  constar  no  preâmbulo  do  edital  do  Pregão  Eletrônico  nº.  01/2011,  a
informação de que a licitação seria do tipo menor preço por item, realizou o julgamento das propostas da
forma menor preço por lote.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/005, datada de 30/03/12. A manifestação foi apresentada por meio da TASA
nº. 20/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, datada de 08/05/12, nos seguintes termos:

"Quanto  a  divisão  em grupos,  muito  embora  o  preâmbulo  do edital  tenha  um erro  de  expressão,
quando indica apenas o menor  preço por  item, o edital  inteiro, inclusive  a listagem de itens fora
pautada no menor preço por grupo de itens. Tal decisão deu-se pelas peculiaridades do mercado local,
da obtenção de preços e condições mais vantajosas, organização do certame e da entrega dos bens.

Devemos levar  em consideração que as suposições apresentadas de menor  preço não considerou a
comparação de diferentes marcas e qualidade de produtos, e esquecendo, que quando realizado um
pregão por  lotes, o frete  considerado é  do lote em questão, e  que certamente, os preços unitários
aumentariam caso fosse licitado item a item.

No entanto estaremos observando as questões levantadas pela CGU para realização dos próximos
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processos licitatórios."

 

Análise do Controle Interno:

1. Não cabe a alegação de que houve erro de expressão no edital, haja vista que não consta no processo
nenhuma errata publicada informando que o critério de julgamento seria de menor preço por lote;

2. Não foi anexada ao processo nenhuma fundamentação para o agrupamento dos itens em lotes em
função  das  peculiaridades  do  mercado  local,  da  obtenção  de  preços  e  condições  mais  vantajosas,
organização do certame e da entrega dos bens. Quanto aos valores demonstrados no quadro de apuração
do acréscimo no valor da contratação em função de não haver sido realizado o julgamento por item, não
trata-se de meras suposições, mas dos valores efetivamente ofertados pelos licitantes na etapa de lances.
Cabe  destacar  que  a  alegação de  que  os preços ofertados seriam maiores caso  a  julgamento  fosse
realizado por item não foi acompanhada de nenhum demonstrativo que comprovasse a afirmativa.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE  oriente  seus  servidores  designados  como  Pregoeiros  e  Presidentes  de  Comissões  de
Licitações,  a  dividirem  o  objeto  licitado  em  tantas  parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, se abstendo dessa forma a realizar licitações
do tipo menor preço por lote sem a comprovação da inviabilidade da divisão do objeto em itens, em
observância ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº
8.666/93.

2.1.10.10. Constatação

Ausência  de  designação  de  comissão  para  o  recebimento  provisório  e  definitivo  dos  bens
adquiridos pelo IFPE.

Mediante  análise  dos  processos  licitatórios  abaixo  relacionados,  verificou-se  que  em nenhum deles
consta  a  designação  de  comissão  para  proceder  o  recebimento  provisório  e  definitivo  dos  bens
adquiridos, nos termos dos art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93:

1. Licitações modalidade Pregão Eletrônico realizadas pelo IFPE:

 

Número Campus Objeto

25/2011 (SRP) Belo Jardim Aquisição de equipamentos agrícolas
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04/2011 Belo Jardim Aquisição de equipamentos de informática

27/2011 Belo Jardim Aquisição de material permanente

18/2011 Belo Jardim Aquisição de lixeiras

10/2011 Recife Aquisição de equipamentos de informática

 

2.  Aquisições realizadas mediante adesão a Atas de Registros de Preços:

 

 

 

UG Empenho Objeto

158478 800208 Aquisição de armários deslizantes

158478 800256 Aquisição de mobiliário

158478 800031 Aquisição de mobiliário (armários)

158478 800176 Aquisição de mobiliário

158464 800211 Aquisição de arquivo deslizante

158464 800187 Aquisição de arquivo deslizante

158464 800129 Aquisição de lousa digital

158464 800175 Aquisição de mobiliário
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É importante ressaltar que a designação de tal comissão foi objeto de recomendação da CGU, por meio
do Relatório nº. 243998, referente à avaliação da gestão do exercício de 2009.

Causa:

Os Diretores dos Campi Belo Jardim e Recife, não realizaram a designação de comissão para proceder o
recebimento provisórios e definitivos de bens adquiridos.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE  foi requerido  a  apresentar  manifestação  para  o  fato  apontado  por  meio  da  Solicitação  de
Auditoria  nº.  201203357/015,  datada  de  07/05/12.  Entretanto,  nenhuma justificativa  foi apreentada,
concernente ao fato apontado.

Análise do Controle Interno:

A ausência de designação de comissão para proceder o recebimento provisório e definitivo dos bens
demonstram fragilidades nos controles internos da entidade, podendo ensejar a ocorrência de prejuízos
em função da não verificação da conformidade dos bens entregues com os requisitos exigidos no ato da
compra.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, em especial os Campi  Belo Jardim e Recife, faça constar em processos de aquisição de
bens, designação de comissão para proceder o recebimento provisório e definitivo, em atendimento aos
preceitos da Lei nº. 8.666/93.

2.1.10.11. Constatação

Ausências de planejamento na aquisição e na instalação, sem a elaboração de um prévio projeto
elétrico, de 189 (cento e oitenta e nove) Splits e de justificativa plausível que legitime a troca dos
atuais aparelhos de ar condicionados por outro, estando os mesmos em boas condições de uso.

Em análise  ao Processo nº  23054.000983/2011-32,  Pregão SRP nº  87/2010,  do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE – Campus Recife, relativo à adesão à ata SRP
87/2010 da Universidade Federal da Paraíba, Processo nº  23074.030413/10-14, tendo como objeto a
aquisição de 189 (cento e oitenta e nove) aparelhos de ar condicionados com 36.000 BTUS Tipo Split,
no valor total de R$ 506.898,00, com valor por unidade em R$ 2.682,00, e  em verificação “in loco” às
salas onde estão previstos a instalação dos novos Splits, constatou-se o que segue:

a) Ausência de projeto para instalação elétrica necessária para funcionamento dos Splits;

b) Existência de 62 (sessenta e dois) Splits instalados e sem funcionar, sem ligação elétrica, no Bloco
“B” (Térreo e 1º andar), nas 31 (trinta e uma) salas de aulas, sendo 2 (dois) Splits em cada,  conforme
demonstrado nas fotos a seguir:
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Foto:  Split  novo instalado na  sala  B3 (Bloco
“B”)  sem funcionar por motivo de ausência de
ligação elétrica.

Foto: Split  novo instalado no Bloco “B” sem
funcionar  por  motivo  de  ausência  de  ligação
elétrica.

 

c)   Ausência de justificativas de forma detalhada para a aquisição de 189 (cento e oitenta e nove )
aparelhos de ar condicionados 36.000 BTUS TIPO SPLIT para o IF-PE – Campus Recife, inobservando
o item II, do §7º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, que cita “as compras, sempre que possível, deverão ter a
definição das unidades e  das quantidades a  serem adquiridas em função do consumo e  utilização
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação.”

A justificativa constante do Projeto Básico, fls. 02, para a aquisição dos aparelhos de ar condicionado é
descrita de forma ampla, não informando em quais locais serão instalados e quantas instalações serão
beneficiadas, conforme descrito a seguir:

 “A aquisição dos aparelhos tipo Split  se faz necessária para a climatização das novas instalações,
para atender as novas demandas, além de oferecer um economia de energia elétrica em comparação
aos outros tipos de condicionadores de ar.”

 A Orientação Normativa  NAJ-MG Nº  52, de  22/07/09, também define quanto a  impossibilidade de
justificativa  genérica,  para  aquisição  de  compra  de  bens,  devendo  a  Administração  justificar  as
quantidades a  serem adquiridas em função  do consumo do órgão  e  provável utilização,  devendo  a
estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos.

Ademais, conforme verificado na visita realizada, por amostragem, às salas B30, A68, A66, A73, A71,
A69, A64, A62, A60, C1, C3, C5, C22, F24, F33, F34 e F15, verificou-se que os atuais aparelhos de ar
condicionados estão em bom estado de conservação e em pleno funcionamento, conforme demonstrado
nas fotos a seguir:
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Foto:  Existência  de  01  (um)  aparelho  de  ar
condicionado funcionando em bom estado de
conservação na sala C1.

Foto:  Existência de 02 (dois) aparelho de ar
condicionado funcionando em bom estado de
conservação na sala F33.

 

Foto:  Existência  de  01  (um)  aparelho  de  ar
condicionado em bom estado de conservação e
em pleno funcionamento na sala A62.

Foto: Existência de 02 (dois) aparelhos de ar
condicionado em bom estado de conservação e
em pleno funcionamento na sala A60.
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Foto:  Existência de 01(um) Split  na sala F31
em funcionamento.

Foto: Existência de 01(um) Split na sala  A65
em funcionamento.

 

 

Foto: Existência de 01(um) Split na sala F30 em funcionamento.

d)  Não  identificou-se  no  processo  a  existência  de  documento  formal  designando  um  fiscal  para
acompanhar o recebimento e testar os novos splits na sua instalação;

e) Ausência de celebração de contrato com a empresa MAXIMA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
LTDA, CNPJ nº 08.408.919/0001-20, fornecedora dos SPLITS.
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 O § 4º  do art.  62 da  Lei nº  8.666/93,  cita  que  é  dispensável o "termo de  contrato" e  facultada  a
substituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor,  nos
casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.

Vale ressaltar que na Nota de Empenho Nº 2011NE800097, no valor de R$ 506.898,00, para aquisição
de  189  (cento  e  oitenta  e  nove)  splits  não  consta  a  inclusão  de  dados  relativos  às  condições  de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas, e também não se caracteriza como  compras de
entrega imediata, com existência de parcelamento nas aquisições, conforme demonstrado no quadro a
seguir, sendo necessário a celebração de contrato, fato este que não ocorreu.

Em análise  aos processos de  pagamentos disponibilizados pelo  IFPE-Campus Recife,  verificou-se  a
realização de pagamento no montante de R$ 241.380,00 à empresa Maxima Distribuidora e Logistica
Ltda, CNPJ nº 08.408.919/0001-20, para aquisição de 90 (noventa) Splits, conforme descrito no quadro
a seguir:

Nota Fiscal nº/ Data Quantidade Valor Total (R$)

1.366, de 15/07/11. 40 107.280,00

1.336, de 21/06/11. 20 53.640,00

1.253, de 18/05/11. 10 26.820,00

1.260, de 25/05/11. 20 53.640,00

Total 90 241.380,00

 

 

Cabe registrar que verificou-se em visita realizada a área interna do IFPE – Campus Recife a existência
de 60 (sessenta) Splits estocados no setor de oficina mecânica e sem previsão de instalação,  devido as
ausências de projeto elétrico e de planejamento na licitação realizada, conforme já citado anteriormente
e demonstrado nas fotos a seguir:
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Foto:   Existência  de  60  (sessenta)  Splits  estocados  no  setor  de  oficina  mecânica  no
IFPE/Campus Recife  e sem previsão de instalação.

f) Ausência de Parecer Jurídico para dar respaldo legal  a  adesão à ata SRP 87/2010 da Universidade
Federal da Paraíba, Processo nº 23074.030413/10-14.

O Gestor  manifestou-se  por  meio  do  Memo.  Nº  78/2011  –  DAP,  de  04/10/11,  em atendimento  à
Solicitação de Auditoria nº 201112127/005, de 03/10/11, com relação aos itens descritos a seguir:

-  A ausência de emissão de parecer jurídico;

 “Parecer  jurídico do processo 0983/2011-32, que trata de adesão ao pregão SRP 87/2010-UFPB,
esclarecemos que não encontramos dispositivo legal que obrigue a análise jurídica das adesões às atas
SRP,  nem  procedimento  interno,  via  reitoria,  que  torne  obrigatória  tal  análise  e  que  devido  a
costumeira celeridade que caracteriza o processo de adesão, e ainda ter sido realizado pela UFPB,
entendemos que seria cabível a aquisição em tela;”

 A justificativa  apresentada  pelo  Gestor  não  apresenta  respaldo  legal,  ademais,  tendo  em vista  a
complexidade do projeto quanto:  ao planejamento nas aquisições e na instalação, ao projeto elétrico e à 
solução a ser adotada para os aparelhos de ar condicionado já existentes no IFPE – Campus Recife, 
inclusive quanto a situação dos que estão em bom estado de conservação e em pleno funcionamento,
necessitando dessa forma de um parecer da área técnica.

 

-  Justificativa de aquisição dos 189 (cento e oitenta e nove) Splits; e

 “A quantidade de 189 splits, refere-se ao levantamento feito pela DIAM/DAP  pelo número de salas de
aula e laboratórios existentes no Campus Recife, conforme o resumo a seguir, considerando ainda que,
a  área a  ser  climatizada,  necessitaria  de  dois aparelhos de  36000  Btu’s por  sala,  levando-se  em
consideração o número de alunos e equipamentos existentes nas mesmas, sendo considerado também
as salas de aula não climatizadas ou com equipamento em inserviveis. Quanto aos locais, segue cópia
do levantamento das necessidades:

 Bloco A = laboratóro 27
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Bloco B = sala de aula 34,

Bloco C = sala de aula 09, laboratório 23

Bloco E = sala de aula 01, laboratório 04

Bloco F = sala de aula 09, laboratório 19

 Totalizando 53 salas de aula e 27 laboratórios.”

A justificativa  apresentada  pelo  Gestor   não  supre  o  estudo  de  demanda  capaz  de  legitimar  as
quantidades licitadas,   a  ausência  de  definição prévia  no projeto dos locais de instalação dos novos
Splits,  e às falhas apontadas neste relatório quanto a existência de aparelhos de ar condicionados ainda
em uso  no  IFPE  -  Campus  Recife,  não  sendo  justificado  de  forma  transparente  o  motivo  de  sua
substituição, bem como as ausências de Parecer Jurídico e Técnico.

-  Ausência de designação de fiscal.

“Quanto  ao  item  a3  da  SA  informamos  que  nesta  instituição  só  é  designado  fiscal  para
acompanhamento de contrato.  Como no caso em tela trata-se de artigo com simples tradição e com
garantia de 36 meses pelo fabricante e por não constar minuta contratual no referido edital adendo a
administração entendeu que o setor de manutenção e obras acompanharia a instalação e o teste dos
equipamentos adquiridos. Além de que não existe procedimento instituído pela reitoria para situações
de adesões como no caso em tela.” 

 A justificativa apresentada pelo Gestor não apresenta respaldo legal.

Com relação as ausências de: a) projeto para  instalação elétrica  necessária  para  funcionamento dos
Splits; b) justificativas de forma detalhada para a aquisição de 189 (cento e oitenta e nove ) aparelhos de
ar  condicionados 36.000 BTUS TIPO SPLIT inobservando o Inciso II,  do §7º  do art.  15 da  Lei nº
8.666/93,e  c)  celebração  de  contrato  com a  empresa  MAXIMA DISTRIBUIDORA E  LOGISTICA
LTDA, CNPJ nº 08.408.919/0001-20, fornecedora dos SPLITS, foram solicitadas justificativas ao Gestor
por meio da Solicitação de Auditoria nº 201112127/12, de 06/10/11, não sendo apresentado pelo mesmo
até o encerramento dos trabalhos de campo.

 Em análise ao citado processo não foi identificado documento que informasse a destinação final dos
atuais  aparelhos  de  ar  condicionados  que  estão  em  bom  estado  de  conservação  e  em  pleno
funcionamento, após a sua troca por novos Splits e também daqueles que estão danificados e sem uso.

Diante disso, a equipe de auditoria encaminhou ao IFPE a Nota de Auditoria nº. 201112127/002, datada
de  14/10/11,  recomendando  a  suspensão  de  novas aquisições  de  aparelhos até  a  realização  de  um
levantamento das reais necessidades do campus e da quantificação precisa dos bens a serem adquiridos,
levando-se em conta a existência de aparelhos que estão em bom estado de conservação e em pleno
funcionamento,  mediante  comprovação  da  vantajosidade  da  adesão  à  ata  de  registro  de  preços  nº
87/2010, devendo, em caso contrário, realizar o devido procedimento licitatório, no prazo de cinco dias
úteis, a partir da data do recebimento da nota de auditoria, 17/10/11.

Foi recomendado ainda, a formalização de contrato, para garantir a realização de assistência técnica no
prazo da garantia e as futuras entregas que viessem a ser realizadas, além da imediata elaboração do
projeto elétrico do bloco B, para que os aparelhos instalados pudessem ser colocados em funcionamento,
no prazo de trinta dias a partir da data de recebimento da nota de auditoria.

Entretanto,  nenhum documento  quanto  ao acatamento  ou  não das recomendações expedidas foram
encaminhadas ao Órgão de Controle Interno no prazo estipulado.

Causa:
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O Diretor  da  Diretoria  de  Planejamento do Campus Recife  realizou requisição de  aquisição de  189
(cento e oitenta e nove) Splits  sem a realização de um estudo contendo justificativas claras quanto a real
necessidade,  capaz de legitimar as quantidades licitadas, com a  ausência de definição prévia no projeto
dos locais de instalação dos novos Splits, bem como a existência de aparelhos de ar condicionados ainda
em uso  no  IFPE  -  Campus  Recife,  não  sendo  justificado  de  forma  transparente  o  motivo  de  sua
substituição, bem como as ausências de Parecer Jurídico e Técnico. O então Diretor Geral do Campus
Recife, mat. SIAPE nº  2228352 autorizou a realização da despesa e a emissão da nota de empenho nº
2011NE800097, de 26/04/11, da compra realizada por meio do Processo nº 23054.000983/2011-32, sem
a presença dos requisitos essenciais definidos na Lei nº 8.666/93.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar manifestação para os fatos apontados, por meio da Solicitação de
Auditoria  nº.  201203357/001,  datada  de  09/03/12.  A manifestação  foi apresentada  nos termos dos
documentos a seguir elencados:

- Memo nº. 013/2012-DAP, datado de 17/04/12:

"Com vistas a responder a solicitação de auditoria nº. 201203357/001, de 12/03/2012, item 19.12, no
tocante  a  providências  adotas  pelo  Instituto(Campus  Recife)  no  sentido  de  implementar  as
recomendações  expedidas  pela  CGU-PE  por  meio  da  Nota  de  Auditoria  nº.  201112127/002,
esclarecemos o seguinte:

1. Que a aquisição dos 189 aparelhos tipo splits foi única através do processo 23294.000983.2011-32 e
que não houve nenhuma aquisição após a recomendação da CGU, de 14/10/2011 (Nota de Auditoria nº.
201112127-002). E que as reais necessidades bem como as devidas especificações estão justificadas na
requisição de compras e termos de referências constantes do processo acima mencionado e também
respondido através dos Memos 78/2011 e 87/2011 ambos DAP em anexo;

2.  Como  se  trata  de  material  permanente  com entrega  imediata  e  integral  dos  bens  adquiridos,
conforme prevê § 4º. do artigo 62 da Lei nº. 8.666/93, não entende a necessidade de formalização de
contrato para aquisição, tembém respondido no Memo nº. 87/2011-DAP;

3.  Que  o projeto elétrico para o bloco B não só foi  feito como também já foi  licitado,  conforme
processo nº. 23295.008069.2011-81, para execução e logo em seguida instalações dos mesmos, e que o
mesmo ocorreu parelelo ao processo de aquisição dos aparelhos."

 

- Memo nº. 87/2011 - DAP, datado de 07/10/11:

"Considerando  o  pedido  de  subsidiar  os  trabalhos  de  auditoria,  constante  na  SA-Solicitação  de
Auditoria de nº. 201112127/012, de 06/10/2011, da CGU - Controladoria Geral da União, buscamos
pelo presente apresentar esclarecimentos na forma seguinte:

1. Quanto a alínea "a", cabe ressalvar que no que é relacionado a justificativa para aquisição dos 189
aparelhos de ar condicionado, já explicitamos o indicado no memo nº. 86/2011-DAP;

2.  Ainda  quanto  a  alínea  "a",  para  o  dito  sobre  não  existir  informações  acerca  do  processo  de
instalação  elétrica  a  ser  implantado  no  Campus  Recife  do  IFPE  para  colocação  dos  "splits".
Apresentamos o estudo técnico realizado pela empresa "Compor Engenharia Automação LTDA" que
bem explicita a demanda para as condições mínimas para o fornecimento, montagem e instalações
elétricas para a implantação dos aparelhos (anexo o relatório memorial descritivo nota de empenho);

3. Ainda quanto a alínea "a", para o dito sobre não existir informações acerca do projeto de instalação
elétrica  a  ser  implantado  no  Campus Recife  do  IFPE  para  colocação  dos  "splits",  apresentamos
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também cópias das plantas confeccionadas em 2009 e 2011;

4. Quanto a alíena "b", para o dito sobre a ausência de celebração de contrato com a empresa Máxima
Distribuidora e Logística Ltda, cabe informar que não é previsto contratação para objetos de simples
tradição, considerando que a garantia é fornecida diretamente pelo fabricante, através de sua rede de
assistência técnica na região metropolitana, bem como, no que se refere a manutenção é objeto do
contrato de serviço inspecionado por outra empresa (Friomaq), no momento permanente em vigência;

5. Quanto a alínea "C", para o dito sobre a existência de salas com aparelhos de ar condicionado em
bom estado de conservação, cabe dizer em primeiro lugar que salas existem em que os aparelhos não
trocamos  no  momento,  bem  como,  em  segundo  lugar  que  outras,  a  grande  maioria,  apresentam
problemas de ruído intendo e mau funcionamento. Assim, certamente, por reconhecer exatamente que
salas foram visitadas, é possível inferir que sejam aquelas que concordamos não necessitar da troca
do aparelho;

6. Quanto a alíena "d", para o dito sobre ausência de justificativa para instalação dos "splits" nas
salas citadas, cabe dizer que carecemos de melhor entendimento técnico sobre o que é considerado
"bom estado de conservação", após sua explicação e análise preliminar sobre os ditos aparelhos e seu
funcionamento;

7. Quanto a alínea "c", para o dito sobre disponibilizar o processo licitatório com a empresa Multifrio,
apresentamos o processo 23295.005570.2011-94;

8. Quanto a alínea 'f", para o dito sobre ausência de projeto para instalação elétrica anexamos a este
os documentos pertinentes."

 

Análise do Controle Interno:

Em que  pese  a  manifestação apresentada,  não existe  nos autos do  processo de  aquisição nenhuma
justificativa para a realização da aquisição, acompanhada de estudo de necessidade de susbstituição de
aparelhos existentes. Cabe destacar que conforme apontado, os sessenta e dois aparelhos instalados nas
trinta e uma salas de aulas permanecem sem funcionar, mais de uma ano após a emissão da nota de
empenho, 26/04/11, em função da ausência da realização prévia de instalações elétricas necessárias para
que os equipamentos pudessem ser colocados em funcionamento. Ou seja, não havia no ato da aquisição
estrutura suficiente para recepção dos aparelhos no Bloco B.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o IFPE, em especial o  Campus Recife,  além de  planejar  adequadamente  suas aquisições,  faça
constar  em seus processos de  aquisição que  visem susbstituir  bens que  estejam em funcionamento,
estudo de necessidades  da susbstituição, os quais devem ser acostados aos autos do processo.

Recomendação 2:

Que o IFPE, em especial o Campus Recife, se abstenha de realizar aquisições de equipamentos sem que
o Instituto disponha da estrutura necessária para colocá-los em funcionamento.
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2.1.11. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

2.1.11.1. Constatação

Dois convênios, no valor total de R$ 616.967,00, vigentes no exercício de 2011, não registrados  no
Sistema SICONV.

Durante os trabalhos de auditoria, mediante comparação dos dados extraídos no SIAFI Gerencial, com
as informações apresentadas no Relatório de Gestão, verificou-se que a Unidade deixou de registrar no
Sistema SICONV  os convênios 627808 e 659403, vigentes  no exercício de 2011, em dissonância ao que
determina o parág. 3º. do art. 19 da Lei nº 12.017/2010.

 

Causa:

O Pró-Reitor de Administração, detentor da competência de acompanhar, controlar e prestar contas da
execução orçamentária  e  financeira  dos convênios firmados pelo  IFPE não adotou providências no
sentido de garantir o registro, no sistema SICONV, dos convênios vigentes no exercício de 2011.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE  foi requerido  a  apresentar  manifestação  para  o  fato  apontado  por  meio  da  Solicitação  de
Auditoria  nº.  201203357/015,  datada  de  07/05/12.  Foi  apresentada  manifestação  concernente  à
transferência  659403,  por  meio  do  Memo  nº.  034/2012-DAP  Barreiros,  datado  de  16/05/12,  nos
seguintes termos:

"Em referencia ao e-mail recebido em 08 de maio próximo passado, que trata da SA 201203357, temos
o seguinte a esclarecer:

 a) o apontamento relativo a transferência 659403, no valor pactuado de R$ 218.222,00 foi respondido
e justificado através do MEMORANDO 028/2012 – DAP, e seus anexos, de 02 de maio do corrente
ano;

 b) Quanto ao apontamento referente que afirma “a Unidade deixou de registrar no Sistema SICONV

os convênios 659403, vigentes no exercício de 2011, em dissonância ao que determina o parág. 3o. do
art. 19 da Lei n° 12.017/2010”, informamos que em virtude do que já foi justificado no MEMORANDO
028/2012-DAP, e seus anexos, principalmente por conta da centralização da folha de pagamento, não
ficou definido um responsável no Campus ou na Reitoria para cadastrar e acompanhar o convênio no
SICONV.  Tal anomalia deverá ser resolvida com a a nomeação e capacitação de um servidor para
manuseio do SICONV."

Acrescenta-se  que  o  citado  Memo 028/2012-DAP  não  apresenta  nenhuma  justificativa  para  o  não
registro do convênio 659403 no SICONV, limitando-se apenas a informar que não houve designação de
um responsável pelo acompanhamento do cronograma de desembolso.

Análise do Controle Interno:

O não registro  dos convênios no sistema  SICONV evidencia  falhas nos controles internos do IFPE
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quanto ao acompanhamento e fiscalização de seus convênios.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE cumpra o disposto no parág. 3º. do art. 19 da Lei nº 12.017/2010, mediante registro dos
convênios firmados pelo Instituto.

Recomendação 2:

Que o IFPE, caso ainda não o tenha feito, designe e  capacite  servidor responsável para  proceder o
devido registro de seus convênios no SICONV.

2.1.11.2. Constatação

Realização de pagamentos, pela Reitoria do IFPE, sem a efetiva comprovação da prestação dos
serviços.

Mediante análise do Processo nº 23295.006954.2011-24, concernente ao pagamento das faturas do mês
de agosto/2011, pelos serviços contratados por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão
nº  011/2010  realizada  pelo  Campus  Barreiros,  Processo  23294.004677.2011-25,  foram  realizados
pagamentos referentes a três postos de trabalhos de motoristas colocados à disposição do DEAD no mês
de agosto/2011, no valor de R$ 9.890,16. Porém, conforme documento anexado ao processo (fl. 107),
em resposta a questionamento realizado pela Diretoria de Administração por meio do Memo nº 17/2011,
datado de 15/08/11, a demanda de veículos para a realização de visitas pedagógicas no segundo semestre
do corrente ano iniciou-se em setembro/2011.

 Diante disso, e mediante a constatação de que essas informações não se encontravam anexadas aos
autos,  a  equipe  de  auditoria,  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  n°.  201112127/013,  datada  de
18/11/11, requereu que o IFPE relacionasse, acrescentando documentação comprobatória, as viagens
pedagógicas  realizadas  pela  Diretoria  de  Educação  à  Distância  no  período  de  01/08  a  18/11/11,
contendo: período da  viagem,  destino e  veículo utilizado (modelo/placa),  servidores transportados e
identificação do condutor.

 Em resposta, por meio do Memo n°. 24/2011-DAD, datado de 24/11/11, a Diretora de Administração do
IFPE assim se manifestou:

“(...)

Quanto  ao  item  1.3,  esclarecemos  que  as  respostas  são  pertinentes  a  Diretoria  de  Educação  a
Distância.  A atual  gestão  só  assumiu  a  menos  de  30  dias,  portanto  solicita  estender  o  prazo  de
28/11/2011.

(...)

Quanto ao item  1.4, ii, a demanda da DEAD para realização de visitas pedagógicas foi iniciada em
setembro com os veículos locados,  no entanto houve  viagens realizadas pela  DEAD com veículos
oficiais da Reitoria.
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 Em que pese a manifestação apresentada pelo IFPE, as informações requeridas deveriam encontrar-se
anexadas aos processos de pagamentos, para efeitos da efetiva comprovação da prestação de serviços.
Porém, não foram apresentadas à equipe de auditoria da CGU.

Quanto aos pagamentos realizados referentes ao mês de agosto de 2011, antes do início da demanda de
veículos da DEAD, que ocorreu no mês de setembro/2011, não foram relacionadas as viagens que teriam
ocorrido.

Diante disso, foi encaminhada ao IFPE a Nota de Auditoria nº. 201112127/003, datada de 06/03/12, por
meio do Ofício nº. 6483/2012/AUD/CGU-Regional/PE, datada de 06/03/12, relatando os fatos acima
apontados e  solicitando,  mais uma  vez,  a  disponibilização  das  informações  requeridas por  meio  da
Solicitação de Auditoria nº. 201112127/013. Porém, nenhuma resposta nesse sentido foi encaminhada ao
Órgão de Controle Interno.

Assim sendo, permanece sem comprovação a efetiva realização dos serviços pagos.

 

Causa:

A Diretora  da  Administração da  Pró-Reitoria  de  Administração não  adotou  medidas no sentido  de
atender às demandas expedidas pelo Órgão de Controle Interno, no sentido de comprovar a realização
das despesas.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria  nº.  201112127/013,  datada  de  18/11/11.  Entretanto,  nenhum esclarecimento a  respeito  do
assunto foi apresentado à equipe de auditoria.

Análise do Controle Interno:

A ausência  de  manifestação  por  parte  do  Instituto  denota,  além de  fragilidades  nos seus controles
interno, no sentido de instruir devidamente seus processos de pagamento, ausência de controles também
no sentido de atender as demandas oriundas dos órgãos de controle.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE aperfeiçoe seus controles internos, abstendo-se de realizar pagamentos por serviços cuja
realização não se encontre devidamente comprovada nos autos do processo.

2.1.11.3. Constatação

Ausência, em instrumentos contratuais firmados, de cláusula necessária a todo contrato, conforme
art. 55 da Lei nº. 8.666/93.
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Verificou-se  que  não consta,  nos instrumentos contratuais firmados com os licitantes vencedores da
Licitação Pregão Eletrônico nº. 01/2011, realizado pelo IFPE Campus Belo Jardim, o valor estimado da
contratação e os preços unitários, que conforme art. 55 da Lei nº. 8.666/93 é cláusula necessária em
todo contrato.

É importante ressaltar que na cláusula referente aos preços contratados foi determinado que seriam os
praticados no mercado regional, quando deveria estar explícito que seriam os constantes das propostas
das empresas vencedoras.

Causa:

O Chefe do Setor de Contratos do IFPE Campus Belo Jardim não incluiu nos contratos das empresas
vencedoras do Pregão Eletrônico nº. 01/2011 o valor estimado e os preços unitários, conforme disposto
no art. 55 da Lei nº. 8.666/93.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/005, datada de 30/03/12. A manifestação foi apresentada por meio da TASA nº
20/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, datada de 08/05/12, nos seguintes termos:

"Consta na cláusula quinta do contrato que trata do preço que “o preço contratado será o apresentado
na proposta final, habilitada e vencedora, conforme a cláusula primeira deste contrato e de acordo
com os preços praticados no mercado regional”, havendo uma pequena divergência quando se fala em
mercado regional,  quando deveria ser  mencionado,  proposta das empresas vencedoras, porém não
houve recomendação no Parecer jurídico quanto à necessidade de alteração desta cláusula, portanto,
foi adotada a minuta analisada pela procuradoria."

Análise do Controle Interno:

A  manifestação  apresentada  confirma  que  as  cláusulas  dos  contratos,  referentes  aos  valores  da
contratação, encontram-se em desconformidade com o que dispõe o art. 55 da Lei nº. 8.666/93, podendo
gerar questionamentos futuros por parte das contratadas.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, em especial o Campus Belo Jardim, faça constar em seus contratos  todas as cláusulas
necessárias, principalmente os preços unitários e os valores totais da contratação, conforme disposição
da Lei nº. 8.666/93, art. 55.

Recomendação 2:

Que o IFPE Campus Belo Jardim proceda a  imediata  inclusão dos preços unitários e  do valor total
estimado da contratação, por meio de errata, nos contratos celebrados resultantes do Pregão nº. 01/2011.

2.2. Subárea - REESTR DA REDE FED DE EDUC PROF E TECNOLÓGICA

2.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
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2.2.1.1. Informação

Informação básica da ação 8650 - Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional  e
Tecnológica.

 

Trata-se da Ação 8650 - Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, cuja
finalidade é reorganizar e integrar as Instituições Federais de Educação Prof issional e Tecnológica com
vistas a ampliar a oferta de vagas da educação profissional e tecnológica mediante a modernização de
unidades e melhorar a qualidade do ensino. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício
de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

 

 

 

Ação Governamental (nome)
Despesas

Executadas (R$)

% da Despesa Executada

da Ação em relação à

despesa Executada do

Programa

8650  -  Reestruturação  da  Rede  Federal  de

Educação Profissional e Tecnológica

16.613.696,57 9,8

Fonte: SIAFI Gerencial

2.2.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

2.2.2.1. Constatação

Enquadramento  incorreto  de  contratações  mediante  dispensa  de  licitação.  Realização  de
contratação direta em que pese haver interessados  em participar de certame licitatório.

1.  Processo  nº.  23298.002070.2011-71,  cujo  objeto  foi a  contratação  de  empresa  especializada  em
engenharia para execução da reforma da Agroindústria, realizado pelo IFPE Campus Vitória de Santo
Antão, no valor de R$ 98.146,43:

Verificou-se que sua realização ocorreu por meio de dispensa de licitação, com fulcro no Art. 24, Inciso
V da Lei nº. 8.666/93, que assim dispõe:

 “Art. 24. É dispensável a licitação:
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 (...)

 V - quando não acudirem interessados à licitação anterior  e esta, justificadamente, não puder  ser
repetida  sem  prejuízo  para  a  Administração,  mantidas,  neste  caso,  todas  as  condições
preestabelecidas;”

 No entanto, constatou-se que o caso em tela não se enquadra no dispositivo legal acima citado, haja
vista que em ambas as datas fixadas para a entrega de propostas, 27/07/11 e 09/08/2011, compareceram,
à sessão da licitação modalidade convite, duas empresas interessadas no objeto da contratação.

 Ademais, verificou-se, sinteticamente, ainda o que segue, no que concerne à realização do certame:

 a) quanto à primeira data de abertura das propostas, 27/07/11:

 - em que pese haver sido publicado o aviso da licitação no Diário Oficial da União em 20/07/11, foi
informada como data para retirada do edital a  mesma da publicação. Além disso, não foi informado
nenhum telefone ou endereço eletrônico para contato.

 - consta no processo apenas um convite formal, encaminhado à empresa CNPJ nº. 00.405.876/0001-18
e cópia de um e-mail com suposto convite encaminhado a outras empresas, nos quais não é possível
identificar a razão social dos convidados, e seus respectivos CNPJ;

 - Conforme a Ata da Licitação, acostada na folha 278 do processo, ao constatar o comparecimento de
apenas duas empresas os trabalhos foram encerrados, e definiu-se que a nova data para a abertura de
propostas seria 09/08/11.

 a) quanto à segunda data de abertura das propostas, 09/08/11:

 - a publicação realizada no DOU seguiu o mesmo padrão da anterior, deixando margens para dúvidas
quanto ao período de retirada do edital e sem informar numero de telefone para contato e endereço
eletrônico;

 - não consta no processo comprovação de ampliação da divulgação mediante utilização de jornal de
grande circulação regional e/ou local;

 -  consta  do  processo  apenas  mais  um  convite  formal,  encaminhado  à  empresa  CNPJ  nº.
05.400.164/0001-20 e o recibo da retirada do edital pela empresa CNPJ nº. 10.870.191/0001-04;

- conforme ata da  licitação,  datada  de 09/08/11,  novamente  apenas duas empresas compareceram à
sessão, resultando em encerramento dos trabalhos pelo presidente da CPL.

 É importante ressaltar que em consulta realizada ao sistema CNPJ da Receita Federal,  a  equipe de
auditoria  verificou  que  constam,  apenas  no  município  de  Recife,  hum mil,  oitocentas  e  dezesseis
empresas de pequeno porte cadastradas com o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) 4120
– Construção de Edifícios e que seriam potenciais convidadas a apresentarem propostas.

Ou seja, o IFPE Campus Vitória de Santo Antão, que poderia ampliar sobremaneira a quantidade de
empresas  convidadas a  participarem do  certame,  sequer  comprovou  haver  realizado  formalmente  a
quantidade mínima de três convites fixada no parág. 3º. do art. 22 da Lei nº. 8.666/93.

 É  importante  ressaltar  que  o  procedimento  de  adiar  a  licitação  de  modo  a  ampliar  o  número  de
interessados, inicialmente, foi correto. Entretanto, ao não adotar medidas efetivas no sentido de ampliar
a publicidade do certame, esse procedimento se revelou inócuo e o IFPE Campus Vitória, ainda assim
poderia ter realizado a licitação com as duas empresas interessadas, ao contrário de realizar, de forma
indevida, a contratação direta por meio de dispensa de licitação.

 Cabe destacar que, conforme os autos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhou o processo à
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Direção Geral do Campus Vitória de Santo Antão para que a Procuradoria Jurídica se pronunciasse a
respeito da realização da contratação direta. Porém, a Diretora Geral ao contrário de solicitar o parecer
jurídico, autorizou a realização da contratação por dispensa de lciitação, conforme despacho acostado à
folha nº. 350 do processo.

2. Processo nº. 23299.000568.2011-99, cujo objeto foi a contratação de serviços de portaria, realizado
pelo IFPE Campus Pesqueira, no valor de R$ 12.157,41:

Constatou-se que, conforme Nota de Empenho nº. 800025, a despesa foi enquadrada no art. 24, inciso II
da Lei nº. 8.666/93, que assim dispõe:

"Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a",
do inciso II do artigo anterior  e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;"

Entretanto, restou evidenciado que o caso em tela não se enquadra no dispositivo legal acima citado,
haja vista que o valor da contratação execedeu o valor de R$ 8.000,00.

Causa:

O Presidente da Comissão de Licitação do IFPE Campus Vitória, não deu prosseguimento à licitação
modalidade Convite resultando em contratação de serviços mediante dispensa de licitação, amparada  na
Lei nº. 8666/93, art. 24, inciso V, em que pese haver interessados em apresentar propostas. A Diretora
Geral do Campus Vitória  de  Santo Antão não submeteu o processo à  apreciação da  Procuradoria  e
autorizou a realização da  contratação direta.

O Diretor  Geral do IFPE Campus Pesqueira  realizou contratação de  serviços mediante  dispensa  de
licitação, amparada na Lei nº. 8.666/93, art. 24, inciso II, em que pese a contratação haver suplantado o
limite legal, em situação caracterizada como emergencial.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por  meio das Solicitações de  Auditoria  nºs.  201203357/007,  datada  de  10/04/12 e  201203357/010,
datada de 17/04/12, o IFPE foi requisitado a apresentar manifestação a respeito do fato apontado, o que
foi realizado nos seguintes termos:

a) Memo nº. 159/2012 - DGCP Campus Pesqueira:

"A  contratação  emergencial  de  que  trata  o  Processo  de  Dispensa  Nº  23299.000568.2011-99  foi
iniciada  após  a  constatação  de  que  a  empresa  Marcole  Empreendimentos  e  Serviços  Ltda,  foi
vencedora do certame licitatório processo nº 23054.000757/2008-39 – Pregão Eletrônico nº 17/2008,
de prestação de serviços continuados de portaria e recepção para os campi Recife e Pesqueira, sendo
que  o  citado  certame  fora  realizado  pelo  campus Recife,  que  gerenciava  inclusive  realizando  os
aditivamentos  dos  contratos  através  da  Coordenação  de  Controle  e  Fiscalização  de  Contratos  –
CCFC. No entanto, por motivos desconhecidos, não aditivaram o nosso contrato, que em decorrência
deste  fato  ficamos  sem  a  renovação  do  contrato,  obrigando-nos  a  instruir  um  processo  para  a
contratação emergencial dos referidos serviços.

 Diante aos fatos expostos acima e na necessidade urgente dos serviços de Portaria para o Campus
Pesqueira,  o processo de  dispensa foi  aberto,  ao mesmo tempo em que  foi  solicitada abertura de
processo de sindicância para apurar responsabilidades, através do Memo. Nº 039/2011 – DGCP (em
anexo)."
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b) Memo nº. 026/2012 - Campus Vitória de Santo Antão:

"Anexamos  ao  presente  cópia  do  memorando  04/2012-CPL  (anexo  I)  deste  campus,  com  os
esclarecimentos sobre o assunto.

 Informamos  ainda  que  conforme  encaminhamento  do  memorando  acima  citado  a  CPL enviou  o
processo a DG, sugerindo o envio à Procuradoria Jurídica para análise e emissão de Parecer, em
virtude da possibilidade da contratação direta, com fulcro no art. 24, inciso V da Lei nº 8.666/93. Com
base nesta informação, e como o citado artigo é claro, dando a possibilidade da contratação direta, e
ainda,  por  entender  que  não  caberia  continuar  insistindo  em contratar  através  de  Convite  pelo
desinteresse  das  empresas;  e  que  não  estaria  infringindo  a  legislação  esta  Direção  autorizou  a
Dispensa de Licitação, sem o envio a PJUR, diante da necessidade da realização dos serviços, cuja
data de solicitação foi de 18/04/2011, enviando os autos à CPL (Setor de Compras),solicitando que
fosse observado entre as empresas participantes do certame que se realizou no dia 09/08."

c) Memo nº. 04/2012 - CPL Campus Vitória de Santão:

"Esclarecemos  os  fatos  decorridos  no  certame:  Convite  nº.  01/2011,  número  de  processo:
23298.002070.2011-71,  Objeto:  Reforma  da  Agroindústria  para  instalação  de  esquadrilhas  de
alumínio e calha de aço inoxidável.

Item "a"

Com relação a publicidade de licitações na modalidade Convite não encontra-se, segundo a Lei de
Licitações (8666/93) como obrigatoriedade pela Administração. Mas, para dar maior transparência
aos atos praticados por  Gestão,  sempre publicamos,  na imprensa Oficial,  os extratos de  licitações
nesta modalidade (convite).

Sendo assim, vimos esclarecer as solicitações realizadas pela equipe de auditoria (CGU):

- Quanto a primeira data de abertura das propostas, 27/07/2011.

Conforme extrato resumido da publicação no DOU, do dia 20 de julho de 2011 sessão 3 página 57,
trata-se de informações contidas no próprio sistema SIDEC, as quais permitem apenas a inclusão de:

a)Modalidade de Licitação;

b) Número da Licitação;

c) Objeto (resumido);

d) Itens;

e) Edital; (Disponibilidade, Data, Horário de retirada e Endereço completo);

f) Entrega das propostas (data e horário e endereço) e;

g) Nome do responsável pela publicação e cargo.

Conforme apresentação abaixo:

(...)

Esta forma de publicação atende ao disposto no Art. 21 e seus incisos.

- Quanto ao convite formal.

Informamos que foram feitos convites as empresas: Veieira Mota Engenharia Ltda., (Carta Convite,
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Folhas 262 a 264), Arcons - Arcon Construções Ltda. (Recibo de retirada do Edital, Folhas 265 a 266),
Somar  Empreendimentos  Ltda.  (Conforme  Declaração  de  Vistoria,  Folha  269).  Wandercon
Empreendimento Ltda. (Recibo de retirada do Edital, Folhas 271 a 272). Sendo que a formalidade do
convite  poderá  ser  feita  pessoalmente  ou  por  outro  meio  de  tecnologia  disponível,  já  que,  nos
momenteos atuais, utilizamos cada vez os recursos tecnológicos para realizar troca de informações.

Portanto,  essa Comissão de Licitação considerou como realizado o Convite  tendo em vista que as
empresas acima citadas retiraram o edtial e encaminharam os comprovantes para esta Instituição.

- Conforme Ata (folha 278).

No  dia  o  horário  marcados,  reuniu-se  a  Comissão  Permanente  de  Licitações.  Porém,  não  houve
número suficiente de empresas para realização da abertura dos envelopes, pois apenas duas empresas
compareceram. Portanto, não havia três propostas válidas conforme determina o Tribunal de Contas
da União (Acórdão 271/2006).

Item "b"

- Quanto a segunda data da abertura das propostas, 09/08/2011. (Repetição do certame)

Reiteramos as informações contidas no item acima letra "a".

Quanto  a  publicidade,  ainda  acrescentamos que  foram encaminhados  e-mail  para  mais  empresas
(folha 270), convidando-as a participarem do certame. Também verificamos, no Termo de Retirada de
edital (Anexo I) que dez empresas tomaram conhecimento dos certames.

Sendo assim, o processo foi ecaminhado à Direção Geral do Campus Vitória, com a seguinte sugestão:
"solicito  que  os  autos  sejam  encaminhados  para  PJUR,  para  parecer  jurídico  em  virtude  da
possibilidade de dispensa de licitação com fulcro no Art. 24, inciso V da Lei nº. 8.666/93". (folha nº.
349 do processo).

A dispensa foi autorizada pela então Diretora Geral (folha 350).

Então solicitamos as empresas Wandercon Empreendimento Ltda e Vieira Mota Engenharia Ltda, que
tinham  comparecido  nas  duas  datas  marcadas  para  o  certame,  porém  apemas  a  Vieira  Mota
Engenharia Ltda encaminhou a sua proposta, no valor de R$ 103.317,79 (cento e três mil, trezentos e
dezessete reais e setenta e nove centavos) e documentação de habilitação (folhas 351 a 432).

Afim de conseguirmos o melhor  preço, solicitamos, via telefone, que a empresa encaminhasse uma
outra proposta com desconto. A mesma foi enviada, desta feita no valor de R$ 98.146,43 (noventa e
oito mil, cento e quarenta e seis reais e quanrenta três centavos).

Então,  conforme  autorização  da  Autoridade  Superior  deste  Campus,  procedemos  a  inclusão  da
Dispensa no sistema."

Análise do Controle Interno:

Quanto as alegações apresentadas pelo IFPE Campus Vitória de Santo Antão:

No que tange à publicidade do certame, de fato, não se constitui obrigação da Administração realizar a
publicação do aviso da licitação modalidade Convite no Diário Oficial da União e/ou jornal de grande
circulação local ou regional. Entretanto, considerando o fato de haver sido realizada a publicação, as
considerações realizadas pela equipe de auditoria foram no sentido de apontar medidas que poderiam ser
tomadas  pela  Comissão  de  Licitação,  no  sentido  de  ampliar  a  divulgação  do  certame  e
consequentemente, o possível número de interessados em apresentar propostas.

Entretanto, o ponto em questão foi o enquadramento indevido da dispensa de licitação no inciso V do
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art. 24 da Lei nº. 8.666/93, em que pese haver, nas duas datas fixadas para apresentação das propostas, o
comparecimento de representantes de duas empresas.

Inicialmente, cabe destacar o dispõe a Lei nº. 8.666/93, art. 22 § 7º:

"Quando,  por  limitações  do  mercado  ou  manifesto  desinteresse  dos  convidados,  for  impossível  a
obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão
ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite."

Ou seja, torna-se obrigatória a repetição do convite, quando as justificativas quanto às circunstâncias
que impediram a obtenção do número mínimo de licitantes não se encontrarem devidamente acostadas
aos autos do processo.

Ademais, o Tribunal de Contas da União sumulou o seguinte (SÚMULA 248):

"Não  se  obtendo  o  número  legal  mínimo  de  três  propostas  aptas  à  seleção,  na  licitação  sob  a
modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993."(grifo nosso)

Assim sendo,  verifica-se  que  estando  a  situação  impeditiva  de  obtenção  de  três  propostas  válidas
devidamente justificada nos autos do processo, deve-se prosseguir a licitação, ainda que com número de
licitantes inferior ao mínimo legal.

Dessa forma, conclui-se que o procedimento adotado pelo IFPE Campus Vitória de Santo Antão, de
realizar a  contratação por meio de  Dispensa  de  Licitação, não possui respaldo legal e  não encontra
abrigo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Cabe destacar ainda que não foram apresentadas justificativas para o fato da Diretora Geral do Campus
Vitória de Santo Antão haver autorizado a contratação direta, em que pese a Comissão de Licitação
haver solicitado o envio do processo para a Procuradoria para emissão de parecer.

Quanto  ao  processo  realizado  pelo  Campus  Pesqueira,  considerando  que  de  fato  a  situação  se
caracterizava como emergencial, a dispensa deveria ser enquadrada no inciso IV do art. 24 da Lei nº.
8.666/93.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, em especial o Campus Vitória de Santo Antão, se abstenha de realizar contratação direta,
amparada  no  inciso  V,  do  art.  24  da  Lei nº.  8.666/93  em licitações  em que  haja  interessados  em
apresentar propostas.

Recomendação 2:

Que  o  IFPE,  em especial os  campi  Vitória  de  Santo  Antão  e  Pesqueira,  aperfeiçoe  seus controles
internos, no sentido de realizar o correto enquadramento, na Lei nº. 8.666/93, dos casos de contratação
direta, por meio de contratação direta, por meio de dispensa de licitação.
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Recomendação 3:

Que  o IFPE, em especial o Campus Vitória  de  Santo Antão,  faça  constar  nos processos licitatórios
modalidade convite, justificativas a respeito de situações que resultem na não obtenção do mínimo de
três propostas válidas, devendo nesses casos, caso haja interessados, prosseguir a realização do certame
licitatório.

2.2.2.2. Constatação

Escolha de Ata de Registro de Preços sem a devida motivação. Ausência de comprovação da real
necessidade da aquisição. Não elaboração de especificações com a devida caracterização do objeto
e de projeto básico. Não formalização de instrumento contratual.

Por intermédio do Processo nº 23294.004627.2011-48, o IFPE Campus Recife realizou adesão à ata de
registro de preços nº 02/2011, gerenciada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia para aquisição de divisórias em substituição às existentes atualmente no IFPE.

O valor da aquisição totalizou o montante de R$ 1.144.095,20, tendo sido emitida, em 28/07/11, a nota
de empenho nº 800186.

Entretanto, em que pese a relevância do valor contratado, verificou-se que essa aquisição foi realizada
em desacordo com diversas disposições da Lei nº. 8.666/93, conforme será relatado a seguir.

1.  Inicialmente,  transcreve-se  a  seguir o que  determina  o diploma legal retrocitado,  no que  tange  à
realização de compras:

“Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem
lhe tiver dado causa.”

“Art. 15. As compras, sempre que possível deverão:

(...)

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;

II a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação;”

A requisição da  compra  foi realizada  por  meio de  Requisição de  Compras sem número,  datada  de
13/07/11, assinada por servidor lotado na DIAM.

Mediante análise do documento, verificou-se que:

a) ao contrário do que determina a lei das licitações, a Unidade requisitante não caracterizou de forma
adequada a compra a ser realizada, haja vista não constar no pedido nenhuma especificação do material
requisitado,  tais  como:  espessura,  modulação,  estrutura,  placas  de  fechamento,  guias  componentes
metálicos, entre outros;

b) a quantidade solicitada foi fixada em 01 (hum), mas como não houve definição da unidade, não é
possível determinar a quantidade real solicitada;

c) a justificativa para a realização da aquisição foi a substituição das divisórias existentes, que conforme
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o documento, estariam estragadas, cheias de cupim, mofo e ácaro, devido ao tempo de uso, oferecendo
riscos à saúde e a integridade física dos servidores, em função de possíveis desabamentos.

Entretanto,  em  vistoria  a  diversas  instalações  do  Campus  Recife,  verificou-se  que  houve  um
superdimensionamento dos possíveis riscos apontados na justificativa, haja vista a constatação de que
apesar do tempo de uso, em grande parte  dos ambientes, as atuais divisórias ainda apresentam bom
estado de conservação, ao mesmo tempo que os servidores trabalham normalmente sem nenhum risco
aparente de doenças ou até mesmo de desabamento conforme alegado.

O relatório fotográfico a seguir, comprova essa constatação:
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Cabe destacar que a equipe de auditoria, na sede do Instituto, desenvolveu seus trabalhos em ambientes
onde ainda se encontram instaladas as antigas divisórias (Sala dos Conselhos, Auditoria Interna e na
Coordenação de Compras da Reitoria, situadas no Bloco A), sem que tenha havido algum contratempo
em função das divisórias, que reitera-se, encontram-se em bom estado de conservação.

É importante ressaltar ainda que conforme a justificativa apresentada haveria substituição de divisórias
no Bloco B do Campus Recife. Entretanto, constatou-se que esse bloco é composto de trinta e quatro
salas de aulas, separadas por paredes de alvenaria, e oito banheiros, e não possui uma divisória sequer.

2. O art. 6º e incisos da Lei nº. 8.666/93 apresenta as seguintes definições:

“Art. 6º Para os fins desta Lei, considera se:

(...)

II    Serviço    toda  atividade  destinada  a  obter  determinada  utilidade  de  interesse  para  a
Administração,  tais  como:  demolição,  conserto,  instalação,  montagem,  operação,  conservação,
reparação,  adaptação,  manutenção,  transporte,  locação de  bens,  publicidade,  seguro ou trabalhos
técnico profissionais;

III    Compra    toda  aquisição  remunerada  de  bens  para  fornecimento  de  uma  só  vez  ou
parceladamente;

(...)

IX   Projeto Básico   conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo
da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos
os seus elementos constitutivos com clareza;

b)  soluções  técnicas  globais  e  localizadas,  suficientemente  detalhadas,  de  forma  a  minimizar  a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,  sem
frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias
e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e)  subsídios  para  montagem  do  plano  de  licitação  e  gestão  da  obra,  compreendendo  a  sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em
cada caso;
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f)  orçamento  detalhado  do  custo  global  da  obra,  fundamentado  em  quantitativos  de  serviços  e
fornecimentos propriamente avaliados;”

O retromencionado Diploma Legal ainda apresenta as seguintes determinações, no art. 7º:

“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

I   projeto básico;

II   projeto executivo;

III   execução das obras e serviços.

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I    houver  projeto  básico  aprovado  pela  autoridade  competente  e  disponível  para  exame  dos
interessados em participar do processo licitatório;

II   existir  orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários; “

Assim sendo, verifica-se que o processo em tela, que envolve, entre outros, a compra das divisórias e os
serviços de instalação e montagem, deveria ser precedido de elaboração de projeto básico e orçamento
detalhado com a composição de todos os custos unitários envolvidos na aquisição.

Entretanto, esses documentos, essenciais para a devida caracterização dos materiais e para a estimativa
do  valor  da  contratação,  respectivamente,  não se  encontram anexados aos autos do processo.  Não
consta ainda nenhum projeto (desenho) das divisórias, com os respectivos detalhes e dimensões, ou um
simples croqui indicando os ambientes onde seriam instaladas.

Encontram-se anexadas aos autos, três propostas de preços para a realização do fornecimento, onde foi
definida a quantidade a ser fornecida na ordem de 2.000m2. Porém, não há nenhuma indicação de como
foram definidas essas quantidades,  que  são  exatamente  as mesmas da  ata  de  registro  de  preços nº
02/2011, gerenciada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Ou seja,
coincidentemente, a  necessidade de aquisição desse material por parte  do IFPE seria, supostamente,
exatamente a mesma do IFRO.

Diante disso, por meio da Solicitação de Auditoria nº. 20112127/004, datada de 30/09/11, o IFPE foi
requerido a apresentar os projetos detalhados das divisórias e as memórias dos cálculos realizados para a
definição das quantidades indicadas nas três propostas de fornecimentos apresentadas.

Em resposta, por meio do Memorando nº 77/2011-DAP, datado de 04/10/11, o Diretor de Administração
e Planejamento do IFPE assim se pronunciou:

“Em atendimento à solicitação de Auditoria da CGU nº SA 201112127/004, de 30 de setembro de 2011,
bem como atender no prazo mais curto possível, exponho os seguintes fatos:

1  –  No  tocante  ao  item  1ª  da  referida  SA,  informamos  que  existem  as  especificações  mínimas
levantadas pela DIAM, conforme folha 02 do processo 4627/2008-48;

2 – No item 1b, de fato não consta no processo as unidades referidas, porém, em pesquisa em nossos
arquivos encontramos o layout que deu base ao quantitativo adquirido que foi anexado a esse pedido
de resposta. Informamos que nesse layout não constam medidas exatas, sendo assim tomamos a decisão
de realizar estimativas baseadas nas antigas divisórias existentes;

3 – Entendemos, no item 3, ter sido respondido no item b, mas a título de comprovante anexamos a
nossa memória de cálculo;

4 – No item 3a, quantos aos projetos detalhados informamos que a empresa está neste momento na
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execução dos trabalhos, seguindo o layout antigo, disponibilizado pela DAP a referida empresa;

5 – Item 3b, as nossas memórias de cálculo já anexadas, foram passadas às empresas para elaboração
das propostas orçamentárias;

6 – Segue em anexo o processo 4627/2008-48.”

Em que pese a manifestação supra, verificou-se que:

a) inicialmente, destaca-se que antes da realização de compras o objeto deve ser especificado de forma
completa  e  não minimamente.  Ademais,  as especificações mínimas citadas na  folha  02 do processo
4627/2008-48 não contém informações essenciais para a realização da contratação, como: espessura,
modulação, estrutura, placas de fechamento, guias, componentes, entre outros;

b) os layouts disponibilizados à equipe de auditoria e que, conforme mencionado teria servido de base
para a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, não possuem nenhum detalhamento e
sequer apresentam as indicações das dimensões dos ambientes (comprimento, altura e largura).

Cabe ressaltar que, conforme já mencionado anteriormente, durante a vistoria realizada nas instalações
do campus, foi constatado que o bloco B é dividido por paredes de alvenaria e não possui divisórias.

c) a suposta memória de cálculo apresentada trata-se, na realidade, de um quadro contendo a numeração
do item, a descrição do material a ser adquirido, com as respectivas quantidades e unidades. Ou seja, as
mesmas  informações  contidas  nas  propostas  da  empresa,  permanecendo,  dessa  forma,  sem
esclarecimentos, a forma como foram definidas a necessidade de aquisição de 2.000m2 de divisórias,
98,40metros de tubo conector e 74 portas e portais.

3.  O  processo  não  foi  submetido  à  Procuradoria  Jurídica  para  emissão  de  parecer  a  respeito  da
contratação, em desacordo com o disposto no art. 38, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

4. Não foi encontrado no processo em exame, contrato firmado entre o IFPE e a empresa fornecedora
estabelecendo com clareza  e  precisão as condições para  sua  execução,  expressas em cláusulas que
definam os direitos,  obrigações e  responsabilidades das partes,  em conformidade  com os termos da
licitação e da proposta a que se vinculam, conforme disposto no parág. 1º do art. 54 da Lei nº 8.666/93.

Cabe destacar que no processo em tela a formalização do ajuste contratual é obrigatória, para o devido
resguardo dos interesses da Administração, pelo fato do objeto contratado não se tratar de bem com
entrega  imediata  e  integral e  por  ser  passível de  assistência  técnica  após sua  instalação,  conforme
disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.

5. Constatou-se ainda que por meio do Processo 23054.005402/2010-51, referente a adesão à Ata de
Registro de Preços nº. 01/2010, cujo órgão gerenciador foi o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia

do Piauí, o IFPE Campus Recife já  havia realizado, no exercício de 2010, aquisição de 1.000m2 de
divisórias, cujo valor total alcançou o montante de R$ 602.500,00.

Na condução deste processo foram constatadas falhas semelhantes às apontadas mediante exame do
Processo  nº  23294.004627.2011-48,  principalmente  no  que  tange  à  ausência  de  projeto  básico,  de
orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, e de justificativas para as quantidades e
unidades fixadas.

No item 06 da requisição da compra, referente à justificativa para a aquisição, foi alegada precariedade
do mobiliário então existente e insuficiência na quantidade de armários. Porém, nenhuma justificativa foi

apresentada quanto à compra de 1.000m2 de divisórias.

Quanto às especificações dos materiais, apesar de haver sido realizadas de forma adequada, verificou-se
que são exatamente iguais (incluindo caracteres, parênteses, símbolos, etc.) às indicadas no termo de
referência  do  Pregão Eletrônico  nº  017/2009,  realizado  pela  então  Escola  Técnica  do  Piauí,  o  que
sinaliza para o fato de que não foi realizada primeiramente a devida caracterização do material a ser
adquirido e posteriormente, localizada uma ata de registro de preços que contivesse material semelhante,
e sim o contrário. Ou seja, a partir da definição de qual ata seria realizada a adesão é que foram definidas
as especificações.

É importante ressaltar que ao contrário do ocorrido no Processo nº 23294.004627.2011-48, o processo
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em tela foi submetido à apreciação da Procuradoria Jurídica, a qual, por meio do Parecer nº 458/2010
/IFPE/PGF/AGU, datado de 09/10/10, se manifestou a favor da contratação desde que fossem atendidas
as disposições contidas no parecer, entre as quais, ressaltamos a contida no item 11, que destacou a
necessidade de justificativa da quantidade a ser contratada, reproduzida a seguir:

“11. Não é demais destacar a necessidade da justificativa da quantidade a ser contratada nos moldes a
seguir:

 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Naj-MG nº 52, DE 22 DE JULHO DE 2009.

LICITAÇÃO. DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO DO OBJETO. JUSTIFICATIVA

GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE.

1 No caso de compras de bens, a Administração deverá observar o disposto no Art. 15, §7º, II, da Lei nº
8.666/93, justificando as quantidades a serem adquiridas em função do consumo do órgão e provável
utilização, devendo a estimativa ser  obtida, a partir  de  fatos concretos (Ex: consumo do exercício
anterior, necessidade de substituição dos bens atualmente disponíveis, implantação de setor, acréscimo
de atividades, etc.); (grifos)”

Em 15/12/10,  o  então Diretor  do Geral do Campus Recife,  mat.  SIAPE nº  2228352 encaminhou o
processo à  Diretoria  de  Administração e  Planejamento para  que fossem atendidas as orientações da
PJUR. Na mesma data, o Diretor de Administração encaminhou o processo à DLCL para que fosse dada
continuidade ao processo.

Porém,  ao  invés  de  promover  o  atendimento  às  disposições  realizadas  pela  Procuradoria  Jurídica,
principalmente quanto a ausência de justificativas para o quantitativo dos bens a serem adquiridos, o
Diretor de Compras, Licitações e Contrato, solicitou, em 16/12/10, ao então Diretor Geral do Campus
Recife a autorização da despesa e a emissão da nota de empenho, o que foi realizado na mesma data,
tendo sido emitida a nota de empenho nº 900265.

Ressalta-se  que  o  fornecedor  escolhido  para  a  instalação  das  divisórias  é  o  mesmo  em ambos  os
processos de aquisição por meio de adesão à ata de registro de preços, o que pode vir a se caracterizar
em um direcionamento dos objetos licitados, caso essa prática continue a ser adotada pelo IFPE Campus
Recife.

Cabe destacar ainda que caso houvesse sido comprovada a real necessidade da aquisição dos 3.000m2

de  divisórias mediante  justificativas claras da  necessidade,  realização de  projetos com detalhamento
suficiente para a caracterização do objeto e definições precisas das quantidades a serem adquiridas, o
IFPE poderia obter vantagens na aquisição mediante realização de procedimento licitatório, em função
da economia de escala, haja vista que os valores unitários apresentaram valores unitários diferentes entre
a primeira  e  a  segunda aquisição,  revelando um prejuízo potencial para o Instituto na ordem de R$
80.469,00, considerando-se apenas a variação dos preços, conforme demonstrado a seguir:

i)  aquisição realizada por meio do Processo 23054.005402/2010-51 – Ata  de  Registro de  Preços nº
01/2010:

 

Descrição Unid Qtdade P. Unit P. Total

Painel piso teto com bandeira cega m2 500 550,00 275.000,00

Painel piso teto com quadro para vidro simples m2 500 655,00 327.500,00
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Tubo conector m 80 120,00 9.600,00

Total 612.100,00

ii) valor da aquisição acima, caso fossem considerados os valores obtidos mediante adesão à Ata de
Registro de Preços nº 02/2011 - Processo nº 23294.004627.2011-48:

Descrição Unid Qtdade P. Unit P. Total

Painel piso teto com bandeira cega m2 500 477,00 238.500,00

Painel piso teto com quadro para vidro simples m2 500 569,00 284.500,00

Tubo conector m 80 108,00 8.640,00

Total 531.640,00

Por fim, verifica-se, face ao exposto, que os métodos adotados pelo IFPE Campus Recife para aquisição
de  bens apontados no exame do Processo nº  23294.004627.2011-48 vem se  revelando uma prática
recorrente de fuga ao devido processo licitatório e apontando para uma gestão temerária dos recursos
colocados à disposição do Instituto, podendo favorecer a ocorrência prejuízos em função de possíveis
desperdícios, haja  vista  que os bens,  nos processos em tela, foram adquiridos sem que houvesse  ao
menos quaisquer justificativas para a realização da aquisição assim como para as quantidades definidas.

O IFPE tomou conhecimento dos fatos apontados,  mediante  Nota  de  Auditoria  nº.  201112127/001,
datada  de  13/10/11,  enviada  através  do  Ofício  nº.  30435/2011/AUD/CGU-Regional/PE,  datado  de
13/10/11,  com prazo  para  manifestação  de  trinta  dias  a  partir  da  data  de  recebimento,  17/10/11,
contendo recomendação de que fossem suspensas novas aquisições de divisórias, até que fosse realizado
um levantamento das reais necessidades do Campus Recife e a elaboração de projetos detalhados, e que
ficasse comprovada a vantajosidade da Ata de Registro de Preços escolhida.

Causa:

O Diretor  da  Diretoria  de  Planejamento  do  Campus  Recife  realizou  requisição  de  aquisição  das
divisórias sem a realização de um estudo contendo justificativas claras quanto a real necessidade, sem a
elaboração de projeto básico com a devida caracterização da compra e sem elaboração de orçamento
estimativo com a composição dos custos unitários envolvidos na contratação. O então Diretor Geral do
Campus Recife, mat. SIAPE nº. 2228352 autorizou a  realização da  despesa  e  a emissão da nota de
empenho da  compra realizada por meio do Processo nº  23054.005402/2010-51, sem a  presença dos
requisitos essenciais  definidos na  Lei nº  8.666/93.  Da  mesma  forma  agiu  o  atual Diretor  Geral do
Campus  Recife,  ao  realizar  a  autorização  da  despesa  realizada  por  meio  do  Processo  nº
23294.004627.2011-48.
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Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a apresentar manifestação para os fatos apontados, por meio da Solicitação de
Auditoria  nº.  201203357/001,  datada  de  09/03/12.  A manifestação  foi apresentada  nos termos dos
documentos a seguir elencados:

a) Memo nº. 012/2012-DAP, datado de 17/04/12:

"Com vistas a responder a solicitação de auditoria nº. 201203357/001, de 12/03/12, item 19.1.2., no
tocante  as  providências  adotadas  pelo  Instituto  (Campus  Recife)  no  sentido  de  implementar  as
recomendações  expedidas  pela  CGU-PE  por  meio  das  Notas  de  Auditoria  nº.  201112127/001,
esclarecemos o seguinte:

1. Que a aquisição das divisórias foi única através do processo nº. 23294.004637.2011-48 e que não
houve  nenhuma  aquisição  após  a  recomendação  da  CGU,  de  13/10/2011  (Nota  de  Auditoria
201112127-001). E que as reais necessidades bem como as devidas especificações estão justificadas na
requisição de compras e  termo de referência constantes do processo acima mencionado e também
respondido através do memo nº. 85/2011-DAP, em anexo, seguem também a memória de cálculo, bem
como o lay-out na forma de planta baixa, além das fotos dos locais onde as mesmas foram instaladas,
comprovando as justificativas;

2.  Como  se  trata  de  material  permanente  com entrega  imediata  e  integral  dos  bens  adquiridos,
conforme prevê § 4º. do artigo 62 da Lei 8.666/93, não entende a necessidade de formalização de
contrato para aquisição;

3. A vantagem por meio de adesão por ata de registro de preço para o órgão ficou comprovado nos
autos  do  processo  nº.  23294.004627.2011-48,  através  das  propostas  apresentadas  por  empresas,
compiladas no mapa comparativo de preços, conforme prevê a lei de licitações, a 8.666/93."

- Memo nº. 85/2011 - DAP, datado de 06/10/11:

Considerando  o  pedido  de  subsidiar  os  trabalhos  de  auditoria,  conforme  na  SA-Solicitação  de
Auditoria de nº. 201112127/004 (de 30/09/2011), já respondida através do memorando DAP-Diretoria
de Administração e Planejamento, de nº 77/2011-DAP (de 04/10/2011), bem como, complementado por
outro pedido da mesma SA, em 05/10/2011, da CGU - Controladoria Geral da União, buscamos pelo
presente apresentar esclarecimento na forma seguinte:

1. Quanto ao item 1, que refere-se a não conter informações técnicas tais como espessura, modulações,
etc, cabe dizer que o especificado no "termo de referência", as fls 02 à 05, são uma base para efetiva
procura do objeto requisitado, ressalvando que os mais relevantes com a preocupação de incorrer em
direcionamento da aquisição;

2. Quanto ao item 2, segue em anexo cópia do lay-out na forma de planta baixa, na escala 1:100, com
os devidos detalhamentos dos dimensionamentos que servirram como base para os cálculos;

3.  Quanto ao item 3,  que solicita  desenhos detalhados nas divisórias,  plantas baixas e  cortes nos
ambientes, já estão contemplados com a entrega das plantas citadas no item anterior;

4. Quanto ao item 4, informamos que a necessidade de aquisição, ou seja 2.000m2 e outros acessórios
para  instalação  foram  definidos  obviamente,  considerando  os  desenhos  de  layout  já  anexados
conforme item 2;

5. Segue memória de cálculo solicitado anteriormente."

Análise do Controle Interno:
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1. Em que pese a alegação de que as reais necessidades, assim como as especificações, encontram-se
justificadas na Requisição de Compras, a afirmação carece de fundamentação, haja vista a constatação
de  que  esse  documento  não continha  nenhuma  especificação do material a  ser  adquirido,  e  sequer
definiu a quantidade necessária para atender as necessidades do Campus. Além disso, a alegação de que
as divisórias existentes encontravam-se estragadas, pondo em risco a integridade dos servidores, não
correspondia com a realidade, conforme demonstrado.

Ressalta-se ainda que não foi justificado o fato de não ter sido acatada a recomendação da Procuradoria
quanto a ausência de justificativas para o quantitativo adquirido.

Quanto a afirmação, contida no Memo nº. 85/2011, de que a ausência de informações mínimas a respeito
das características do material serem uma base para efetiva procura do objeto requisitado, entende-se
exatamente o contrário. Diante da especificação do material, de acordo com suas reais necessidades, o
Instituto reune as condições necessárias para realizar o procedimento licitatório, ou aderir à  ata  que
atenda às suas necessidades, desde que comprovada a vantajosidade para a Administração.

2. No que tange à ausência de definição da quantidade adquirida, haja vista a inexistência, no processo,
dessas informações, verificou-se inconsistências relatadas a seguir:

- inicialmente, foram apresentados à equipe de auditoria os lay outs dos Blocos ´A ,́ ´B ,́ ´C ,́ ´E´e ´F ,́ os
quais sequer apresentavam as dimensões (comprimento, largura e altura) dos ambientes, e um quadro
contendo, simplesmente, o número do item, a descrição do material a quantidade e a unidade;

- alertado pela equipe de auditoria de que as informações apresentadas eram insuficientes para atestar o
quantitativo adquirido e que, por meio de verificação de vistoria, havia sido constatado que o Bloco ´B´
era  basicamente  dividido  por  parede  de  alvenaria  e  não  por  divisórias,  foram apresentados  novos
projetos, contendo as dimensões dos ambientes e excluindo, praticamente, todo o Bloco ´B´. Ou seja, no
momento  da  primeira  solicitação,  o  IFPE  Campus  Recife,  demonstrou  sequer  saber  onde  estavam
instaladas as divisórias.

Cabe  destacar  que  a  nova  memória  de  cálculo apresentada  apenas indica  o  quantitativo por  metro
quadrado de cada ambiente, mas não demonstra os cálculos, os quais somaram exatamente a quantidade
de 2.000 metros quadrados. Ou seja, a quantidade adquirida foi exatamente a qu foi instalada, sem que
houvesse qualquer perda.

Ressalta-se ainda que permaneceram sem justificativas os 1.000 metros quadrados adquiridos por meio
do Processo nº. 23054.005402/2010-51.

3. Ao contrário do que foi manifestado não restou evidenciada a vantajosidade da aquisição dos 3.000
metros quadrados de divisórias por meio de Adesão a Atas de Registro de Preços, haja vista a diferença
de preços entre uma aquisição e outra, onde ficou caracterizado um prejuízo na ordem de R$ 80.469,00.

4.  Em que  pese  a  afirmação  de  que  os materiais adquiridos eram para  pronta  entrega,  de  modo a
justificar a não formalização de instrumento contratual, a equipe de auditoria entende que, considerando
o valor relevante da aquisição e o fato de que os materiais podem vir a necessitar de assistência técnica
durante o período da garantia, justifica-se  a formalização do ajuste.

 

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE,  em especial  o  Campus  Recife,  aperfeiçoe  seus  controles  no  sentido  de  preceder  as
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aquisições de  bens e  serviços  de  realização  de  levantamento de  suas reais  necessidades,  mediante,
quando  for  aplicável,  a  realização  de  projetos  detalhados,  contendo  as  devidas  especificações  e  a
quantificação precisa dos materiais a serem adquiridos, devendo os casos em que for mais viável aderir a
ata de registro de preços, comprovar a vantajosidade, devendo, em caso contrário, realizar o devido
procedimento licitatório;

Recomendação 2:

Que o IFPE Campus Recife proceda a formalização do contrato para as aquisições já realizadas e para as
que venha realizar futuramente, estabelecendo com clareza e precisão as condições para sua execução,
de modo a resguardar os interesses da Administração.

 

2.2.2.3. Constatação

Não  atendimento  de  recomendações  expedidas  pela  Procuradoria  Jurídica  na  elaboração  de
editais de licitação para realização de obras e serviços de engenharia nos Campi Vitória de Santo
Antão e Belo Jardim.

1. Processo 23298.005597/2011-57,  Tomada de Preços nº. 03/2011, realizado pelo IFPE Campus
Vitória de Santo Antão:

Não  atendimento  às  seguintes  recomendações,  expedidas  pela  Procuradoria  Jurídica,  por  meio  do
Parecer nº. 761/2011/PRF-5ª Região/PGF/AGU:

a) acréscimos ao subitem 2.2, impedindo: a participação na licitação de empresas suspensas de licitar e
impedidas de contratar com o IFPE; estrangeiros que não funcionem no país; e quaisquer interessados
que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º. Da Lei nº. 8.666/1993;

b) inclusão de subitem concernente à composição do BDI;

c) inclusão nos preços cotados de todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos,
taxas, frete, seguros, entre outros;

d) não inclusão de parcelas referentes ao IRPJ e a CSSL;

e) ausência de definição de data de apresentação de nova proposta no caso de empate entre licitantes; e

f) não inclusão no edital de informação acerca da existência de projeto executivo disponível na data de
publicação do edital, informação obrigatória, conforme art. 40, inciso V da Lei nº. 8.666/93;

2. Processo 23297.008412/2011-76,  Tomada de Preços nº. 01/2011, realizado pelo IFPE Campus
Belo Jardim:

Ausência de manifestação quanto às seguintes recomendações, expedidas pela Procuradoria Jurídica,
por meio do Parecer nº. 751/2011/PRF-5ª Região/PGF/AGU, datado de 04/11/11:

a) fixação de prazo de até 30 (trinta) dias úteis para a realização dos pagamentos, a contar da data do
recebimento da  Nota  Fiscal.,  no item 10.1 do Projeto  Básico.  É  importante  ressaltar  que  esse  item
permaneceu em desacordo com o item 16.1 do edital da licitação.
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b)  justificativas quanto  aos custos unitários constantes da  planilha  orçamentária,  não  originados do
SINAPI;

c) demonstração da pesquisa de preços realizada para definição de custos unitários não contemplados no
SINAPI; e

d) inclusão, nos autos do processo, de consulta ao SIAFI, com vistas à comprovação da existência de
recursos orçamentários.

Causa:

Os presidentes das Comissões Permanentes de Licitação, responsáveis pela condução dos processos, não
atenderam às recomendações expedidas pela Procuradoria na análise dos editais de licitação.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/004, datada de 23/03/12. A manifestação foi apresentada por meio do Memo
nº. 014/2012/DAP, nos seguintes termos:

“Item 09 - Segue a baixo as respostas a solicitação da auditoria referente a TP 03/2011:

Letra i:

a) Os acréscimos ao subitem 2.2, foram incluídos indevidamente no subitem 2.4, conforme cópia do
edital (anexo I);

b,  c  e  d)  Os acréscimos referente  a Forma de  Apresentação da Proposta  Comercial,  foram todos
realizados. No entanto, referem-se ao Tópico 06 do Edital e não o 05, conforme anexo II;

e) Não foi definido o prazo para apresentação de novas propostas para as empresas ME/EPP/COOP 
cujas propostas estivessem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em
primeiro lugar, desde que a primeira colocada não fosse uma ME/EPP/COOP, felizmente esta situação
não ocorreu. Passaremos a observar nos futuros editais a inclusão do prazo, evitando-se a repetição
desta falha;

f)  O parecer  nº 761/2011,  na pag 21  item “XXXVI” solicitou essa inclusão,  porém não  foi  feita,
contudo, apesar de não existir por escrito a informação acerca da existência do projeto executivo o
mesmo esta anexado ao edital. Nos próximos editais será incluído item informando a existência do
projeto executivo e como o adquirir em forma digital.”

Análise do Controle Interno:

Inicialmente destaca-se que foi apresentada manifestação apenas para a Tomada de Preços nº. 03/2011,
realizada pelo Campus Vitória de Santo Antão.

A manifestação  apresentadas  nos  itens  ´e´ e  ´f ,́  confirmam que  as  recomendações  expedidas  pela
Procuradoria Jurídica, no sentido de definir data de apresentação de nova proposta no caso de empate
entre  licitantes  e  da  inclusão  no  edital  de  informação  acerca  da  existência  de  projeto  executivo
disponível na data de publicação do edital, informação obrigatória, conforme art. 40, inciso V da Lei nº.
8.666/93, não foram atendidas.

Os itens concernentes aos acréscimos ao subitem 2.2, impedindo: a participação na licitação de empresas
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suspensas de licitar e impedidas de contratar com o IFPE; estrangeiros que não funcionem no país; e
quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º. da Lei nº. 8.666/1993, a
inclusão de  subitem concernente  à  composição do BDI,  a  inclusão nos preços cotados de  todos os
insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros, entre outros e  não
inclusão de  parcelas referentes ao  IRPJ e  a  CSSL  foram devidamente  justificados na  manifestação
apresentada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE,  em especial  os  Campi  Belo  Jardim e  Vitória  de  Santo  Antão,  oriente  os  servidores
designados  para  presidirem  Comissões  de  Licitação,  a  atender  as  recomendações  expedidas  pela
Procuradoria, devendo os casos em que não seja possível o cumprimento, ser devidamente justificados.

2.2.2.4. Constatação

Divergência entre  os Responsáveis Técnicos indicados pela empresa na habilitação técnica e  o
apontado no instrumento contratual. Não aceitação de somatório de quantitativos nos acervos de
qualificação técnica. Ausência de ART no Projeto Básico.

Mediante  análise  da  ART nº.  11058824,  anexada  ao  Processo  23298.005597/2011-57,  Tomada  de
Preços nº. 03/2011, realizado pelo IFPE Campus Vitória de Santo Antão, objeto de registro do Contrato
nº.  32/2011  constatou-se  divergência  entre  o  responsável  técnico  indicado  no  documento,  e  os
relacionados na  Declaração de  Nomeação dos Responsáveis Técnicos apresentada  pela  empresa  em
cumprimento ao item 5.7.2 do edital da licitação, concernente à habilitação técnica.

Cabe destacar que não consta no processo autorização formal do fiscal do contrato para a realização da
alteração da responsabilidade técnica, e tampouco comprovação de que o profissional indicado na ART
nº. 11058824 atende aos requisitos insculpidos no item 5.6.2 do edital,  no que tange à execução de
serviços/obras compatíveis com as parcelas de maior relevância.

Além disso,  verificou-se  que não foi aceito somatório dos quantitativos dos acervos de  qualificação
técnica para  efeitos de comprovação dos quantitativos mínimos definidos no item 5.7.1 do edital de
licitação.

Cabe destacar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União condena a vedação ao somatório de
atestados  para  fins  de  qualificação  técnica  dos  licitantes,  nos  casos  em que  a  aptidão  técnica  das
empresas puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado.

No que tange ao Processo 23297.008412/2011-76, Tomada de Preços nº. 01/2011, realizado pelo IFPE
Campus Belo Jardim, verificou-se ausência de ART no Projeto Básico e de declaração expressa do autor
das planilhas orçamentárias,  quanto  à  compatibilidade  dos quantitativos e  dos custos constantes de
referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI, nos termos do
parág.  4º.  do  art.  127  da  LDO/2011.  Também  não  foi  encontrada  no  processo  a  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) do contrato nº. 29/2011, firmado entre o IFPE Campus Belo Jardim e a
empresa vencedora do certame.

Causa:
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O fiscal  do  contrato  nº.  32/2011,  não  verificou  a  compatibilidade  entre  os  responsáveis  técnicos
apontados pela empresa para efeitos de habilitação técnica e o indicado pela empresa no registro do
contrato. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Campus Belo Jardim e Vitória de Santo
Antão não aceitou  o  somatórios de  quantitativos para  efeitos de  acervo de  qualificação  técnica.  O
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Campus Belo Jardim não instruiu o processo com
toda a documentação necessária para a realização da contratação.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/04, datada de 23/03/12. A manifestação foi apresentada por meio do Memo nº.
014/2012/DAP, nos seguintes termos:

"Letra ii:

Foi anexada ao processo a ART n° 128650032012 em nome do responsável  técnico, Fábio Jordão
Sirkis, indicado na Declaração de Nomeação dos Responsáveis Técnicos apresentada pela empresa
contratada (anexo III e IV).

 Letra  iii:  Desconhecíamos  a  necessidade  de  inclusão  de  justificativa  para  a  não  aceitação  de
somatório  dos quantitativos dos acervos de  qualificação  técnica  para efeito  de  comprovação dos
quantitativos mínimos para qualificação, tampouco a Procuradoria Jurídica indicou tal observação.
Passaremos a incluir tal informação nos próximos certames."

 

Análise do Controle Interno:

Inicialmente,  destaca-se  que  foi  apresentada  manifestação  tão  somente  para  os  fatos  apontados,
concernentes à Tomada de Preços nº. 01/2011, realizado pelo Campus Vitória de Santo Antão.

A manifestação apresentada não esclarece os motivos de haver sido registrada no Contrato nº. 32/2011
um responsável  técnico  que  não  integrava  a  declaração  apresentada  pela  empresa  para  efeitos  de
qualificação  técnica.  Quanto  a  ART nº.  128650032012,  conforme  informações  obtidas  no  sítio  do
CREA-PE, foi submetida em 27/03/12 e paga um dia após, ou seja, depois da data em que foi emitida a
Solicitação de Auditoria nº. 201203357/004, em 23/03/12, o que atesta que a obra foi iniciada sob a
responsabilidade técnica de um profissional que não havia sido indicado quando da comprovação da
qualificação técnica. Ademais, na realização da consulta, verificou-se que a ART é considerada válida
por estar quitada, porém necessita ser entregue ao CREA-PE.

No que  tange  ao  fato  de  não  ter  sido aceito  somatório  dos quantitativos dos acervos para  fins de
comprovação de qualificação técnica, incluir, simplesmente, justificativas no processo não sana a falha
apontada, haja vista que conforme já citado, a jurisprudência do TCU condena tal prática. 

Recomendações:
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Recomendação 1:

Que  o  IFPE,  em especial os  Campi  Belo  Jardim e  Vitória  de  Santo  Antão,  faça  constar  em seus
processos  de  contratação  de  obras  e  serviços  de  engenharia  toda  a  documentação  concernente  à
Anotação de Responsabilidade Técnica.

 

Recomendação 2:

Que o IFPE, em especial o campus Vitória de Santo Antão, alerte seus fiscais de contratos de obras e
serviços de engenharia a observarem a compatibilidade dos profissionais relacionados na apresentação
da qualificação técnicas com os indicados nos contratos.

Recomendação 3:

Que o IFPE, em especial o Campus Vitória de Santo Antão, se abstenha de não aceitar somatório de
quantitativos indicados em atestados, para efeitos de comprovação de acervo técnico.

2.2.2.5. Constatação

Ausência, na publicação de avisos de licitação, de informações que poderiam ampliar a competição
dos certames.

Na realização do exame dos processos licitatórios Tomada de Preços nº. 01/2011, realizado pelo Campus
Belo Jardim, e nº. 03/2011, realizado pelo Campus Vitória de Santo Antão, verificou-se que não houve
competição entre interessados em prestar os serviços licitados, haja vista a participação, em ambos os
processos,  de uma única empresa, em que pese ter sido realizada a publicação do aviso da licitação no
Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, conforme dispõe a Lei nº. 8.666/93.

A Lei 8.666/93, no parág, 1º. do art. 21, assim dispõe:

“§ 1o O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação.”

Entretanto,  constatou-se  que  os  avisos  publicados  e  anexados  aos  autos  do  processo  possuem as
seguintes desconformidades:

1. Avisos publicados no DOU:

a) não deixa claro o período em que o edital poderia ser retirado na sede do Instituto, dando a entender
que o edital só estaria disponível na mesma data da veiculação do Diário Oficial;

b) não informa que o edital também poderia ser retirado no sítio do COMPRASNET na internet;

c)  não oferece  opções de  obtenção de  informações via  telefone,  e-mail,  ou no sítio  do Instituto na
internet;

2. Avisos publicados em jornal de grande circulação:

a) não informa o período em que o edital poderia ser retirado na sede do Instituto;

https://app.cgu.gov.br/ativa/paginas/funcionalidades/relatoriosOs/relat...

183 de 205 23/01/2013 10:12



b) não oferece opções de obtenção de informações via telefone ou e-mail.

Cabe destacar que a cópia da publicação do aviso da licitação em jornal, anexada aos autos do processo
concernente  à  Tomada  de  Preços nº.  01/2011,  retromencionada,  não permite  identificar  o  periódico
utilizado, nem a data da veiculação.

 

Causa:

Os presidentes das Comissões Permanentes de  Licitação dos Campi  Belo Jardim e  Vitória  de  Santo
Antão, ao realizarem a publicação do aviso do edital, não incluíram informações que poderiam ampliar a
competição dos certames.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/004, datada de 23/03/12. A manifestação foi apresentada pelo IFPE Campus
Vitória de Santo Antão, por meio do Memo nº. 014/2012/DAP, nos seguintes termos:

"Passaremos a incluir  nas publicações referente a aviso de licitação deste campus, tanto no DOU,
como nos jornais de grande circulação, estas observação relacionadas nesta SA, objetivando melhor
clareza nas informações relacionadas aos certames."

Análise do Controle Interno:

A inclusão dessas informações nos avisos de licitações publicados, além de dar mais clareza aos atos
praticados na condução do processo, visa, principalmente, aumentar a publicidade, e consequentemente,
a competitividade dos certames realizados pelo Instituto.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, especialmente os Campi  Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, oriente seus servidores
designados como Pregoeiros e Presidentes de Comissão de Licitação, a incluírem nos avisos de licitações
publicados nos meios de comunicação, todas as informações a respeitos dos certames, principalmente no
que  concerne  ao  período  em que  o  edital  pode  ser  retirado  na  sede  do  Instituto  e  os  canais  de
comunicação para obtenção de informações.

2.2.3. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

2.2.3.1. Constatação

Vinte e quatro contratos, no valor total de R$ 4.447.597,92, não registrados no Sistema SIASG.
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Durante  os trabalhos de  auditoria,  verificou-se,  por  amostragem, que  o IFPE deixou de  registrar  no
Sistema  SIASG 24  (vinte  e  quatro)  contratos vigentes no  exercício  de  2011,  no  valor  total  de  R$
4.447.597,92,  em dissonância ao que determina o § 3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010,  sem considerar
os valores contratuais não informados por dois (02) Campi.

Por  meio das S.  A.'s  nº  201203357/006,  de  04/04/2012,  e  S.A.  nº  201203357/012,  de  20/04/2012,
solicitou-se  ao  IFPE  esclarecimentos  quanto  ao  não  registro  de  contratos  no  SIASG,  bem como  a
disponibilização da relação de todos os  contratos vigentes no exercício de 2011, com discriminação dos
números dos mesmos e os respectivos valores firmados (incluindo os aditivos), bem como os valores
desembolsados.

A seguir a relação dos contratos não registrados no SIASG:

UG Campus Contrato nº Valor (R$)

151911 Afogados da Ingazeira 09/2010 Não informado

 

 

 

158466

 

 

 

 

Barreiros

 

14/2010 521.841,12

06/2011 420.350,64

03/2011 186.576,00

13/2011 143.591,04

17/2007 26.958,84

07/2011 306.783,12

09/2011 297,00

158478 Belo Jardim 31/2011 365.712,00

 

158464

 

 

Recife

06/2010 Não informado

09/2011 1.634.864,40

15/2011 204.322,55
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UG Campus Contrato nº Valor (R$)

17/2011 Não informado

 

 

151910

 

 

Garanhus

01/2010 100.695,48

01/2011 25.484,90

02/2011 9.997,00

05/2011 11.000,00

07/2011 13.645,72

15/2011 462,00

 

 

158136

 

 

Reitoria

02/2011 193.800,11

04/2011 3.366,00

08/2011 15.000,00

12/2011 162.850,00

10/2010 100.000,00

Total (R$) 4.447.597,92

 

Ademais,  verificou-se  a  não atualização no SIASG do período vigencial do contrato  nº  01/2010 do
IFPE/Campus Pesqueira, conforme demonstrado no quadro a seguir:

 

UG Campus Contrato Valor (R$) Período de vigência

cadastrado no SIASG

Período de Vigência lançado no

Relatório Gestão 2011
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158477 Pesqueira 01/2010 159.500,00 01/01/2010 a 31/12/2010 01/01/10 a 01/01/12

Causa:

Os Chefes do Departamento de Compras e Licitações do IFPE/Campus Recife, do Setor de Contratos do
IFPE/Campus Belo Jardim, da Coordenação de  Compras e  Licitações do IFPE/Campus Barreiros,  a
Diretora  de  Administração Pró-Reitoria  PROAD do IFPE/Reitoria  e  os Coordenadores de  Compras,
Licitações e Contratos dos IFPE/Campus Garanhus e Afogados de Ingazeira não estabeleceram uma
rotina de controle adequada junto a seus servidores com a finalidade de registrar todos os contratos
vigentes no Sistema SIASG.

O Chefe do Departamento de Administração do IFPE/Campus Pesqueira não estabeleceu uma rotina de
controle adequada junto a seus servidores com a finalidade de atualizar os contratos no SIASG.

 

Manifestação da Unidade Examinada:

A seguir as respostas dos Campi:

a) IFPE/Campus Recife:

O IFPE/Campus Recife foi requerido a apresentar manifestação sobre  o fato apontado, por meio da
Solicitação de Auditoria nº. 201203357/006, datada de 104/04/12. A manifestação foi apresentada por
meio do Ofício TASA nº 12/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 16/04/12, nos seguintes termos:

“(...) a Relação dos contratos em ser deste IFPE – Campus Recife segue anexa a este e-mail

Com relação aos contratos 09/2011,  15/2011 e  06/2010, estes foram realizados através de  carona,
sendo assim, o sistema da rede SERPRO não permite que seja feito cronograma quando o titular da
licitação não é o próprio órgão.”

 

b) IFPE/Campus Belo Jardim:

A Unidade manifestou-se por meio do  Memorando nº 059-2012/DAP/IFPE-Campus Belo Jardim, de
18/04/12, conforme descrito a seguir:

“  ….  O Contrato  31/2011,  não foi  registrado no  SIASG porque  foi  decorrente  de  Adesão  a ARP
(carona) na qualidade de não participante, o que faz com que o registro no SIASG não seja possível,
pois o SICON não aceita que seja feita a inclusão e publicação. Diante disso, o contrato foi publicado
pelo INCOM.

 

c) IFPE/Campus Barreiros:

O  Diretor  Geral  Substituto,  IFPE/Campus  Barreiros,  manifestou-se  por  meio  do  Memorando  nº.
029/2012-DGCB-Barreiros, de 13/04/2012, conforme descrito a seguir:

"Ainda com relação ao item (...) – conforme cópia de tela do SIASG/SICON, os contratos 14/2010,
06/2011 e 03/2011, não foram cadastrados na época pelo fato do sistema não permitir, apresentando a
seguinte  mensagem:  (0744)  CNPJ/CPF  CONTRATADO  NÃO  CONFERE  COM  RESULTADO DA
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LICITAÇÃO. Ambos se tratam de SRP;

(…)

Quanto ao cadastro do contrato 13/2011, conforme cópia da tela do SIASG/SICON, o mesmo não foi
cadastrado na época pelo fato do sistema também não permitir, apresentando a seguinte mensagem:
(0734) VALOR DIFERENTE DO INFORMADO. Trata-se de uma participação.”

 

O IFPE/Campus Barreiros foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio das
Solicitações de Auditoria nº.s  201203357/012, de 20/04/12. A manifestação foi apresentada por meio do
Ofício TASA nº 20/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 08/05/12, nos seguintes termos:

“(...) segue anexado memorando 20/2012, da CGAF, justificando a impossibilidade operacional de se
cadastrar contratos provenientes de Pregões do Sistema de Registro de Preços, inclusive apresentando
cópia de  tela  do  SIASG/SICON, dos contratos 07/2011  e  09/2011,  que  não  foram cadastrados.  O
sistema apresenta a seguinte  mensagem: (0744) CNPJ/CPF CONTRATADO NÃO CONFERE COM
RESULTADO DA LICITAÇÃO. Ambos se tratam de SRP; 

(...)

Em relação ao contrato  17/2007,  conforme  justificado pela  CGAF através do MEMO 20/2012,  o
mesmo tem por  objeto a concessão da área da cantina,  sendo um contrato que gera receita para
administração, não sendo possível cadastrá-lo no SIASG pelo fato do mesmo só está atualizado para
cadastro que gerem despesas;(...)”.

 

A Unidade acrescentou por meio do Memorando nº 034/2012/DAP, de 16/05/12, nos seguintes termos:

 “(...)  Em relação  ao  apontamento  dos contratos não  cadastrados no  SIASG de  número  14/2010,
06/2011, 03/2011, 13/2011, 17/2007, (...), 07/2011 e 09/2011, a resposta e justificativa ocorreu através
do MEMORANDO 029/2012-DGCB e seus anexos.

 

d)IFPE/Reitoria:

A Diretoria de Administração, Reitoria, manifestou-se por meio do MEMO 11/2012-DAD, de 12/03/12,
conforme descrito a seguir: 

“(...)

Quanto ao item (…), o contrato 10/2010 não foi registrado no SIASG conforme exigência legal porque
os contratos oriundos de Sistema de Registro de Preços não são aceitos operacionalmente no sistema
de Contratos(SICON).

(…)”

O IFPE/Reitoria foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio da Solicitação
de  Auditoria  nº.  201203357/012,  datada  de  20/04/12.  A manifestação foi apresentada  por  meio do
Memo. 15/2012-DAD, de 26/04/2012, datado de 26/04/12, nos seguintes termos:

"Os  contratos  02/2011,  04/2011,  08/2011  e  12/2011  não  foram registrados  no  SIASG porque  são
oriundos de Pregões SRP, e no ato de sua publicação deu-se erro operacional conforme demonstra os
comprovantes,  em  anexo.  Esclarecemos  que  já  comunicamos  anteriormente  ao  SERPRO sobre  o
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ocorrido e não tivemos solução do problema."

 

e) IFPE/Campus Pesqueira:

O  IFPE/Campus  Pesqueira  manifestou-se  por  meio  do  Memo  SN/2012-  Pesqueira,  de  16/04/12,
conforme descrito a seguir:

 “ (…) – Contrato 01/2010(CELPE) consta com vigência de 01/01/2010 a 31/12/2010 no SIASG (...).”

 

f) IFPE/Campus Garanhus:

O IFPE/Campus Garanhus foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio da
Solicitação de Auditoria nº. 201203357/012, datada de 20/04/2012. A manifestação foi apresentada por
meio do Oficio TASA nº 19/2012-Auditoria Geral/IFPE/Reitoria, de 26/04/12, nos seguintes termos:

“CONTRATOS VIGENTES DO CAMPUS GARANHUNS EXERCÍCIO 2011

Nº DO CONTRATO VALORES FIRMADOS PUBLICAÇÕES

01/2010 R$ 100.695,48 ANEXO I

01/2011 R$ 25.484,90 ANEXO II

02/2011 R$ 9.997,00 ANEXO II

05/2011 R$ 11.000,00 ANEXO III

07/2011 R$ 13.645,72 ANEXO IV

15/2011 R$ 462,00 ANEXO V

16/2011   

 

*    OS  VALORES  DESEMBOLSADOS  SÃO COM BASE  NO SISTEMA SIAFI  ATÉ  A DATA DE
31.12.2011

Em atendimento ao item 8.1.6 da solicitação de Auditoria Nº 201203357/012, esta Diretoria justifica
que  os  referidos  contratos  vigentes  no  exercício  2011  que  não  foram publicados via  SIASG,  são
decorrentes de participação em Sistema de Registro de Preço (SRP) que possui outra UASG como
órgão  gerenciador.  Neste  caso  o  SIASG  não  permite  a  publicação,  emitindo  mensagem  de  erro
(ANEXO VI).  Vale  salientar  que  em  observância  a  Lei  8.666/93  em  seu  artigo  61  §  único,  foi
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providenciada  pela  Administração  as publicações  dos  contratos no  Diário  Oficial  da  União  pelo
Sistema de Envio Eletrônico de Matérias – INCom conforme os anexos informados na tabela.(...)”

A Unidade acrescentou por meio do Memorando nº 034/2012-DAP, de 18/05/12, conforme descrito a
seguir:

“ O Campus continua informando a esta Auditoria que os contratos vigentes no exercício 2011 que não
foram publicados via SIASG, são decorrentes de participação em Sistema de Registro de Preço (SRP)
que  possui  outra  UASG como órgão  gerenciador.  Neste  caso  o  SIASG não  permite  a  publicação,
emitindo mensagem de erro. Vale salientar  que em observância a Lei  8.666/93 em seu artigo 61 §
único, foi providenciada pela Administração as publicações dos contratos no Diário Oficial da União
pelo  Sistema de  Envio  Eletrônico  de  Matérias  –  INCom,  conforme  os  anexos já  enviados  a  esta
Auditoria na justificativa da SA Nº 201203357/012

Estamos anexando as telas dos erros apresentados nas tentativas realizadas pela Coordenadora de
Contratos em registrar no SIASG.

Mesmo  assim,  procurando  atender  a  Recomendação,  estaremos  buscando  junto  as  Diretorias
Sistêmicas do IFPE e junto ao SERPRO o motivo de não conseguirmos efetuar o registro SIASG na
tentativa de fazê-lo se houver essa possibilidade.”

 

g) IFPE/Campus Afogados da Ingazeira:

Os Campus foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio das Solicitações de
Auditoria nº. 201203357/006, de 04/04/2012, e nº 201203357/012, de 20/04/2012. Entretanto, nenhum
esclarecimento a respeito do assunto foi apresentado à equipe de auditoria. 

Análise do Controle Interno:

A CGU-Regional/PE tem o seguinte posicionamento:

a)  IFPE/Campus Recife,  IFPE/Campus Belo Jardim, IFPE/Campus Barreiros,  IFPE/Reitoria  e
IFPE/Campus Garanhus:

As  justificativas  apresentadas  pelos  Gestores,  quanto  a  impossibilidade  de  registro  no  SIASG dos
contratos firmados por Atas e  Adesões de  Registro de  Preços e  daqueles que  gerem receita  para  a
administração não elidem as falhas apontadas, tendo em vista da possibilidade de efetuar os respectivos
registros no referido Sistema, pela informação constante do Site, http://www.comprasnet.gov.br/Ajuda
/siasg/FaqSicon_Nov2006.htm,  do  Sistema  de  Gestão  de  Contratos  –  SICON,  do  COMPRASNET,
conforme orientação que se encontra neste Site, conforme descrita a seguir:

“Sistema de Gestão de Contrato – SICON FAQ – Perguntas e Respostas Freqüentes (...)

17 - É possível incluir Contrato para UASG que aderiu à Ata de Registro de Preço SRP (caroneira)?

R- Sim, para isso, informar o código da UASG da licitação (gerenciadora),a modalidade da licitação,
o número da licitação e o ano. Preencher todos os dados solicitados. Na 2ª tela, o sistema perguntará
se deseja contratar todos os itens, informar N. Selecionar os itens desejados, alterar a quantidade de
cada item, caso seja necessário, e informar na tela seguinte o valor total do contrato.”

 

Vale  destacar  que  consta  no  Relatório  de  Gestão  2011  declaração  equivocada  da  Diretora  de
Administração da  Reitoria  do IFPE-Reitoria  de  que todas as informações referentes aos contratos e
instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2011 estão disponíveis e atualizadas no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, exceto os contratos decorrentes de certames
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licitatórios  na  modalidade  pregão,  realizados  pelo  Sistema  de  Registro  de  Preços  (SRP),  cujo
cadastramento, não é permitido pelo SIASG, tendo em vista da possibilidade de efetuar os respectivos
registros no referido Sistema, conforme citado anteriormente.

 

b) IFPE/Campus Pesqueira:

O Gestor apenas demonstra o entendimento da falha apontada quanto a não atualização no SIASG do
contrato Nº 01/2010. Item não atendido.

 

c)  IFPE/Campus Afogados da Ingazeira:

Os Campus foi requerido a apresentar manifestação sobre o fato apontado, por meio das Solicitações de
Auditoria nº. 201203357/006, de 04/04/2012, e nº 201203357/012, de 20/04/2012. Entretanto, nenhum
esclarecimento a respeito do assunto foi apresentado à equipe de auditoria.

 

Logo conclui-se que os Campi verificados vem registrando no SIASG, de forma parcial, os contratos
vigentes.

Recomendações:

Recomendação 1:

Garantir que o cadastramento no SIASG dos contratos e termos aditivos firmados pelo IFPE ocorra de
forma tempestiva, fazendo constar dos processos,  em que houve alguma impossibilidade, o motivo da
ausência do registro, acompanhado da comunicação ao órgão gestor do sistema e da respectiva resposta.

 

Recomendação 2:

Registrar no SIASG os contratos firmados por esta Unidade por:  a) Sistema de Registro de Preço - SRP, 
b) Adesões de Registro de Preços (Carona), e   c)  aqueles que gerem receita para  a administração,
obtendo as orientações no Site, http://www.comprasnet.gov.br/Ajuda/siasg/FaqSicon_Nov2006.htm, do
Sistema de Gestão de Contratos – SICON, do COMPRASNET.

Recomendação 3:

Não formalizar contratos em data posterior ao encerramento da vigência da ata de registro de preços.

3. GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

3.1. Subárea - CAPACIT SERV PÚB PROCESSO DE QUALIF/REQUALIF

3.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.1.1.1. Informação
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Informação básica da ação 4572 -Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação.

Trata-se da Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação, cuja finalidade é promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à
melhoria  continuada dos processos de  trabalho, dos índices de  satisfação pelos serviços prestados à
sociedade e do crescimento profissional. O montante de recursos executados nesta Ação, no exercício de
2011, está discriminado no quadro abaixo:

Ação Governamental (nome)
Despesas Executadas

(R$)

% da Despesa Executada

da Ação em relação à

despesa Executada do

Programa(*)

4572  -  Capacitação  de
Servidores  Públicos  Federais
em Processo de Qualificação e
Requalificação

347827,69 99,51

(*) Programa 1067: Gestão da Política da Educação

3.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

3.1.2.1. Constatação

Realização  de  despesas,  mediante  inexigibilidade  de  licitação,  com capacitação  de  servidores,
mediante  desconsideração  de  recomendações  exaradas  pela  Procuradoria  no  sentido  da  não
realização de pagamentos em função do princípio constitucional da gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais.

Foram objeto de análise, pela equipe de auditoria, dois processos de inexigibilidade de licitação, cujo
objeto  foi  a  realização  de  capacitação  de  servidores  em cursos  de  MBA e  mestrado  profissional,
conforme demonstrado a seguir:

 

 

 

Processo Objeto Entidade Valor (R$)
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 Verificou-se,  em ambos os processos,  que  houve  desatendimento às recomendações expedidas pela
Procuradoria Jurídica, no sentido da não realização de pagamentos, conforme relato a seguir:

-  Parecer  nº  114/2011/PRF5/PGF/AGU,  datado  de  28/02/11,  apensado  no  processo  concernente  à
Inexigibilidade nº 04/2011:

i) Citou, no item 16, o disposto no parág. único do art. 3º. do Decreto nº. 5.707/2006, no sentido de que
as instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitação previstos no Decreto, mediante
convênio com escolas de governo ou desde que reconhecidas, para tanto, em ato conjunto dos Ministros
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação;

ii) No item 17, recomendou ao IFPE que encaminhasse à Secretaria de Recursos Humanos do MPOG
proposta  de  realização de  capacitação de  seus servidores,  conforme  disposto  na  Portaria  Normativa
SRH/MPOG nº. 4/2010;

iii)  No  item  18,  considerando  o  princípio  constitucional  da  gratuidade  do  ensino  público  em
estabelecimentos oficiais e tendo em vista que a descentrlização de recursos para a UFPE e troca de
reserva de vagas nas turmas do mestrado, configura o pagamento indireto de taxas como contraprestação
ao acesso à educação superior ofertada por instituição federal de ensino, cuja gratuidade é assegurada
constitucionalmente, recomendou a não celebração do termo de acordo conforme minutas acostas aos
autos do processo.

Entretanto,  em  que  pese  o  teor  do  Parecer,  o  então  Reitor  do  IFPE  autorizou  a  realização  dos
pagamentos, conforme documento anexado à folha 76 do processo.

-  Parecer  nº  145/2011/PRF5/PGF/AGU,  datado  de  23/03/11,  apensado  no  processo  concernente  à
Inexigibilidade nº 08/2011:

Recomendou ao IFPE que fosse solicitada à UFPE a comprovação da legalidade da cobrança do curso,
citando, inclusive, trechos extraídos do Parecer CNE/CES nº 81/2003, que foi proferido em resposta à
consulta realizada pela própria UFPE ao Conselho Nacional de Educação, que em síntese, afirmou que
os Cursos de Mestrado Profissionalizante são programas com oferta regular, caracterizando-se assim,
como atividades de  ensino, que nas instituições públicas será  gratuito, de  acordo com o art.  206 da
Constituição Federal de 1988.

Ainda de acordo com o Parecer, não havendo  comprovação legal para a não gratuidade do curso, o
pagamento deveria ser suspenso.

Entretanto,  a  equipe  de  auditoria  não  encontrou  no  referido  processo,  nenhuma  comprovação
documental  de  que  as  providências  requeridas  pela  Procuradoria  foram efetivamente  tomadas.  Ao
contrário, em que pese o parecer emitido pela Procuradoria, foi emitida a nota de empenho nº. 800147,
datada de 12/01/11, assinada pelo Diretor de Administração do IFPE Campus Recife, e pelo servidor
G.M.E.A., matrícula SIAPE nº. 0275133, na condição de Diretor Geral do Campus Recife em exercício.

Foi constatado ainda que esse servidor não se encontra indicado no Rol de Responsáveis anexado ao
Processo de Contas nº. 23295.002757.2012-17, apresentado ao Órgão de Controle Interno, nem no rol
de responsáveis do SIAFI, conforme consulta realizada na opção ´CONAGENTE ,́ onde foi verificado
ainda que o mesmo exerceu o cargo de responsável pelo planejamento do Campus Recife no período de
24/05 a 22/09/10.

Causa:

O então Reitor do IFPE, desconsiderando parecer da Procuradoria Jurídica, autorizou a realização dos
pagamentos do Curso de Mestrado Profissional em Gestão Públia para o Desenvolvimento do Nordeste.
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O servidor matrícula SIAPE nº. 0275133, ordenou a realização das despesas com o MBA executivo em
gestão de TI, na condição de Diretor Geral do Campus Recife em exercício, sem que houvesse sido
designado para exercer tal atribuição.

O Coordenador Geral de Contabilidade, mesmo diante de nota de empenho assinada por servidor sem a
devida competência, após a análise da documentação concernente à liquidação da despesa, encaminhou
os processos de pagamentos para à Coordenação de Execução Orçamentária e Finanças.

O  Coordenador  de  Execução  Orçamentária  e  Finanças  realizou  o  pagamento  da  despesa,  sem
certificar-se de que a mesma encontrava-se ordenada pelo Diretor Geral do Campus Recife.

Manifestação da Unidade Examinada:

O Instituto  foi requerido  a  apresentar  manifestação sobre  o  fato  apontado,  o  que  foi realizado  nos
seguintes termos:

- Memo nº. 81/2001-DAP:

"Em atendimento à solicitação de Auditoria da CGU nº SA 20112125/004, de 04 de outubro de 2011,
bem como atender no prazo mais curto possível, exponho os seguintes fatos:

1-  Informamos  que  enviamos  o  ofício  n°44/2011,  conforme  consta  na  fl.  86  do  processo
23054.004348/2010-45, ao Centro de Informática/UFPE;

2-  Solicitando  a  comprovação  da  legalidade  da  cobrança  do  referido  curso.  No  entanto,  não
recebemos  resposta  do  mesmo  até  então.  Logo  por  meio  de  e-mail  enviaram  o  Convênio
051/2010-UFPE fl. 94 do referendo processo. Na sua Cláusula Quarta- Recursos – informamos que os
recursos  para  execução  deste  convênio  serão  oriundos  exclusivamente  da  contribuição  dos
participantes do curso.(...)"

Memo nº. 234/2011, datado de 10/10/11:

"Em resposta a Solicitação de Auditoria supramencionado no que diz respeito ao seu item 2, prestamos
as seguintes informações:

Alíneas “a” e “b”:  No segundo semestre de 2009, por  incentivo desta Instituição, participaram da
seleção do curso de Mestrado Profissional em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste,
promovido pela Universidade Federal de Pernambuco,10(dez) servidores técnico-administrativos, dos
quais, (04) quatro foram selecionados.

O processo de pagamento do curso citado no parágrafo anterior, em andamento desde março de 2010,
por  inexigibilidade de  licitação,  foi  formalizado com parecer  favorável  da Procuradoria Jurídica
desta  Instituição,  motivo  pelo  qual  nos  levou  a,  novamente,  no  final  do  exercício  de  2010,
incentivarmos  os  servidores  técnico-administrativos  a  participarem  da  seleção  para  o  mesmo
mestrado, limitando o quantitativo de vagas ao orçamento disponibilizado por cada Campus.

Dessa forma, foram disponibilizadas 17(dezessete) vagas para serem financiadas pelo IFPE, das quais
06(seis) servidores, de Campi diversos, foram selecionados e aprovados, processo este questionado por
essa equipe de auditoria.

Após a formalização deste processo, encaminhamos à Procuradoria Jurídica desta Instituição para
emissão de parecer conforme preceitua a legislação vigente, a qual encaminhou a PRF 5ª Região.

Para a nossa surpresa, o parecer jurídico não recomendou a celebração do acordo com a FADE, fato
realizado no Processo nº 23054.000598/2010-45, que trata do mesmo objeto que este na modalidade de
inexigibilidade de licitação.
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Esta Instituição está financiando o mestrado para 04 (quatro) servidores desde março/2010 baseado
em um parecer jurídico que assegura à Instituição a legalidade do ato.

Os  servidores  que  estão  cursando  o  mestrado  desde  2010  somente  participaram  da  seleção  e
ingressaram no mestrado por incentivo financeiro desta Instituição.

Para que não realizássemos o pagamento do referido curso, incentivado por esta Instituição, teríamos
também que parar  o pagamento do processo anterior, já em andamento, trazendo danos ao erário
público, uma vez que já se havia realizado mais de 01 ano de pagamento, bem como, não se alcançaria
o objeto que é a capacitação do servidor.

Pelos motivos expostos acima, o Magnífico Reitor resolveu por realizar o pagamento do curso, bem
como, dar continuidade ao pagamento aos que já estavam cursando o mestrado."

Despacho assinado pela Chefe do Departamento de Cadastro e Movimentação da Diretoria Geral de
Pessoas, em resposta à SA nº. 201203357/017, datada de 28/06/12:

"Informamos que o servidor Gustavo Maurício Estevão de Azevedo encontrava-se de gozo de férias no
período de 03/01 a 16/02/2011 conforme registro no sistema SIAPE e foram suspensas no período de
17 a 31/01/2011 de acordo com o Memorando nº. 465/2010, em anexo.

Em tempo:

Informamos que no período citado o servidor em tela não encontrava-se como substituto do Diretor
Geral do Campus Recife."

 

Análise do Controle Interno:

A  manifestação  apresentada  pela  Entidade  confirma  o  fato  apontado,  embora  justifique  o  não
atendimento  às  recomendações  da  Procuradoria  Jurídica  pelo  fato  de  já  haver  quatro  servidores
cursando o mestrado desde 2010. Porém, não foram apresentadas justificativas para  a  realização de
pagamentos sem que fosse apresentada a comprovação legal para a não gratuidade dos cursos oferecidos
a seus servidores, realizados pela Universidade Federal de Pernambuco, instituição pública de ensino,
contrariando o disposto no Parecer CNE/CES nº 81/2003 e no art. 206 da Constituição Federal de 1988.

Ademais,  restou  evidenciado  que  o  servidor  que  ordenou  a  realização  das  despesas  com o  MBA
executivo em gestão de TI não detinha a competência para praticar tal ato, conforme constatado pela
equipe  de  auditoria  e  confirmado  pela  Chefe  do  Departamento  de  Cadastro  e  Movimentação  da
Diretoria Geral de Pessoas, tornando tal ato nulo de pleno direito. Cabe destacar que conforme o Memo
nº. 465/2010-DGCR, datado de 27/12/10, anexado à manifestação, o servidor encontrava-se, na data de
emissão do empenho, em gozo de férias, enquanto que o Diretor Geral do Campus Recife teve as férias
do mês de janeiro suspensas, ou seja, encontrava-se à data da emissão da nota de empenho nº. 800147,
em pleno exercício de suas funções.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  o  IFPE  se  abstenha  de  realizar  pagamentos  resultantes  de  cursos  regulares  ofertados  a  seus
servidores, promovidos por instituições públicas de ensino, em observância ao princípio constitucional
do ensino gratuito insculpido no art. 206 da Consituição Federal de 1988.
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Recomendação 2:

Que o IFPE cumpra o disposto no parág. único do art. 3º. do Decreto nº. 5.707/2006, ofertando cursos
de  capacitação  previstos  no  Decreto,  mediante  convênio  com  escolas  de  governo  ou  desde  que
reconhecidas,  para  tanto,  em ato  conjunto dos Ministros de  Estado  do Planejamento,  Orçamento  e
Gestão e da Educação, devendo encaminhar à Secretaria de Recursos Humanos do MPOG proposta de
realização de capacitação de seus servidores, conforme disposto na Portaria Normativa SRH/MPOG nº.
4/2010.

Recomendação 3:

Que o IFPE, caso ainda não o tenha feito, elabore o seu plano anual de capacitação, conforme previsto
no  Decreto  nº.  5.707/06,  possibilitando  a  seus  servidores preparação  e  livre  concorrência  às vagas
previstas pelo Instituto.

Recomendação 4:

Que  o  IFPE  Campus Recife  se  abstenha  de  realizar  novos  pagamentos resultantes do  Processo  de
Inexigibilidade nº. 04/2011, e proceda a imediata apuração de responsbilidades de quem deu causa aos
atos que culminaram na realização de despesas ordenadas por servidor não revestido de competência
para tal.

3.1.2.2. Constatação

Realização de pagamentos por cursos iniciados antes da autorização da autoridade competente.

Ainda  no  que  concerne  aos  processos  de  Inexigibilidade  de  Licitação  nº.  04/2011  e  08/2011,
constatou-se  que  em  ambos,  os  respectivos  cursos  foram  iniciados  antes  da  devida  autorização,
conforme será relatado a seguir.

De acordo com os autos do Processo de Inexigibilidade nº. 04/2011, após tomar conhecimento do teor
do Parecer nº. 114/2011, datado de 28/02/11, no qual a Procuradoria Jurídica se pronunciou no sentido
de que o Termo de Acordo entre  o IFPE e a FADE, não deveria ser celebrado, a Diretoria de Gestão de
Pessoas - DGPE encaminhou documento s/nº, datado de 29/03/11, ao Reitor, solicitando a sua decisão
em relação à continuidade ou não do Processo.

Em resposta, o Reitor, por meio de documento s/nº., datado de 31/03/11, decidiu pela realização dos
pagamentos, haja vista que os servidores já haviam iniciado o curso, o que de fato ocorreu em 18/03/11,
conforme consta no Projeto Básico, fls. 03, e  no Edital da Universidade Federal de Pernambuco, de
10/08/10, fls. 11 a 16. Ou seja, a devida autorização para a realização dos pagamentos só ocorreu após o
início da participação dos servidores no mestrado.

No  que  tange  ao  Processo  nº.  23054.004348/2010-45,  Inexigibilidade  nº.  08/2011,  verificou-se  a
ocorrências de  diversas inconsistências na  condução do processo,  as quais encontram-se  relatadas a
seguir:

De acordo com os autos do processo, a solicitação do financiamento do MBA Executivo em Gestão de
TI foi realizada em 29/09/10.

Em 05/10/10, o Processo foi encaminhado à CDQP para análise e parecer. Por intermédio de expediente
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datado de 18/10/10 a Coordenadora da CDQP informou que o pleito do servidor poderia ser concedido
sob as seguintes condições:

i) existência de disponibilidade orçamentária em rubrica específica;

ii) parecer da DAP quanto à disponibilidade orçamentária e previsão do custo total do curso; e

iii) parecer da DGTI quanto ao interesse institucional, em obediência ao disposto no parág. 1º do art. 39
e parág. 1º do art. 43 respectivamente.

 

A  informação  quanto  à  disponibilidade  orçamentária  foi  realizada  pelo  Chefe  da  Unidade  de
Planejamento, em 21/10/10. Quanto às outras informações requeridas, não foram encontradas nos autos
do processo.

Em 18/11/10, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise e parecer. Transcreve-se
a seguir, o item 14 do Parecer emitido, sob o nº. 719/2010/PRF5/PGF/AGU, datado de 23/11/10:

“14. Consta neste processo a estimativa de que o Curso de MBA Executivo em Gestão de Tecnologia
da Informação, a ter lugar no Centro de Informática, Campus da UFPE, Recife-PE, será realizado no
período de novembro de 2010 a maio de 2011. Assim, se o servidor houver iniciado o aludido curso no
mês de novembro de 2010, o IFPE, Campus Recife não se responsabilizará pelo pagamento do mesmo
no referido mês, de acordo com o previsto no Art. 40, Inciso I, da Resolução nº 20/2006-CONDIR,
caso  comprovado  que  a  autorização  de  pagamento  do  citado  evento  pelo  Diretor  Geral  do
mencionado campus tenha ocorrido posteriormente ai início do curso no mês retro referido, ou seja,
novembro de 2010.”  (grifo nosso)

 O art. 40 e inciso I da Resolução nº 20/2006-CONDIR assim dispõe:

            “Art. 40 – Não serão pagos, em qualquer hipótese, os cursos: (grifo nosso)

             I – iniciados antes da autorização de pagamento ser expedida pelo Diretor Geral;”

Em 07/12/10, o Chefe do Departamento de Compras Licitações e Contrato solicitou à Diretoria Geral do
Campus Recife autorização para execução da despesa. Na mesma data, por meio de despacho  (fl. 44), o
Diretor  Geral  do  Campus  Recife  autorizou  a  publicação  da   inexigibilidade.  Posteriormente,  em
16/12/10, o Chefe da DCLC encaminha o processo para a Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira para emissão da nota de empenho, o que foi realizado em 12/01/11, sob o nº. 800006.

Cabe  destacar  que  o  Diretor  Geral  do  Campus Recife  não  autorizou  formalmente  a  realização  da
despesa, e sim, tão-somente a publicação da inexigibilidade.

Constatou-se ainda que apesar da emissão da nota de empenho, o processo ainda não se encontrava
finalizado, haja vista que:

i)  a  Procuradoria  Jurídica,  por  meio do  Parecer  nº  145/2011/PRF5/PGF/AGU, datado  de  15/03/11,
questionou o fato do Termo de Contrato nº 04/2011, celebrado entre o IFPE e a UFPE e, cujo extrato foi
publicado no Diário Oficial da União em 23/02/11, não constar nos autos do processo e em seu lugar,
haver sido apresentada uma minuta de um contrato a ser celebrado entre o IFPE e a Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – FADE;

ii) foi questionada, ainda, pela Procuradoria, a legalidade da cobrança pelo curso de pós-graduação;

iii) em 12/05/11 o Diretor de Administração e Planejamento informou ao servidor requisitante do curso
que  a  inexigibilidade  havia  sido  indevidamente  emitida  em favor  da  UFPE,  sendo  que  a  entidade
gerenciadora do curso era a FADE, em função de convênio firmado entre essas entidades. Informou
ainda que após a correção, o processo deveria retornar à CEOF para alteração do empenho.
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Consequentemente, foram realizadas alterações no formulário de requisição da capacitação, e do projeto
básico, substituindo o nome da entidade patrocinadora do curso.

Em 14/06/11, foi realizada a anulação do empenho emitido em favor da Diretoria do Centro de Artes e
Comunicação da UFPE (800006) e foi emitido um novo empenho, desta vez em favor da FADE, número
800147.

Consta  dos autos do processo (fls.  116 a  119) o contrato  firmado entre  o IFPE e  a  FADE, após a
ocorrência dos atos acima relatados.

Um fato, porém, chamou a atenção da equipe de auditoria: a assinatura do contrato encontra-se datada
de 04/02/11, dezenove dias antes da publicação do extrato do contrato firmado entre o IFPE e a UFPE,
um mês e onze dias antes do parecer da Procuradoria que verificou que na minuta encaminhada para
apreciação a entidade responsável pelo curso era a FADE e não a UFPE, e quase quatro meses antes da
emissão da nota de empenho nº 800147.

Despacho emitido em 07/06/11 pelo Chefe do Departamento de Compras Licitações e Contrato, resume
todas  as  inconsistências  acima  relatadas  como  uma  simples  retificação  do  nome  do  fornecedor  do
serviço. Porém, apesar disso, permanecem sem explicação as seguintes questões:

a) as partes que teriam assinado o contrato nº 04/2011, firmado entre o IFPE e a UFPE e cujo extrato foi
publicado no DOU em 23/02/11, não teriam percebido no ato da assinatura do ajuste, que o nome da
entidade gerenciadora do curso estava errado;

b) o contrato acima mencionado não se encontra apensado aos autos;

c) na data em que a minuta do contrato foi encaminhada à Procuradoria Jurídica para análise e parecer,
14/03/11, conforme despacho da Chefe de Gabinete da Reitoria (Fl. 79) o contrato já teria sido assinado
há mais de um mês; e

d) conforme documentação anexada aos autos (fls. 52 a 54) o início do curso ocorreu em 05/02/11. Ou
seja,  antes da  minuta  do  contrato  ser  submetida  a  apreciação  da  Procuradoria  Jurídica  e  antes da
autorização da despesa pelo Diretor do Campus Geral em Exercício, em despacho anexado na folha 104
dos autos, datado de 07/06/11.

Por fim, verifica-se que este caso enquadra-se no disposto no Art. 40, Inciso I, da Resolução nº 20/2006-
CONDIR, visto que restou comprovado que a autorização para a realização da despesa ocorreu exatos
quatro meses após o início do curso, não sendo responsabilidade do IFPE Campus Recife o pagamento
referente aos meses de fevereiro a maio/2011, conforme menção da Procuradoria Jurídica no Parecer nº.
719/2010/PRF5/PGF/AGU, datado de 23/11/10, e portanto, passíveis de ressarcimento, no total de R$
2.400,00, os quais foram pagos juntamente com o mês de maio/2011, por meio da OB nº 800882, emitida
em 04/10/11.

É importante ressaltar ainda que a designação de servidores para exercerem a fiscalização do contrato só
ocorreu em 22/08/11, ou seja, mais de seis meses após a data da suposta assinatura.

Causa:

O então Reitor do IFPE autorizou a realização dos pagamentos do Curso de Mestrado Profissional em
Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste posteriormente ao seu início. Da mesma forma
procedeu o então Diretor Geral do Campus Recife em exercício, ao autorizar os pagamentos do Curso
MBA Executivo em Gestão TI.

Manifestação da Unidade Examinada:
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Por meio das Solicitações de Auditoria nº. 201112125/004, e nº. 201112127/008, datadas de 04/10/11, o
Instituto foi requerido a apresentar manifestação sobre os fatos apontados, o que foi realizado por meio
do Memo nº. 234/2011-DGPE, datado de 10/10/11 e por meio do Memo nº. 83/2011-DAP, datado de
06/10/11, nos seguintes termos:

- Quantos aos fatos relatados, concernentes ao processo de inexigibilidade nº. 04/2011:

 

“Em resposta a Solicitação de Auditoria supramencionado no que diz respeito ao seu item 2, 

prestamos as seguintes informações:
 
(...)

Alínea “c”: O fato de o curso ter sido iniciado antes da autorização se deu em função da
emissão do parecer da Procuradoria Jurídica recomendando o não pagamento do curso e a existência
de um parecer favorável para objeto semelhante, ocorreram diversas reuniões com os Procuradores
Jurídicos, bem como, com os responsáveis pelo curso de pós-graduação da UFPE, para tentar sanar o
problema ocorrido causado pela Procuradoria Jurídica. Dessa forma, houve atraso na autorização do
Magnífico Reitor."

 

Quantos aos fatos relatados, concernentes ao processo de inexigibilidade nº. 08/2011:

"Considerando  o  pedido  de  subsidiar  os  trabalhos  de  Auditoria,  conforme  na  SA-Solicitação  de
Auditoria de n°201112127/008(de 04/10/2011) da CGU-Controladoria Geral da União, buscamos pela
presente apresentar esclarecimento na forma seguinte:

 1-Quanto ao item 1.I da SA supracitada, conforme já foi verificado na mesma, consta as fls. 26 do
processo n°23054.004348/2010-45,  o expediente  exarado pela chefia  da unidade  de  planejamento,
afirmando existir disponibilidade orçamentária;

 2-Quanto ao item 1.II da SA supracitada, consta no processo em tela, as fls. 32(verso), no expediente
exarado mais uma vez pela chefia da unidade de planejamento, os valores detalhados do curso total
previsto;

 3-Quanto ainda no item 1.II ressaltamos que o projeto em tela, foi iniciado a pedido do requisitante,
com a concordancia da chefia imediata, que é a própria DGTI(fls. 01);

 4-Quanto a línea “a” do item 1, consta no processo em tela que o contrato datado de 04/02/2011, teve
seu extrato publicado no dia 17/08/2011 “as fls. 124”, conforme pronuncia a legislação vigente.

 5-Quanto alíne “a “ do item 1, vale esclarecer que consta sim, apensando aos autos o contrato entre o
IFPE e a FADE, às fls. 116 a 120;

 6-Quanto alínea “c” do item 1 faz-se necessário esclarecer que em face do constatado, acata-se a
recomendação desde já, de ser devido o ressarcimento no valor de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos
reais). Para tanto, foi solicitada a emissão de ofício a DGCR, em anexo, informando a contratada
sobre o assunto em tela e a devolução do período pago em aberto sem a devida cobertura contratual."

Análise do Controle Interno:

- Inexigibilidade nº. 04/2011:

A manifestação apresentada pelo Instituto, confirma o fato apontado, e denota que não houve o devido
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planejamento para  a  realização dessa  despesa, resultando no fato dos servidores haverem iniciado o
curso sem a devida autorização. Dessa forma, considerando o disposto no art. 40, inciso I, da Resolução
nº. 20/2006-CONDIR, não é responsabilidade dos IFPE os pagamentos realizados referentes ao mês de
março de  2011, conforme ressaltado pela Procuradoria Jurídica  no item 14 do Parecer nº.  719/2010
/PRF5/PGF/AGU, quando da análise da Inexigibilidade nº. 08/2011.

- Inexigibilidade nº. 08/2011:

A manifestação apresentada não contém nenhuma justificativa para os seguintes fatos apontados:

i) ausência de parecer da DGTI quanto ao interesse institucional, conforme disposto no parág. 1º do
art.39 e  parág. 1º  do art. 43, da Resolução nº. 20/2006-CONDIR, cuja solicitação foi realizada pela
Coordendora do CDQP;

ii) a ausência, no processo, do Contrato nº. 04/2011, firmado entre o IFPE e a UFPE para a realização do
mesmo  objeto,  cujo  extrato  foi  publicado  no  DOU de  23/02/11,  o  qual  em nehum momento  foi
apresentado à equipe de auditoria; e

iii) o fato do contrato haver sido assinado antes do envio da minuta para a apreciação da Procuradoria,
quatro meses antes da emissão da nota de empenho e antes da autorização para a realização da despesa.

Cabe destacar que embora haja reconhecido o pagamento indevido na ordem de R$ 2.400,00, o Instituto
não apresentou nenhum documento comprovando a adoção de medidas concretas visando a restituição
desse valor ao erário, o qual, caso o serviço tenha sido prestado,  não deve ser imputado à contratada, ao
contrário do que afirmou a Entidade em sua manifestação.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE promova imediata apuração, para o devido esclarecimento, dos fatos ocorridos durante a
instrução  processual,  do  processo  de  Inexigibilidade  nº.  08/2011,   principalmente  no  que  tange  à
publicação do extrato do contrato nº. 04/2011,  que teria sido celebrado entre o IFPE e a UFPE, para a
realização do mesmo objeto do contrato nº 14/2011, celebrado entre o IFPE e a FADE, bem como ao
fato deste último possuir data de assinatura anterior a diversos atos que o antecederam, promovendo a
devida responsabilização de quem deu causa às falhas apontadas, haja vista o não atendimento ao pedido
de justificativas solicitado pela equipe de auditoria.

Recomendação 2:

Que o IFPE realize o devido planejamento das despesas realizadas na capacitação de seus servidores,
evitando que os mesmos iniciem os cursos antes da devida autorização pela autoridade competente.

Recomendação 3:

Que o IFPE promova o efetivo ressarcimento ao erário, dos valores pagos, em ambos os processos,
concernentes ao período que antecedeu a  devida  autorização pela  autoridade competente,  conforme
disposto no art. 40, inciso I, da Resolução nº. 20/2006-CONDIR.
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Recomendação 4:

Que o IFPE faça constar nos processos de despesas com capacitação de servidores, parecer do setor
demandante, quanto ao interesse institucional, em obediência ao disposto no parág. 1º do art. 39 e parág.
1º do art. 43, respectivamente da Resolução nº. 20/2006-CONDIR.

3.1.2.3. Constatação

Realização de pagamentos de cursos de pós-graduação, contratados por meio de inexigibilidade de
licitação,  sem a  devida  assinatura  de  termos  de  compromisso  pelos  servidores  beneficiados.
Descumprimento dos parág. 2º e 3º da Resolução 20/2006-CONDIR.

Conforme Capítulo X da Resolução nº. 20/2006-CONDIR, que versa sobre o pagamento dos cursos de
pós-graduação, §§ 3º e 4º, o servidor deverá assinar termo de compromisso de ressarcimento aos cofres
públicos do valor total financiado pelo IFPE, nos termos estabelecidos na legislação vigente, caso não
haja a conclusão do curso, e se comprometendo a permanecer em atividade no IFPE, após a conclusão,
por tempo igual ao tempo do curso em questão.

 Entretanto,  mediante  análise  de  pagamentos originados dos processos nºs.  23054.000451/2011-33 -
Inexigibilidade  nº.  04/2011,  23054.000598/2010-45  -  Inexigibilidade  nº.  11/2010,
230000.077944/2010-51  -  Inexigibilidade  nº.  25/2010  e  23298.003460.2010-87  -  Inexigibilidade  nº.
28/2010,  verificou-se  a  ausência  nos autos,  dos respectivos termos de  compromisso,  contendo essas
obrigações, assinados pelos servidores selecionados para cursarem o Mestrado Profissional em Gestão
Pública para o Desenvolvimento do Nordeste.

 Por meio das Solicitações de Auditoria nºs. 201112125/004, datada  de 04/10/11,  e  201203357/010,
datada de 17/04/12, o IFPE for requerido a apresentar manifestação a respeito do fato apontado. Foi
apresentada  manifestação  no  que  tange  ao  Processo  nº.  23054.000451/2011-33,  por  intermédio  do
Memo nº 234/2011 – DGPE, de 10/10/11, nos seguintes termos:

 “ Informamos que na Resolução nº 20/2006-CONDIR, bem como a Resolução nº 49/2010-CONSUP,
prevê  a  assinatura  de  termo  de  compromisso  de  ressarcimento  aos  cofres  púbicos  no  valor  do
financiamento do curso e na permanência das atividades no IFPE igual ao tempo do curso se o IFPE
conceder o afastamento pra a capacitação. O caso em tela não se aplica, uma vez que os servidores
não estão afastados para o referido curso. (Capítulo VIII que trata, exclusivamente, da concessão de
afastamento).”

 Em que pese a manifestação apresentada, a exigência em tela está contida nos parag. 2º e 3º do art. 39
da  Resolução  nº.  20/2006-CONDIR,  no  capítulo  X,  que  trata  do  pagamento  dos  cursos  de
pós-graduação,  sendo que o referido texto em momento algum faz referência  aos casos em que há
afastamento de servidores. Ao contrário, o parág. 5º desse mesmo artigo dispõe que o pagamento do
curso não implicará na liberação do servidor de suas atividades internas para a realização do mesmo. Ou
seja, caso o disposto nos §§ 3º  e 4º se aplicasse apenas aos casos em que houvesse afastamento dos
servidores, entrariam em contradição com o que estabelece o parág. 5º.

 Ademais, caso procedesse a alegação apresentada, os servidores estariam livres para a prática de atos
que  culminariam com a  não conclusão dos cursos,  com consequente  prejuízo ao erário,  tais como:
desistência injustificada, reprovação por motivo de inassiduidade, aproveitamento insatisfatório, sem que
lhes fosse aplicada qualquer sanção.

A título de exemplificação, cabe destacar o que dispõe o Capítulo VI, ´Da Desistência, Reprovação e
Sanções´ da Portaria CGU nº 527 de 11/04/08, art. 33 e 34, que dispõe sobre a Política de Capacitação
de servidores em exercício na CGU:
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"Art. 33. O servidor não participará de eventos de capacitação pelo período de doze meses ou por
igual período do evento, o que for maior, nos seguintes casos:

I – desistência injustificada após o início do evento;
II –reprovação por motivo de inassiduidade;
III – aproveitamento insatisfatório;
IV – inobservância do disposto no art. 29.

Art.  34.  A  desistência  injustificada  após  o  início  do  evento  ou  a  reprovação  por  motivo  de
inassiduidade implicará ressarcimento total das despesas realizadas pela CGU, na forma especificada
nos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112, de 1990."

Cabe  destacar  que  para  os  fatos  apontados  nos  demais  processos,  não  foi  apresentada  nenhuma
manifestação.

Acrescenta-se  ainda  que  foi encaminhada  ao  IFPE,  por  meio  do  Ofício  nº.  7354/2012/AUD/CGU-
Regional/PE,  datado  de  14/03/12,  Nota  de  Auditoria  nº.  201112125/001,  mediante  a  qual  foram
apresentados os fatos concernentes ao Processo 3054.000451/2011-33 -  Inexigibilidade  nº.  04/2011,
recomendando que o IFPE, cumprisse o disposto nos §§ 2º e 3º da Resolução nº. 20/2006-CONDIR,
exigindo de todos os servidores que se encontrem realizando cursos de pós-graduação financiados pelo
Instituto, a apresentação de Termos de Compromisso, contendo entre outras obrigações, a realização de
ressarcimento, em caso de não conclusão do curso, ressalvado os casos em que a inconclusão tenha sido,
comprovadamente, causada por fato alheio à sua vontade.

Foi concedido à Unidade o prazo de vinte dias a contados a partir da data de recebimento, 15/03/12,
para que apresentasse as providências adotadas no sentido de implementar a recomendação. Entretanto,
não  foi  encaminhada  ao  Órgão  de  Controle  Interno  nenhuma  manifestação  adicional  contendo
informações referentes às providências requeridas.

Causa:

A Diretora de Gestão de Pessoas não exigiu dos servidores beneficiários a apresentação do termo de
compromisso  previsto  na  Resolução  nº.  20/2006-CONDIR e  não  apresentou  ao  Órgão  de  Controle
Interno  nenhuma  recomendação  no  sentido  de  sanar  a  ausência  de  compromisso  firmado  pelos
servidores do IFPE beneficiados com financiamento de cursos de pós-graduação.

Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/010, datada de 17/04/12. A manifestação foi apresentada por meio do Memo
nº. 026/2012, datado de 25/04/12, nos seguintes termos:

"Em resposta a este item, informamos solicitaremos e anexaremos aos respectivos processos os Termos
de  Compromisso  assinados  pelos  beneficiados  com  as  capacitações.  Quanto  a  fiscalização  era
realizado pelo Chefe imediato do participante do curso, nos casos em questão um dos participante é o
Chefe da Coordenação Geral Tecnologia da Informação, que é subordinada diretamente a Direção
Geral  e  o  outro  é  o  Chefe  do  Setor  de  Compras  que  está  subordinado  ao  Departamento  de
Administração e Planejamento que realizam os atestes nas faturas."

Análise do Controle Interno:

Foi apresentada  manifestação apenas no  que  concerne  aos processos realizados pelo  IFPE Campus
Vitória, a qual confirma o fato apontado, revelando ausência de controles que permitam acompanhar o
aproveitamento dos servidores beneficiados com o financiamento da capacitação e a não assinatura de
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termo de compromisso com o objetivo de resguardar os interesses da Administração no caso de não
cumprimento das condições estabelecidas, por parte dos servidores.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que o IFPE, cumpra o disposto nos §§ 2º e 3º da Resolução nº. 20/2006-CONDIR, exigindo de todos os
servidores  que  se  encontrem  realizando  cursos  de  pós-graduação  financiados  pelo  Instituto,  a
apresentação  de  Termos  de  Compromisso,  contendo  entre  outras  obrigações,  a  realização  de
ressarcimento, em caso de não conclusão do curso, ressalvado os casos em que a inconclusão tenha sido,
comprovadamente, causada por fato alheio à sua vontade.

3.1.2.4. Constatação

Realização  de  pagamentos  de  cursos  de  capacitação  de  servidores,  contratados  mediante
inexigibilidade de licitação, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos firmados em termo
de compromisso assinado pelos servidores.

Mediante  exame  de  pagamentos  realizados  pelo  IFPE  no  exercício  de  2011,  resultantes  da
Inexigibilidade  nº.  21/2010  -  Contrato  n°.  09/2010  -  Processo  nº.  23054.002600/2010-22,  e  da
Inexigibilidade nº. 19/2010 - Contrato nº. 08/2010 - Processo nº. 23054.002598/2010-45,  firmados entre
o IFPE Campus Recife e a UNICAP, para a prestação de serviços educacionais,  verificou-se a ausência
de documentação necessária para a regular liquidação das despesas, previstas no Termo de Compromisso
assinado pelos servidores beneficiários dos serviços contratados, quais sejam:

 - demonstração do desempenho acadêmico;

 - comprovante de matrícula no início de cada semestre letivo;

 - atestado de frequência e relatório semestral das atividades desenvolvidas (avaliação de desempenho e
histórico escolar) destacando as etapas já concluídas, a programação fixada para o semestre subsequente
e  a  previsão  da  data  de  conclusão  do  curso,  devidamente  acompanhado  de  parecer  do
Orientador/Coordenador.

Diante disso, de modo a proceder a verificação da regularidade dos pagamentos efetuados, por meio da
Solicitação  de  Auditoria  nº.  201203357/011,  datada  de  19/04/12,  foram  requistadas  informações
concernentes às rotinas adotadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE, no sentido de garantir o
cumprimento das obrigações firmadas no  Termo de  Compromisso,  acompanhadas de  documentação
referente ao aproveitamento dos servidores.

Causa:

A Diretora  de  Gestão de  Pessoas do IFPE atestou as despesas realizadas pela  UJ,  sem proceder  a
verificação do cumprimento das obrigações assumidas pelos servidores beneficiados com financiamento
de cursos de pós-graduação, cuja documentação comprobatória, deveria se encontrar acostada aos autos
do processos de pagamentos.
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Manifestação da Unidade Examinada:

O IFPE foi requerido a  apresentar  manifestação sobre  o fato apontado,  por  meio da  Solicitação de
Auditoria nº. 201203357/0010 datada de 17/04/12. A manifestação foi apresentada por meio do Memo
nº. 087/2012-DGPE, datado de 25/04/12, nos seguintes termos:

"Informamos que é apresentado, mensalmente, a declaração que o aluno está matriculado no curso,
bem como, a frequência do mês. Quanto ao relatório de desempenho acadêmico, estamos aguardando
a  apresentação  pelos  os  alunos,  uma  vez  que  foi  solicitado  que  os  mesmos  apresentassem
semestralmente.

Informamos ainda  que  no  decorrer  do  exercício  de  2011  for  realizada  alterações  de  pessoal  na
Coordenação  de  Desenvolvimento  e  Qualificação  de  Pessoal  causando  descontinuidades  nas
atividades da coordenação, a qual compete acompanhar os processos de afastamentos e pagamento de
capacitação.

Anexamos a cópia das declarações."

 

Análise do Controle Interno:

Inicialmente, é importante destacar que a manifestação apresentada indica que o acompanhamento dos
processos  de  afastamento  e  pagamento  de  cursos  de  capacitação  está  sendo  realizado  de  forma
deficiente no IFPE.

Ademais,  a  documentação  anexada  à  manifestação  apresentada  é  insuficiente  para  atestar  o
cumprimento das obrigações assumidas pelos servidores quando da assinatura do termo de compromisso,
haja vista tratarem-se simplesmente de declarações de que os servidores frequentaram as aulas. Dessa
forma, a Diretoria de Gestão de Pessoas não apresentou à equipe de auditoria, a seguinte documentação
elencada na Solicitação de Auditoria nº. 201203357/001:

- Demonstração do desempenho acadêmico;

- comprovante de matrícula no início de cada semestre letivo;

-  relatório  semestral  das  atividades  desenvolvidas  (avaliação  de  desempenho  e  histórico  escolar)
destacando as etapas já concluídas, a programação fixada para o semestre subsequente e a previsão da
data de conclusão do curso, devidamente acompanhado de parecer do Orientador/Coordenador.

Cabe destacar que a  informação de  que ainda estão sendo aguardados os relatórios de  desempenho
acadêmico dos alunos,  também denota  a  ausência  de  adequado acompanhamento e  controle  dessas
despesas,  haja  vista  que  os  relatórios  concernentes  aos  semestres  letivos  de  2011  já  deveriam se
encontrar de posse da Diretoria de Gestão de Pessoas.

Recomendações:
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Recomendação 1:

Que  o  IFPE  adote  medidas  no  sentido  de  verificar  periodicamente  o  cumprimento,  por  parte  dos
servidores beneficiados com financiamento de  cursos de  pós-graduação,  dos requisitos firmados em
termo de compromisso, cuja documentação comprobatória deve ser anexadas aos autos dos processos de
pagamentos.
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