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RELATÓRIO 

 

Trata-se de auditoria realizada na Fundação Universidade Federal de Uberlândia, no 

âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar se as 

universidades e institutos federais possuem mecanismos que contribuam para a boa governança e a 

gestão das aquisições públicas, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses 

de fraude e corrupção. 

2. Transcrevo, a seguir, o relatório de auditoria produzido por equipe Secex/MG, vazado nos 

termos a seguir, com o qual anuíram os dirigentes da referida unidade técnica: 

1. Introdução 

1. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Fundação Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o 

objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de 

riscos que contribuam para a boa governança e a gestão das aquisições públicas, a fim de evitar 

desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de fraude e corrupção. O trabalho foi 

autorizado pelo Acórdão 1.262/2017 – TCU – Plenário. 

2. A presente auditoria constitui uma das quatorze auditorias autorizadas mediante o 

Acórdão 1.262/2017 – TCU – Plenário, tendo a Secretaria de Controle Externo do Estado da Bahia 

(Secex-BA) como unidade orientadora dos trabalhos e responsável pelo planejamento centralizado 

e pela consolidação dos resultados (TC 016.994/2017-5), enquanto a execução ficou a cargo das 

secretarias de controle externo nos seguintes estados: AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, PB, PE, 

PR, SE, SC. A auditoria ainda contou com o apoio, na fase de planejamento, da Secretaria de 

Controles Externo de Aquisições e Logística (Selog), da Secretaria de Controle Externo da 

Educação (SecexEducação) e do Instituto Serzedello Corrêa (ISC). 

1.1. Visão geral do objeto 

3. Neste trabalho, voltado para a área de aquisições nas universidades e institutos 

federais de ensino, as análises podem ser divididas em dois grandes blocos: (a) arranjos 

institucionais necessários à criação de uma cultura de combate à fraude e à corrupção e (b) 

mecanismos que visam a mitigar riscos no processo de compra pública. 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.107/2017-2 

 

2 

 

4. A análise dos arranjos institucionais abrangeu a gestão da ética, a gestão de riscos, a 

gestão da transparência e a auditoria interna. A efetiva estruturação e funcionamento desses 

arranjos são essenciais para criar uma cultura de combate à fraude e à corrupção. 

5. A verificação dos mecanismos que visam mitigar riscos no processo de aquisição 

pública teve por base o documento Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), aprovado pelo 

Acórdão TCU 1.321/2014 – Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, que procurou mapear 

os principais riscos inerentes ao metaprocesso de aquisições: oficialização da demanda; 

planejamento da contratação; seleção do fornecedor; e gestão do contrato. 

1.2. Objetivos e questões de auditoria 

6. O objetivo geral desta fiscalização é verificar se a Fundação Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) possui mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança 

e a gestão das aquisições públicas, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as 

hipóteses de fraude e corrupção. 

7. Como objetivos específicos pretendeu-se analisar: (a) as práticas de gestão da ética; 

(b) os arranjos institucionais para a gestão de risco; (c) a transparência nas informações referente 

a aquisições públicas; (d) as atividades da auditoria interna; (e) a elaboração de plano anual de 

aquisições; (f) o documento de oficialização da demanda; (g) a existência estudos técnicos 

preliminares para a realização das compras; (h) a existência de controles internos 

compensatórios; (h) elementos do edital, termo de referência e projeto básico; (i) a gestão dos 

contratos. 

8. Para atingir os objetivos geral e específicos foram formuladas dez questões de 

auditoria: 

 Q1. As práticas de gestão da ética, nos exercícios de 2016 e 2017, estão sendo 

implementadas conforme critérios da Comissão de Ética Pública da Presidência da República 

(CEP)? 

 Q2. O arranjo institucional para a gestão de risco, em 2017, atende aos critérios 

estabelecidos na IN/MP CGU 1/2016? 

 Q3. As informações das aquisições publicadas na internet, no ano de 2017, seguem os 

critérios estabelecidos na Lei 12.527/2011, no Decreto 7.724/2012 e no Guia da transparência 

ativa para órgãos e entidades do poder executivo federal? 

 Q4. As atividades da auditoria interna, em 2017, estão sendo praticadas em 

conformidade com os critérios estabelecidos na IN/CGU 3/2017? 

 Q5. A entidade elabora plano anual de aquisições? 

 Q6. A aquisição realizada, referente ao contrato selecionado, foi iniciada por um 

documento formal de oficialização da demanda que contenha os requisitos da IN/MP 5/2017? 

 Q7. O processo de aquisição da entidade possui Estudos Técnicos Preliminares? 

 Q8. A entidade utiliza listas de verificação para atuação da consultoria jurídica, do 

pregoeiro e da comissão de licitação nas fases de planejamento das aquisições, seleção do 

fornecedor e ajustes contratuais? 

 Q9. O edital, o termo de referência/projeto básico e a minuta do contrato selecionado 

na entidade, contêm elementos que contribuem para obtenção de solução que atenda à necessidade 

que originou a contratação? 

 Q10. A gestão do contrato é realizada de forma a contribuir para obtenção da solução 

contratada? 
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1.3. Estratégia metodológica 

9. Para realização deste trabalho de auditoria de conformidade, foram utilizados os 

“padrões de auditoria de conformidade”, aprovados pela Portaria-TCU-Segecex 26/2009, e as 

“orientações para fiscalização de orientação centralizada”, aprovadas pela Portaria-TCU-Adplan 

2/2010. A auditoria ainda contou com o apoio, na fase de planejamento, da Secretaria de Controles 

Externo de Aquisições e Logística (Selog) e da Secretaria de Controle Externo da Educação 

(SecexEducação). Contou ainda com a participação do Instituto Sezerdello Corrêa (ISC), na 

formulação de atividade a distância, plataforma EAD, para nivelamento das equipes sobre a 

sistemática do RCA. 

10. As questões de uma a quatro, conquanto guardem correlação direta com a área de 

aquisições públicas, foram elaboradas tendo em vista o ambiente organizacional como um todo e 

têm por objetivo verificar se os arranjos institucionais da entidade auditada atendem a requisitos 

normativos em vigor, essenciais para a criação de uma cultura de combate à fraude e à corrupção: 

 a. gestão da ética: a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, criada 

pelo Decreto 26/1999, tomando por base o Decreto 1171/1994, que institui o código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal e o Decreto 6.029/2007, que 

institui o sistema de gestão da ética no Poder Executivo Federal, afere, periodicamente, mediante 

aplicação de questionários, o ambiente de gestão da ética dos órgãos e entidades federais. A 

análise da gestão ética, nesta auditoria, toma por base esse questionário; 

 b. gestão de riscos: foi verificado se a entidade já se adequou aos requisitos da 

Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016, que trata de controles internos, gestão de riscos e 

governança no âmbito do Poder Executivo Federal; 

 c. gestão da transparência: tomando como critério a Lei 12.527/2011, que trata do 

acesso à informação, o seu Decreto regulamentar 7724/2012 e o “guia de transparência ativa para 

órgãos e entidades do poder executivo federal”, verificou-se a adequação da disponibilidade, na 

internet, de informações sobre aquisições públicas; 

 d. auditoria interna: tomando como base a Instrução Normativa CGU 3/2017, que 

aprova o referencial técnico da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo 

Federal, verificou-se em que medida a auditoria interna da entidade auditada se adequa a este 

normativo e, em caso de negativa, quais providencias estão sendo tomadas para sua adequação. 

11. As questões de seis a dez foram formuladas tendo por objetivo a análise dos 

mecanismos que visam mitigar riscos no processo de compra pública tendo por base o documento 

“Riscos e Controles nas Aquisições” (RCA), aprovado pelo Acórdão TCU 1.321/2014 – Plenário, 

de relatoria da Ministra Ana Arraes, que procurou mapear os principais riscos inerentes ao 

metaprocesso de aquisições: oficialização da demanda; planejamento da contratação; seleção do 

fornecedor; e gestão do contrato. Nos casos de contratação de serviços sob o regime de execução 

indireta, levou-se em conta ainda a nova Instrução Normativa MP 5/2017. 

12. Para aplicação das questões seis a dez foi previamente selecionado o contrato abaixo: 

 Contrato nº: 26/2017; 

 Contratada: Método Telecomunicações e Comércio Ltda.; 

 Objeto: prestação de serviço de Sistema de Monitoramento por Vídeo IP, incluindo o 

fornecimento e instalação dos equipamentos, instalação de cabeamento estruturado, o 

gerenciamento, a operação e a manutenção preventiva e corretiva de todo o sistema, bem como o 

monitoramento por pessoal devidamente qualificado; 

 Vigência: 24/8/2017 a 24/8/2022; 
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 Valor do contrato: R$ 9.883.649,40; 

 Valor pago até agosto/2017: não houve pagamento efetuado. 

13. Durante a execução, foram aplicados procedimentos de análise documental, 

entrevistas, questionários, e foram solicitadas informações adicionais por meio de ofício de 

requisição de auditoria. 

14. O relatório preliminar de auditoria foi submetido aos comentários do gestor, por meio 

do Ofício de Requisição 7/2017 (peça 54), cujas considerações, encaminhadas pelo Ofício SEI 

85/2017/REITO-UFU (peça 55), de 27/10/2017, foram avaliadas e incorporadas ao presente 

relatório.  

1.4. Limitações 

15. Não houve qualquer limitação ou restrição aos trabalhos que mereçam registro. 

1.5. Volume de recursos fiscalizados 

16. O Volume de recursos fiscalizados alcançou R$ 9.883.649,40, valor global da 

contratação analisada. 

1.6. Benefícios estimados da fiscalização 

17. Entre os potenciais benefícios vislumbra-se contribuir para a criação de um ambiente 

que evite oportunidades de prática de fraude e corrupção, além de evitar possível dano ao erário 

resultante da inobservância de legislação específica em contratações de serviços e aquisições. 

1.7. Processos conexos 

18. TC 016.994/2017-5, que trata da consolidação da fiscalização de orientação 

centralizada. As deliberações propostas neste relatório não impactarão as contas da entidade 

fiscalizada. 

2. Achados de auditoria 

2.1 A comissão de ética da UFU não está adequadamente estruturada para o exercício de 

suas atribuições 

2.1.1. Situação encontrada 

19. A Comissão de Ética da UFU foi criada por meio da Portaria 750, de 26/6/2012. Foi 

instituída na forma do Decreto 1.171/1994, tem seus membros regularmente nomeados por meio de 

portaria e possui plano de trabalho estabelecido (peças 18 e 19). 

20. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) aplica, anualmente, 

questionário de avaliação às universidades federais referente à percepção da organização sobre os 

níveis de atendimento à prática da ética. Verificou-se que o 19º questionário, relativo ao período 

de maio/2016 a abril/2017, foi encaminhado pela UFU àquela Comissão (peça 20). 

21. Em 9/11/2016, a CEP realizou visita técnica na UFU, onde avaliou aspectos referentes 

ao planejamento, ao compromisso institucional, à infraestrutura, ao regramento, à comunicação, 

ao aconselhamento e à apuração. Foram feitas recomendações quanto ao encaminhamento do 

questionário à CEP, à capacitação de todos os integrantes da comissão de ética, à promoção de 

cursos destinados à educação e comunicação no âmbito da Instituição e à necessidade de dar 

ampla divulgação ao regramento ético (peça 21). 

22. Em visita realizada pela equipe de auditoria à Secretaria-Executiva da Comissão de 

Ética, constatou-se que a Comissão se encontra em funcionamento desde 2012. No período de 2012 

a 2017, foram analisadas um total de 41 consultas, sendo 11 em 2017. Duas dessas consultas 

deram origem a censuras e uma acarretou em ajuste de conduta. 
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23. Entre 2013 e 2017, a Comissão realizou um total de 32 reuniões ordinárias, registradas 

em ata. Ademais, a Comissão, sempre que necessário, realiza reuniões extraordinárias em razão 

das apurações decorrentes dos processos de consulta. 

24. Já em relação à alocação de recursos humanos, constatou-se que somente uma 

servidora, a Secretária-Executiva da Comissão, é encarregada pelos trabalhos. Assim, além de não 

ser suficiente para o desenvolvimento das atribuições da Comissão de Ética, na sua falta, não há 

quem a substitua. 

25. Também quanto à alocação de recursos financeiros, verificou-se que não existe dotação 

orçamentária específica para a Comissão de Ética, que é ligada diretamente ao gabinete do reitor. 

Apesar de não se verificar ausência de recursos financeiros, ações consideradas desejáveis ao seu 

pleno funcionamento não são realizadas por falta de alocação de recursos. 

26. Observou-se, ainda, que as normas de conduta não integram formalmente os 

programas de capacitação e treinamento dirigidos aos seus agentes públicos, em especial os 

dirigentes e servidores das áreas de aquisições. Além disso, a responsabilidade por zelar pelo 

cumprimento das normas de conduta não está formalmente atribuída a uma ou mais áreas da 

organização. 

2.1.2. Objeto  

- Comissão de Ética da UFU. 

2.1.3. Critério de auditoria 

- Decreto 6.029/2007, Art. 8º, inciso III. 

- Resolução CEP 10/2008, Art. 2º, inciso II, letra “c”. 

2.1.4. Evidências 

- Ofício SEI 12/2017/REITO-UFU e anexo (peças 17 e 26), em resposta ao Ofício de 

Requisição 1/2017 (peça 4). 

- Entrevista com a Presidente da Comissão de Ética da UFU e com a Secretária-Executiva da 

Comissão de Ética da UFU (peça 52, p. 1). 

- Portaria 750/2012 – Criação da Comissão de Ética (peça 18). 

- Ata que aprova o Plano de Trabalho da Comissão de Ética (peça 19). 

- 19º Questionário da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) (peça 

20). 

- Ofício 1247/2016 – CEP (peça 21). 

2.1.5. Causas 

- Ausência do devido tratamento da questão ética na Instituição. 

2.1.6. Efeitos reais e potenciais 

- Contribui para a criação de um ambiente que pode gerar oportunidade de prática de fraude 

e corrupção. 

2.1.7. Esclarecimento dos responsáveis 

27. Em relação aos programas de capacitação e treinamento e à responsabilidade por 

zelar pelo cumprimento das normas de conduta, os responsáveis assim se manifestaram (peça 55, 

p. 1-2): 
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Esclarecemos que a responsabilidade pela oferta de Programas de Capacitação e treinamento de 

agentes públicos é realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. No entanto, com intuito de 

auxiliar a elaboração de programas de treinamento com conteúdo específico sobre as normas de 

conduta, a Comissão de Ética já está trabalhando para promover uma interlocução com a referida 

área propondo sua participação efetiva nos citados Programas. No que se refere à responsabilidade 

de zelar pelo cumprimento das normas de conduta, a Comissão está desenvolvendo ações no sentido 

de divulgar as normas de conduta a todos os agentes públicos da Instituição, o que tem sido feito in 

loco, inicialmente em Unidades Externas e ainda pela realização de palestras educativas e nomeação 

de representantes em cada área para que atuem, auxiliando a prevenção, divulgação da ética, 

atribuindo a todos os agentes a responsabilidade pelo cumprimento das normas de conduta. 

2.1.8. Conclusão da equipe de auditoria 

28. Ao instituir o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, o Decreto 6.029, 

de 1/2/2007, em seu artigo 8º, inciso III, estabeleceu que compete às instâncias superiores dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal garantir os recursos humanos, materiais e 

financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições. 

29. Foi verificado que a alocação de recursos humanos é insuficiente para o adequado 

funcionamento da Comissão de Ética da UFU, visto que somente uma servidora foi designada para 

a Comissão, para o cargo de secretária-executiva, não possuindo, assim, pessoal administrativo. 

30. A disponibilização de recursos financeiros também pode ser incrementada, de forma a 

dotar a Comissão de Ética da UFU dos recursos para o necessário planejamento e cumprimento de 

seus trabalhos. 

31. Não obstante a manifestação apresentada pela UFU, entende-se oportuno recomendar, 

como oportunidades de melhoria para a Instituição, a integração de normas de conduta nos 

programas de capacitação e treinamento dirigidos aos seus agentes públicos, em especial os 

dirigentes e servidores das áreas de aquisições e a responsabilização, formalmente atribuída, a 

uma ou mais áreas da organização por zelar pelo cumprimento das normas de conduta. 

2.1.9. Proposta de encaminhamento 

32. Determinar à UFU que, no prazo de 180 dias, dote a Comissão de Ética de estrutura 

adequada para o seu pleno funcionamento, a exemplo de pessoal de apoio administrativo e 

recursos financeiros, consoante previsto no art. 6º, inciso I, e 8º, inciso III, do Decreto 6.029/2007, 

apresentando um plano de ações que contemple prazo e responsáveis para a implementação desta 

determinação. 

33. Recomendar à UFU que: 

a) inclua, nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas, as 

normas de ética e disciplina; e 

b) atribua a uma ou mais áreas da organização a responsabilidade por zelar pelo 

cumprimento das normas de conduta. 

2.2 A instituição implantou parcialmente os arranjos institucionais previstos na IN/MP/CGU 

1/2016 para a gestão de riscos 

2.2.1. Situação encontrada 

34. Com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 

gestão de riscos, controles internos e governança no âmbito da Entidade, por meio da Portaria 

775, de 17/4/2017, a UFU instituiu o Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles (peça 

22). Em 8/5/2017, o referido Comitê aprovou a Política de Gestão de Riscos da UFU, conforme 

Portaria 938, de 9/5/2017 (peça 23).  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.107/2017-2 

 

7 

 

35. Ao analisar a Política de Gestão de Riscos da UFU, observou-se que ela não incluiu 

todos os elementos do artigo 17 da IN/MP/CGU 1/2016, que estabelece que a política de gestão de 

riscos deve especificar ao menos o seguinte: 

I – princípios e objetivos organizacionais; 

II – diretrizes sobre: 

a) como a gestão de riscos será integrada ao planejamento estratégico, aos processos e às 

políticas da organização; 

b) como e com qual periodicidade serão identificados, avaliados, tratados e monitorados os 

riscos; 

c) como será medido o desempenho da gestão de riscos; 

d) como serão integradas as instâncias do órgão ou entidade responsáveis pela gestão de 

riscos; 

e) a utilização de metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e 

f) o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos; e 

III – competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no âmbito do 

órgão ou entidade. 

36. Verificou-se que estão presentes na Política somente princípios e objetivos 

organizacionais (inciso I) e as diretrizes sobre como a gestão de riscos será integrada ao 

planejamento estratégico, aos processos e às políticas da organização (letra “a” do inciso II). 

37. Constatou-se que não há plano de capacitação dos gestores em gestão de risco e que a 

Instituição ainda não realizou mapeamento de risco em nenhuma área da organização. 

38. Em relação às compras diretas, além de não haver mapeamento de risco e plano de 

capacitação dos gestores, não foram identificados controles implantados para acompanhar o 

volume de compras diretas, ou mesmo um monitoramento das compras diretas. 

2.2.2. Objetos nos quais foi constatado  

- Comitê de Governança e Gestão de Riscos da UFU. 

2.2.3. Critério de auditoria 

- Instrução Normativa MP/CGU 1/2016, arts. 14, IV; 17, I, II e III; 18, 19, 20 e 23. 

2.2.4. Evidências 

- Ofício SEI 12/2017/REITO-UFU (peça 17), em resposta ao Ofício de Requisição 2/2017 

(peça 5). 

- Entrevista com o Chefe de Gabinete do Reitor da UFU (peça 52, p. 2-3). 

- Portaria 775, de 17/4/2017 (peça 22). 

- Portaria 938, de 9/5/2017 (peça 23). 

2.2.5. Causas 

- Ausência de cultura, conhecimento e tratamento do tema “gestão de riscos”. 

2.2.6. Efeitos reais e potenciais 
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- Ausência de identificação e adequado tratamento dos riscos que podem afetar os objetivos 

institucionais. 

- Ausência de identificação e adequado tratamento dos riscos na área de compras diretas. 

2.2.7. Esclarecimento dos responsáveis 

39. Em sua manifestação sobre o relatório preliminar (peça 55, p. 2-3), a UFU apresentou 

as seguintes considerações: 

Item 27 letra b) - Temos a esclarecer que a Política de Gestão de Riscos da UFU prevê um 

cronograma inicial de execução com prazo estabelecido até abril de 2018, ou seja, um ano após a 

implantação da política. Neste sentido, após este prazo, a política deverá ser revista e novos prazos 

estabelecidos para a identificação, avaliação, tratamento e monitoramento dos riscos. 

Item 27 letra c) - Em nossa Política não ficou explícito como será medido o desempenho da gestão de 

riscos. Porém, cabe ressaltar que a implantação da gestão de riscos na Universidade deve estar em 

consonância com o nosso planejamento estratégico, ou seja, com o PIDE UFU 2016-2021. As metas 

do PIDE UFU são acompanhadas anualmente, o que pode auxiliar a medição do desempenho da 

gestão de riscos, porém entendemos que em uma revisão da política poderemos implementar 

indicadores específicos para a gestão de riscos. 

Item 27 letra d) - Para a execução da política de gestão de riscos, deverão ser considerados os 

princípios e objetivos da Universidade Federal de Uberlândia, estabelecidos em seu Estatuto e 

Regimento Geral. Estes documentos estabelecem como se dá o funcionamento das Instâncias de 

Governança da Universidade. Além disso, caberá ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e 

Controles, conforme estabelecido na Portaria R 775/2017, institucionalizar estruturas adequadas de 

governança, integridade, gestão de riscos e controles internos; 

Item 27 letra e) - Para a identificação dos riscos, utilizamos, sem excluir outras metodologias, a 

matriz SWOT. Para a avaliação dos riscos, utilizamos a matriz probabilidade x impacto. 

Item 27 letra f) - Segundo o artigo 13 da política de gestão de riscos da UFU, O Comitê de 

Governança, Gestão de Riscos e Controles da UFU é o responsável pela aplicação e revisão desta 

política, e suas competências estão definidas na Portaria R nº 775 de 17 de abril de 2017. Dentre as 

competências do referido Comitê temos: II - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes 

públicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, integridade, gestão de riscos e 

controles internos; 

III – Competências e responsabilidades para a efetivação da gestão de riscos no âmbito do órgão ou 

entidade: O Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles da UFU é o responsável pela 

aplicação e revisão da política de gestão de riscos. Este comitê é assessorado por uma comissão 

interna, bem como pela auditoria interna da Universidade. O parágrafo único do artigo 4º aborda as 

responsabilidades dos gestores e da Alta Administração da UFU: “Os gestores são os responsáveis 

pela avaliação dos riscos no âmbito das organizações, projetos, processos e atividades que lhes são 

afetos. A Alta Administração deve avaliar os riscos no âmbito do(a) Órgão/Entidade, desenvolvendo 

uma visão de riscos de forma consolidada.” Ademais, a política prevê as responsabilidades dos 

gestores de riscos, considerando a competência institucional de cada Unidade Administrativa (art. 

13). 

Sobre o item 28 - Verificou-se que estão presentes na Política somente princípios e objetivos 

organizacionais (inciso I) e as diretrizes sobre como a gestão de riscos será integrada ao 

planejamento estratégico, aos processos e às políticas da organização (letra “a” do inciso II) - 

Respostas nos itens anteriores. 

Sobre o item 29 - Constatou-se que não há plano de capacitação dos gestores em gestão de risco e 

que a Instituição ainda não realizou mapeamento de risco em nenhuma área da organização: O 

cronograma de implantação da política de gestão de riscos prevê capacitação dos gestores com 

relação à gestão de riscos até o final deste ano, porém ainda não atingimos esta etapa. Quanto ao 

mapeamento dos riscos, e seguindo o cronograma proposto da política, estamos na etapa de 
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identificação dos principais processos sujeitos a riscos. Também está em fase de estudos a realização 

de um piloto em uma das Pró-reitorias da Universidade a fim de facilitar a conscientização das 

demais áreas da importância do tema e possibilitar a implantação da política em toda a Instituição. 

Sobre o item 30 - Em relação às compras diretas, além de não haver mapeamento de risco e plano de 

capacitação dos gestores, não foram identificados controles implantados para acompanhar o volume 

de compras diretas, ou mesmo um monitoramento das compras diretas: A política de gestão de riscos 

da UFU deverá ser observada por todas as unidades acadêmicas e administrativas da Universidade, 

o que também deverá ocorrer inexoravelmente na área de compras diretas. 

2.2.8. Conclusão da equipe de auditoria 

40. O art. 17 da Instrução Normativa MP/CGU 1, de 10/5/2016, estabelece que a política 

de gestão de riscos deveria ser instituída em até doze meses a contar de sua publicação. Na UFU, a 

referida política foi instituída pela Portaria 938, de 9/5/2017, apenas um dia antes do prazo 

concedido. 

41. Apesar de possuir comitê de governança, gestão de riscos e controles, como também 

uma política de gestão de riscos, observou-se que não foram desenvolvidas quaisquer ações sobre 

o tema. Inclusive, a única reunião realizada pelo Comitê foi a que instituiu a referida política. Além 

disso, até o momento, não foi realizado mapeamento de riscos em nenhuma área da Instituição, 

como também não existe plano de capacitação de gestores em gestão de riscos. 

42. Além do cumprimento do prazo estipulado pela referida IN/MP/CGU 1/2016, espera-

se, evidentemente, que a Instituição incorpore em sua gestão os princípios, diretrizes e 

responsabilidades mínimas que deverão ser seguidos na gestão de riscos relacionados aos planos 

estratégicos, programas, projetos e processos desenvolvidos no âmbito da Universidade. 

43. Quanto à manifestação apresentada pela UFU, propõe-se que tais esclarecimentos 

sejam explicitamente integrados à gestão de riscos, de forma ao estabelecimento de diretrizes que 

possam ser implementadas e monitoradas pela Instituição.  

2.2.9. Proposta de encaminhamento 

44. Determinar à UFU que, no prazo de 180 dias, implemente os arranjos institucionais 

exigidos na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1, de 2016, relacionados à gestão de riscos, 

aos controles internos e à governança, apresentando plano de ações que contemple prazo e 

responsáveis para sua implementação, compreendendo necessariamente a adoção das seguintes 

medidas:  

a) regulamentar ou revisar a política de gestão de riscos da entidade, de forma a considerar, 

explicitamente, todos os elementos do art. 17, I, II e III da IN/MP/CGU 1/2016; 

c) elaborar e executar plano de capacitação dos dirigentes e demais servidores em gestão de 

riscos;  

d) estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de aquisições. 

45. Recomendar à UFU que: 

a) realize gestão de riscos das aquisições; e 

b) implemente mecanismos de controle e monitoramento do volume de contratações diretas, 

tendo em vista o art. 15, 8º, 89, da Lei 8.666/1993. 

2.3. A auditoria interna da instituição não está adequada à IN/MT/CGU 3/2017 

2.3.1. Situação encontrada 

46. A Instrução Normativa da MT/CGU nº 3, de 9 de junho de 2017, aprova o referencial 

técnico da atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, que 
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estabelece os princípios, as diretrizes e os requisitos fundamentais para a prática profissional das 

atividades do controle interno no âmbito dos órgãos e entidades que integram o Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, instituído pelo art. 74 da CF/1988 e disciplinado 

pela Lei 10.180/2001. 

47.  Até a data desta fiscalização, esse referencial técnico se encontrava em período de 

vacatio legis, com previsão de entrada em vigor 180 dias após a data de publicação 

supramencionada (art. 3º da IN/MT/CGU 3/2017). Apesar disso, trata-se de normativo bem 

abrangente e com uma série de requisitos detalhados para o funcionamento dos órgãos e entidades 

do sistema de controle interno do poder executivo, com normas que tratam de sua organização, 

estrutura, princípios, requisitos éticos e gestão das unidades de auditoria interna. Dessa forma, fez-

se necessário no escopo dessa fiscalização avaliar a aderência da unidade ao novo normativo, em 

vias de entrar em pleno vigor.  

48. Após análise dos normativos internos que disciplinam a Unidade de Auditoria Geral da 

UFU, quais sejam, do organograma da universidade e de seu regimento interno, bem como 

avaliação das atividades e atuação da unidade, identificou-se duas grandes lacunas no órgão em 

relação ao exigido no referencial técnico supramencionado. 

49. A primeira lacuna se refere ao fato de que o órgão de auditoria interna não realiza 

trabalhos específicos de avaliação de governança ou gestão de riscos na UFU. O item 71 da 

IN/MT/CGU 3/2017 exige que as unidades de controle interno devem, quando necessário, 

recomendar a adoção de medidas apropriadas para a melhoria do processo de governança da 

Unidade Auditada, visando, dentre outros objetivos, promover a ética e os valores apropriados no 

âmbito da unidade auditada.  

50. Em relação ao gerenciamento de riscos, o item 73 da IN/MT/CGU 3/2017 é claro ao 

afirmar que “o processo de gerenciamento de riscos é responsabilidade da alta administração e do 

conselho, e deve alcançar toda a organização, contemplando a identificação, a análise, a 

avaliação, o tratamento, o monitoramento e a comunicação dos riscos a que a Unidade Auditada 

está exposta”. O item 74 da mesma norma afirma que compete à unidade de controle interno 

avaliar a eficácia e contribuir para a melhoria do processo de gerenciamento de riscos da unidade 

auditada.  

51. Já o item 75 da IN/MT/CGU 3/2017 estabelece, adicionalmente, que compete à unidade 

de controle interno avaliar as exposições da Unidade Auditada a riscos relacionados à 

governança, às atividades operacionais e aos sistemas de informação. Por fim, o item 80 do mesmo 

normativo estabelece que, na avaliação da adequação e eficácia dos controles internos 

implementados pela gestão, deve-se contemplar, dentre outros objetivos: o alcance, a 

confiabilidade das informações, a eficácia e eficiência das operações e programas, e a salvaguarda 

dos ativos, tudo em resposta aos riscos identificados, inclusive no que se refere à governança. Em 

análise da atuação da Unidade de Auditoria Geral da UFU nos exercícios de 2016 e 2017, foram 

identificados trabalhos da unidade em relação à avaliação dos controles internos da função 

aquisições nos dois últimos exercícios. No entanto, não se identificaram trabalhos que focassem 

nos aspectos exigidos nas normas supramencionadas em relação a avaliação da governança e na 

gestão de riscos.  

52. A segunda lacuna se refere ao fato de que o órgão de auditoria interna não tem um 

sistema de monitoramento de suas recomendações, nem previsão específica para monitoramento de 

recomendações no planejamento anual da unidade. Trata-se de atividade essencial para a eficácia 

da atividade de controle, sendo que o item 176 da IN/MT/CGU 3/2017 estabelece que é 

responsabilidade da alta administração da Unidade Auditada zelar pela adequada implementação 

das recomendações emitidas pela unidade de controle interno, cabendo-lhe inclusive aceitar 

formalmente o risco associado caso decida por não realizar nenhuma ação.  
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53. Os itens 177 e 178 da IN/MT/CGU 3/2017 exigem: que a implementação das 

recomendações deve ser permanentemente monitorada pela unidade de controle interno, devendo 

essa atividade ser prevista no Plano de Auditoria Interna; e que a intensidade do processo de 

monitoramento deve ser definida com base nos riscos envolvidos, na complexidade do objeto da 

recomendação e no grau de maturidade da Unidade Auditada. 

2.3.2. Objeto 

- Atuação da Unidade de Auditoria Geral da UFU. 

2.3.3. Critérios 

- Itens 71, 73, 74, 75, 80, 176, 177, 178 da IN/MT/CGU 3/2017. 

2.3.4. Evidências 

- Plano Anual de Auditoria Interna de 2016 (peça 24). 

- Plano Anual de Auditoria Interna de 2017 (peça 25). 

- Ofício SEI 12/2017/REITO-UFU e anexo (peça 17 e 27), em resposta ao Ofício de 

Requisição 3/2017 (peça 6). 

2.3.5. Causa 

- Ausência de cultura, conhecimento e tratamento do tema “gestão de riscos”. 

2.3.6. Efeitos potenciais e reais 

- A auditoria interna da instituição não desempenha o seu papel na avaliação dos controles 

internos e mapeamento de riscos. 

2.3.7. Esclarecimento dos responsáveis 

54. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 3-4): 

Em relação ao itens 34 e 35, que de fato nunca realizou trabalhos voltados especificamente para a 

avaliação de governança ou gestão de riscos na UFU nos moldes em que  preconiza a IN Conjunta 

MP/CGU nº1 de  10/5/2016, tendo em vista que,    somente em meados deste ano de 2017 , foi  

instituído por meio da Portaria R nº 775 de 17/4/17 o Comitê de Governança, Riscos e Controles da 

UFU a fim de dar inícios aos trabalhos de implementação de “governança e gestão de riscos” de 

acordo com a supracitada instrução normativa. 

Todavia, ressaltamos que em todos os nossos trabalhos não verificamos apenas a conformidade legal 

dos atos de gestão.  Analisamos os processos, chegando na maioria das vezes ao nível das tarefas 

executadas, para a partir delas sugerir ou recomendar melhorias ou implementações de controles que 

possam agregar valor à governança e ao gerenciamento de risco existentes hoje na UFU. Além disso, 

nossas análises são sempre voltadas para avaliação dos resultados das ações, verificando-se sempre 

se foram atingidos com o maior grau de economicidade possível, e se foram dadas informações e 

realizada a prestação de contas com a devida exatidão e transparência. Ressaltamos que esta 

Auditoria ao longo do exercício de 2016, reiterou a necessidade da implementação da Governança 

Pública nesta Universidade Federal de Uberlândia, convidada a colaborar na função de 

assessoramento à elaboração do PIDE 2016-2021, sugerimos em reuniões com a PROPLAD quatro 

metas e   seis ações relacionadas à governança, gestão de riscos e mapeamento de processos bem 

como o aprimoramento dos controles internos. Após nossa recomendação, foram acatadas duas 

sugestões como Metas Institucionais – Meta 2188 –Implementar a Governança Pública na 

Universidade Federal de Uberlândia, com vistas a gestão de riscos, mapeamento de processos, 

aprimoramento dos controles internos, desenvolvimento da transparência, valorização da equidade, 

prezando pela probidade e eficiência, cumprindo as obrigações de accountability e Meta 2124 - Criar 
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um setor responsável pelo gerenciamento de processos na Universidade. Fato apresentado em nosso 

Raint de 2016 e no Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas de 2016. 

Desse modo, entendemos que essa Auditoria realiza seu trabalho de acordo com os itens 71 e 74 da 

IN MTCGU 3/2017. 

Em relação ao item 36, onde esse Tribunal afirma que em análise da atuação da Auditoria Geral da 

UFU nos exercícios de 2016 e 2017, não foram identificados trabalhos que focassem nos aspectos 

exigidos pela IN MTCGU 3/2017 nos itens 75 e 80, discordamos e esclarecemos que foram realizados 

trabalhos que trataram desses pontos ao longo desses anos, contudo não foram selecionados por essa 

Corte para compor sua amostra. A exemplo informamos Parecer dos Auditores Internos e seu anexo 

análise dos demonstrativos contábeis e financeiros – UFU – exercício 2016, Nota de Auditoria nº 

001/2017 - sobre o Inventário Anual de 2016, bem como o Relatório de Auditoria nº 003/2016 – 

Avaliação dos Controles Internos do pagamento da Gratificação por encargo de Curso ou Concurso – 

GRECC, dentre outros trabalhos de anos anteriores. 

Ressaltamos que a Auditoria atua de acordo com a IN Conjunta MP/CGU nº1/2016 e IN MTCGU 

3/2017. É nosso entendimento que os fundamentos de atuação e controle a ser exercido pelas 

Auditorias não foram modificados após a publicação desses normativos. Nesse sentido, consideramos 

inapropriada a nominação do item 2.3. “ A auditoria interna da instituição não está adequada à IN 

MTCGU 3/2017”.  Ademais, até mesmo o Regimento Interno dessa Auditoria, elaborado e aprovado 

em 20 de maio de 2015, pela Portaria R 557/2015, já contemplava a auditagem para avaliação de 

governança e gestão de risco. Mas, contudo, o Regimento desta Auditoria terá sua atualização 

proposta, com a finalidade de adequação de terminologia e alinhamento de procedimentos de 

trabalho ao da IN MTCGU 3/2017. 

2.3.8. Conclusão da equipe de auditoria 

55. Essa equipe de auditoria reconhece que, dos trabalhos analisados pela Unidade de 

Auditoria Interna na amostra da fiscalização, identificou-se uma preocupação dos auditores em 

avaliar temas relacionados à governança e gestão, conforme elencado na manifestação dos 

responsáveis do item anterior. Todavia, a atuação não é suficiente para satisfazer os termos 

exigidos da IN/MT/CGU 3/2017, sendo necessário maior atenção aos aspectos destacados na 

situação encontrada. 

56. Quanto ao fato dos responsáveis considerarem inapropriada a nominação do achado, 

destaca-se que, conforme exposto na situação encontrada, identificou-se lacunas relevantes na 

atuação da unidade de auditoria em relação a exigências específicas expostas na IN/MT/CGU 

3/2017, o que resultou na avaliação desta equipe que a unidade não está adequada ao normativo 

em relação a esses pontos. Isso não significa que a atuação do controle interno não se demonstrou 

adequada em relação a outras normas da IN/MT/CGU 3/2017 ou da IN Conjunta MP/CGU 1/2016 

que foram verificadas durante a auditoria.     

57. Dado todo o exposto, conclui-se que, dadas as lacunas identificadas na atuação da 

unidade na avaliação da governança e gestão de riscos da UFU, bem como a falta de formalização 

de sistema de monitoramento das atividades da instituição, pode-se inferir que a Unidade de 

Auditoria Geral da UFU ainda não está adequada às normas da IN/MT/CGU 3/2017.  

2.3.9. Proposta de encaminhamento 

58. Dado o exposto, propõe-se recomendar à UFU que realize a implantação dos arranjos 

institucionais detalhados na IN/MT/CGU 3/2017 referente à avaliação e acompanhamento, pela 

sua Unidade de Auditoria Geral, da governança, gestão de riscos da instituição e sistema 

formalizado de monitoramento das recomendações, com previsão e alocação de recursos para a 

implantação dos arranjos no Planejamento Anual da Unidade de Auditoria Interna. 

2.4. Planejamento anual de aquisições é realizado de forma deficiente 
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2.4.1. Situação encontrada 

59. Planejamento é princípio fundamental da administração pública e sobre este 

componente buscou-se avaliar se a organização pratica um processo de planejamento das 

aquisições contemplando um plano contendo o conjunto de aquisições que pretende realizar ao 

longo do ano. Tal instrumento deveria ser utilizado para a elaboração da proposta orçamentária 

anual e para o respectivo acompanhamento. 

60. Instada a apresentar documentação/informações sobre o plano anual de aquisições, seu 

extrato de divulgação, atas ou outros registros sobre sua elaboração e qual o modelo de seu 

acompanhamento, a UFU, por meio do Ofício SEI 12/2017/REITO-UFU e anexos, apresentou as 

seguintes informações sobre o modelo de acompanhamento do plano anual de compras (peça 28):  

O planejamento de compras da Universidade Federal de Uberlândia tem o seguinte trâmite:  

1) Conforme orientações anteriores a Pró-reitoria de Planejamento e Administração, no ano de 2017, 

continuou adotando o fechamento mensal de compras no dia 20 de cada mês. Após a distribuição de 

recursos orçamentários às Unidades Administrativas e Acadêmicas, são informados, por meio de 

Memorando Circular (MI/CIR/PROPLAD/013/2017), os prazos finais para a execução dos diversos 

elementos despesas.  (Anexo 2). 

2) Para o ano de 2017 a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, por orientações da Auditoria 

Geral/UFU e a Procuradoria Geral/UFU, com a finalidade de atender com maior rigor os ditames da 

Lei 8.666/93 e adequar os procedimentos de compras, foi emitida uma orientação, por meio do 

Memorando Circular 04/2017, (Anexo 3), estabelecendo uma nova sistemática de solicitação de 

materiais, utilizando o nosso sistema de banco de dados, que contém a solicitação de compras, para a 

elaboração do planejamento anual de compras de reagentes e materiais para laboratórios, com a 

emissão de atas de registro de preços com validade de 12 meses. O sistema é construído pelas 

seguintes etapas: todas as áreas acadêmicas interessadas em adquirir reagentes e material 

laboratorial, acessam o cadastro do Sistema de Gestão (SG) e escolhem o material a ser adquirido, 

estabelecendo uma previsão de consumo para um ano; o sistema soma todos os pedidos por tipo de 

material e elabora um relatório com as quantidades obtidas de cada item solicitado pelos diversos 

órgãos; em seguida é realizado um levantamento de preços junto ao Banco de Preços e monta-se uma 

solicitação de compras por registro de preços; após o resultado do pregão são disponibilizados os 

materiais solicitados por todas as áreas acadêmicas da UFU. Para o ano de 2018, após alguns 

ajustes, pretendemos estender esta rotina para a área de insumos para informática. 

3) Outra conduta adotada pela Pró-reitoria de Planejamento e Administração, em relação às compras 

de grande volume, é por meio da elaboração de atas de registro de preços para equipamentos que são 

de uso comum e materiais de consumo, sendo alguns de uso comum e outros específicos, visando a 

otimização de recursos financeiros, assim como uma padronização na aquisição. Exemplificando, 

para equipamentos temos: ar condicionado, computadores, monitores, telefones sem fio, mobiliário de 

escritório, estabilizadores, etc., e para materiais de consumo temos: material de escritório, gêneros 

alimentícios, medicamentos, material hospitalar e odontológico, EPIs, etc. 

4) Até o final do mês de setembro de cada ano é emitido um MI/Circular pela PROPLAD para todos 

os órgãos da UFU (Anexo 4) contendo as instruções necessárias para o encerramento do exercício 

em andamento. 

61. Informou, ainda, que não há extrato de divulgação do plano anual de aquisições. Sobre 

o modelo de acompanhamento do plano, encaminhou memorando enviado aos Diretores de 

Unidades Acadêmicas, Administrativas e Especiais de Ensino com as orientações mais recentes 

sobre as solicitações de compras (peça 29). 

2.4.2. Objeto 

- Diretoria de Compras da UFU. 

2.4.3. Critério de auditoria 
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- IN/MP 5/2017, art. 27, Parágrafo único. 

- Acordão 1.545/2016 – Plenário (item 9.2.14). 

- Acordão 2.622/2015 – Plenário (item 9.2.1.12). 

- Acordão 1.046/2009 – Segunda Câmara (9.4.1). 

- Acordão 665/2008 – Plenário (item 9.5.2). 

- Acordão 623/2008 – Plenário (item 9.3.1). 

2.4.4. Evidências 

- Ofício SEI 12/2017/REITO-UFU e anexo (peça 17 e 28), em resposta ao Ofício de 

Requisição 4/2017 (peça 7). 

- MI/CIRC/PROPLAD/010/2016, de 26/6/2016 (peça 29). 

- Entrevista com o Diretor de Compras e Licitações (peça 52, p. 4). 

2.4.5. Causas 

- Ausência de sistematização de plano anual de aquisições. 

2.4.6. Efeitos reais e potenciais 

- Risco de desalinhamento do plano anual de aquisições dos objetivos estratégicos da 

instituição, com potencial não atingimento da missão institucional. 

2.4.7. Esclarecimento dos responsáveis 

62. Em sua manifestação sobre o relatório preliminar (peça 55), a UFU não apresentou 

considerações sobre o presente item. 

2.4.8. Conclusão da equipe de auditoria 

63. A UFU não executa processo de planejamento das aquisições com a aprovação de um 

plano de aquisições para o período mínimo de um ano. As únicas experiências são pontuais para 

alguns insumos, como materiais de laboratório, mobiliário e informática. Em geral, a diretoria de 

Compras e Licitações recebe a demanda das áreas interessadas e operacionaliza a licitação e a 

contratação. 

2.4.9. Proposta de encaminhamento 

64. Recomendar à UFU que execute processo de planejamento das aquisições e 

contratações de forma integrada entre todas as unidades descentralizadas, contemplando, pelo 

menos: 

a) elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de 

um documento que materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada contratação 

pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor 

estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para 

aquisição, programa/ação suportada pela aquisição, e objetivo estratégico apoiado pela aquisição; 

b) aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições; 

c) divulgação do plano de aquisições na internet; 

d) acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios. 

2.5. Não adoção de lista de verificação padrão nos processos de compras 

2.5.1. Situação encontrada 
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65. A Instrução Normativa MP 5, de 25 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito 

da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Dentre os vários procedimentos 

que passaram a ser exigidos, inclui-se a adoção de lista de verificação padrão nos processos de 

compras. O art. 36 da referida Instrução estabelece o seguinte: 

Art. 36. Antes do envio do processo para exame e aprovação da assessoria jurídica nos termos do 

parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666, de 1993, deve-se realizar uma avaliação da conformidade 

legal do procedimento administrativo da contratação, preferencialmente com base nas disposições 

previstas no Anexo I da Orientação Normativa/Seges nº 2, de 6 de junho de 2016, no que couber. 

§ 1º A lista de verificação de que trata o caput deverá ser juntada aos autos do processo, com as 

devidas adaptações relativas ao momento do seu preenchimento. 

66. A citada Orientação Normativa/Seges nº 2/2016 traz, em seu art. 1º: 

Art. 1º Os pregoeiros e as equipes de apoio deverão adotar nos processos de aquisição de materiais e 

serviços as listas de verificação constantes dos Anexos I e II, visando o aperfeiçoamento dos 

procedimentos realizados nos pregões eletrônicos. 

67. Em resposta ao Ofício de Requisição 6/2017, o Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação (CPL) esclareceu que a confecção do Edital no âmbito da UFU não é realizada pela 

CPL, mas pela Divisão de Licitações, que seria a responsável pela lista do Anexo I. Já as 

atividades de julgamento de propostas e habilitação, relacionadas ao Anexo II, são 

responsabilidade da CPL. Informou que, apesar de todos os itens já serem executados, adotará, a 

partir de 18/9/2017, a referida lista de verificação do Anexo II (peça 30). 

68. Ao responder o mesmo questionamento, o Diretor de Compras e Licitações informou 

que não tinha conhecimento da ON/Seges nº 2. Esclareceu que, apesar de não ter o check list, a 

maioria dos procedimentos adotados na lista de verificação são realizados na Divisão de 

Licitações. Informou, ainda, que, como está no final do exercício, nas últimas etapas para encerrar 

as compras, adotará a lista de verificação no exercício de 2018 (peça 31). 

69. Sobre o assunto, a Procuradoria Federal da UFU assim se manifestou (peça 32): 

(...) verifica-se que o art. 36 da Instrução Normativa n. 05/2017 atribui à Administração o dever de 

promover a verificação de conformidade legal do procedimento, com base na mesma lista de 

verificação imposta ao pregoeiro ou comissão de licitação pelo ato normativo de 2016, determinando 

sua inclusão nos autos do procedimento. 

Assim se conclui, em razão de o dispositivo indicar que isso ocorrerá ‘antes do envio do processo 

para exame e aprovação da assessoria jurídica’. 

De qualquer forma, essa obrigação só será exigida da Administração, quando da entrada em vigor do 

referido normativo, o que ocorrerá em 25 de setembro de 2017, considerando a vacatio legis 

estabelecida no art. 75 da referida IN. 

A nosso ver, e em sede preliminar, no que pertine à atuação dos Órgãos Jurídicos Consultivos, o 

dispositivo exigirá, a partir de sua entrada em vigor, a aferição da presença da lista de verificação, 

como meio de demonstrar que a análise de conformidade a cargo da Administração foi realizada, 

como um dos itens na averiguação da regularidade do procedimento. 

Em relação à análise jurídica propriamente dita, a lista de verificação se somará às demais 

exigências impostas pela legislação de regência, bem como às manifestações dos órgãos superiores 

da Advocacia-Geral da União e dos Órgão de Controle, dentre eles o Tribunal de Contas da União, 

na execução do controle de legalidade atribuído à AGU. 

70. Verificou-se, assim, que o pregoeiro, a comissão de licitação e/ou a Diretoria de 

Compras e Licitações da UFU não adotam lista de verificação padrão nos processos de compras. 
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2.5.2. Objetos nos quais foi constatado  

- Processos de compras da UFU. 

2.5.3. Critério de auditoria 

- Orientação Normativa/Seges 2/2016. 

- IN/MP 5/2017, Art. 36. 

2.5.4. Evidências 

- Ofício 002/2017 COLIC (peça 30), em resposta ao Ofício de Requisição 6/2017 (peça 16). 

- Ofício 381/2017, da Diretoria de Compras e Licitações (peça 31), em resposta ao Ofício de 

Requisição 6/2017 (peça 16). 

- Despacho 304/2017/PF/UFU/PFFUFUB/PGF/AGU (peça 32), em resposta ao Ofício de 

Requisição 6/2017 (peça 16). 

- Entrevista com o Diretor de Compras e Licitações (peça 52, p 5). 

2.5.5. Causas 

- Desconhecimento ou inobservância da IN/MP 5/2017 e/ou da Orientação Normativa/Seges 

2/2016. 

2.5.6. Efeitos reais e potenciais 

- Possível prejuízo na avaliação da conformidade legal do procedimento administrativo da 

contratação. 

2.5.7. Esclarecimento dos responsáveis 

71. Em sua manifestação sobre o relatório preliminar (peça 55), a UFU não apresentou 

considerações sobre o presente item. 

2.5.8. Conclusão da equipe de auditoria 

72. Diante das informações apresentadas pelas áreas envolvidas nos processos de 

aquisição de materiais e serviços da UFU, verificou-se que a Instituição não vinha adotando a lista 

de verificação. Como essa obrigação somente pode ser exigida quando da entrada em vigor da 

IN/MP 5/2017, a partir de 25/9/2017 (considerando a vacatio legis estabelecida no art. 75 da 

referida Instrução), entende-se pertinente, neste momento, dar ciência à UFU sobre essa nova 

obrigação. 

2.5.9. Proposta de encaminhamento 

73. Dar ciência à UFU sobre a ausência, junto aos autos dos processos de aquisições de 

materiais e serviços, das listas de verificação previstas na Orientação Normativa Seges 2/2016 e 

anexos, em afronta ao previsto no art. 36, § 1º, da IN/MP 5/2017. 

2.6. Formalização da demanda com documento inadequado 

2.6.1. Situação encontrada 

74. A Instrução Normativa MP 5, de 25 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e 

diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito 

da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. Dentre os vários procedimentos 

que passaram a ser exigidos, inclui-se os requisitos a serem cumpridos para o documento de 

oficialização de demanda nas contratações. Tem-se do art. 21, inciso I daquela norma: 

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratação consistem nas seguintes 

atividades:  
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I - elaboração do documento para formalização da demanda pelo setor requisitante do serviço, 

conforme modelo do Anexo II, que contemple:  

a) a justificativa da necessidade da contratação explicitando a opção pela terceirização dos serviços e 

considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso;  

b) a quantidade de serviço a ser contratada; 

c) a previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços; e  

d) a indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar os Estudos 

Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a quem será confiada a 

fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do planejamento da 

contratação, observado o disposto no § 1º do art. 22. 

75. O § 1º do art. 22 supramencionado ainda prevê que, se necessário, a autoridade 

competente do setor de licitações poderá indicar os servidores que farão parte da equipe de 

planejamento da contratação. 

76. Ao analisar o processo licitatório selecionado como objeto de fiscalização, qual seja, a 

contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da UFU, licitado por meio do 

Pregão 11/2017, verificou-se que o documento de oficialização de demanda da contratação (peça 

33) contém: (i) a justificativa da necessidade da contratação, e (ii) a quantidade de serviço a ser 

contratada.  

77. No entanto, estão ausentes informações acerca da previsão da data de início dos 

serviços e, principalmente, a indicação do servidor ou servidores responsáveis a que se refere a 

alínea “d” do inciso I do art. 21 da IN/MP 5/2017. Trata-se, portanto, de uma oficialização de 

demanda com documento incompleto e inadequado ao exigido na legislação. 

2.6.2. Objeto 

- Pregão 11/2017 UFU – Contratação de serviço de monitoramento de vídeo. 

2.6.3. Critérios 

- IN/MP 5/2017, Art. 21, inciso I. 

- IN/MP 5/2017, Art. 22, §1º. 

2.6.4. Evidências 

- Documento Oficialização da Demanda (peça 33). 

2.6.5. Causa 

- Desconhecimento das exigências específicas da IN/MP 5/2017. 

2.6.6. Efeitos potenciais e reais 

- Formalização da demanda por instrumento inadequado pode levar a contratação que não 

atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos. 

2.6.7. Esclarecimento dos responsáveis 

78. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 5-6): 

Ratificamos que de acordo com o Item 7.2 do Projeto Básico acostado ao Pregão Eletrônico 

011/2017, a previsão para início dos serviços é de 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da 

assinatura do contrato com prazo máximo de 180 dias para implantação final: “7.2. A Licitante 

vencedora deverá observar o prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a autorização para o início do 

serviço de instalação no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia, devendo concluir a entrega 
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de todo sistema (instalação, configuração e treinamento operacional) no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias corridos;” 

Acerca da indicação do servidor ou servidores responsáveis, salientamos que no referido Projeto 

Básico, item 15.8.11., foi relacionado o quadro de servidores previamente indicados como fiscais 

deste contrato. Além deste quadro, após a assinatura do contrato foi expedida a PORTARIA SEI 

REITO Nº 125, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, com a formalização dos servidores que fiscalizarão 

este serviço. 

2.6.8. Conclusão da equipe de auditoria 

79. A informação do prazo de início dos serviços e a indicação dos servidores responsáveis 

a que se refere a UFU no subitem anterior foram inseridas apenas no Projeto Básico, etapa 

posterior à oficialização da demanda da contratação. Tais informações devem ser estabelecidas 

desde o início do processo, e não apenas a partir da etapa de elaboração do projeto básico.  

80. Dado o exposto, conclui-se que o documento de oficialização de demanda se mostrou 

inadequado e incompleto, ao não seguir as exigências específicas dos arts. 21 e 22 da IN/MP 

5/2017, configurando a irregularidade.  

2.6.9. Proposta de encaminhamento 

81. Dar ciência à UFU que o documento de oficialização da demanda para a contratação 

de sistema de monitoramento de vídeo IP, licitada por meio do Pregão 11/2017, não contém 

informações acerca da previsão da data de início dos serviços e a indicação dos servidores 

responsáveis pelo planejamento da contratação, em afronta ao disposto no art. 21, inciso I e art. 

22, § 1º, da IN/MP 5/2017.  

2.7. Ausência de método objetivo de documentação para justificar as quantidades de 

materiais 

2.7.1. Situação encontrada 

82. Ao se analisar o processo licitatório selecionado como objeto de fiscalização, qual seja, 

a contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da UFU, licitado por meio 

do Pregão 11/2017, verificou-se que a planilha orçamentária contida no projeto básico (peça 34, p. 

10-12) não satisfaz os critérios mínimos aceitáveis pela legislação e consolidada jurisprudência do 

TCU. Nos itens da planilha orçamentária que descrevem os serviços de instalação, treinamento, 

monitoramento e manutenção, não há detalhamento dos insumos necessários para a prestação dos 

serviços, qual seja, a quantidade de mão de obra, materiais e/ou horas necessárias para sua 

satisfação. Ao invés disso, a planilha orçamentária apenas designa tais itens com a unidade de 

medição genérica “unidade”. Na especificação desses serviços em outro capítulo do projeto básico 

(peça 36, p. 7-16 e peça 37, p. 1-4), constam os requisitos de qualidade para sua prestação, mas 

não seus quantitativos detalhados. 

83. Tal prática é contrária ao disposto no art. 6º, incisos IX e X, e art.7º § 2º, II, da Lei 

8.666/1993. No TCU, a súmula 258 regra a questão, dispondo que é vedada a inclusão, nos 

orçamentos de referência das licitações e contratos administrativos, de serviços mensurados por 

meio de verba (vb), conjunto (cj), unidade (un) ou outras unidades de medição genéricas, sob o 

risco de pagamento de despesas estranhas ao objeto avençado, devendo, ao contrário, haver 

indicação detalhada das atividades envolvidas e o quantitativo real necessário para a execução das 

respectivas composições de custo unitário, com vistas a permitir que os valores de todos os itens 

orçados sejam passíveis de análise e verificação de sua adequabilidade. No mesmo sentido da 

súmula 258 existem diversos julgados do TCU, como os Acórdãos 3.073/2016, 558/2016, 

2.519/2011, 38/2011, 80/2010, 2.032/2009, 2.049/2008, 2.450/2007, 865/2006, todos do Plenário. 
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84.    O art. 24, § 1º, inciso IV da IN/MP 5/2017 também é claro no entendimento de que as 

estimativas das quantidades nos estudos técnicos preliminares devem ser acompanhados das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. O item 3.4 do Anexo III da mesma 

norma detalha os quatro passos que devem ser cumpridos quando realizadas as estimativas das 

quantidades: (i) definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem 

contratadas; (ii) utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso; (iii) incluir nos 

autos as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte; e (iv) para os casos em que 

houver a necessidade de materiais específicos, cuja previsibilidade não se mostra possível antes da 

contratação, avaliar a inclusão de mecanismos para tratar essa questão. 

85. No primeiro parecer da consultoria jurídica da UFU acerca da regularidade do 

procedimento licitatório, tal irregularidade foi apontada pelo procurador federal designado, 

quando afirma que “além do mais, não há nos autos do processo informações detalhadas de como 

se chegou ao quantitativo apontado, não tendo sido apresentados estudos técnicos dos locais que 

efetivamente necessitam dos equipamentos, as técnicas utilizadas para definição dos locais e os 

respectivos quantitativos, o que se mostra indispensável” (peça 43, p. 3). 

86. Em resposta a esse questionamento, o gestor responsável inseriu parágrafo no projeto 

básico destacando que “este projeto básico foi elaborado com base no projeto de sistema de vídeo 

monitoramento (CFTV IP) contratado pela Universidade Federal de Uberlândia e elaborado pela 

empresa RCZ Engenharia” (peça 44, p. 2).  

87. De posse dessa resposta, a consultoria jurídica, em seu segundo parecer (peça 45, p. 4-

6), reafirma a irregularidade da falta de detalhamento da estimativa das quantidades do orçamento 

base, solicitando ainda que o projeto elaborado pela empresa RCZ Engenharia fosse 

disponibilizado aos licitantes. Em resposta, o gestor responsável anexou o memorial descritivo 

elaborado pela empresa no processo licitatório (peça 46, p. 2), porém deu prosseguimento à 

licitação sem sanar as irregularidades apontadas. 

2.7.2. Objeto 

- Pregão 11/2017 UFU – Contratação de serviço de monitoramento de vídeo. 

2.7.3. Critérios 

- Art. 6º, IX e X, da Lei 8.666/1993. 

- Art.7º § 2º, II, da Lei 8.666/1993. 

- Súmula 258 do TCU. 

- IN/MP 5/2017, Art. 24, §1º, inciso IV. 

- IN/MP 5/2017, item 3.4 do Anexo III. 

2.7.4. Evidências 

- Projeto Básico (peças 34 a 38). 

- Memorial descritivo da RCZ Engenharia (peças 39 a 41). 

- Edital Pregão 11/2017 UFU (peças 42). 

- 1º parecer da AGU acerca da regularidade do processo licitatório (peça 43). 

- Resposta do gestor ao 1º parecer da AGU (peça 44). 

- 2º parecer da AGU acerca da regularidade do processo licitatório (peça 45). 

- Resposta do gestor ao 2º parecer da AGU (peça 46). 

2.7.5. Causa 
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- Inobservância da legislação específica. 

2.7.6. Efeitos potenciais e reais 

- Falta de motivação adequada dos quantitativos estimados prejudica a análise dos valores 

de todos os itens orçados e verificação de sua adequabilidade. 

2.7.7. Esclarecimento dos responsáveis 

88. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 6): 

Foram acostados ao processo licitatório o projeto da empresa RCZ de forma a explanar o 

detalhamento do quantitativo e sua metodologia de levantamento. Os demais questionamentos 

apontados no Parecer 221/2017 da procuradoria que assiste à esta Universidade foram respondidas 

no Memorando nº 195/2017/DIRLO que é anexado nesta resposta para apreciação. 

Indicamos ainda que realmente nos orçamentos não foram relacionados a quantidade de mão de obra 

e horas necessárias para a implementação do projeto, vide, à época, a administração entender como 

necessários somente o quantitativo de equipamentos utilizados para a implantação do sistema. 

Fica expresso a intenção deste órgão em adequar seus procedimentos para pesquisa de mercado nas 

próximas licitações no intuito de atender o disposto art. 6º, incisos IX, e art. 7º § 2º, II, da Lei 

8.666/1993. 

2.7.8. Conclusão da equipe de auditoria 

89. As informações contidas na manifestação preliminar apenas confirmam as 

irregularidades apontadas na situação encontrada. Dessa forma, conclui-se que o orçamento base 

aprovado pelo gestor responsável não satisfaz os critérios mínimos da legislação e jurisprudência 

consolidada do TCU. 

2.7.9. Proposta de encaminhamento 

90. Determinar à UFU para que, no prazo de 180 dias, inclua os seguintes controles 

internos na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares das aquisições de serviços e 

materiais: 

a) definir método de cálculo das quantidades de materiais e serviços necessários à 

contratação, de acordo com a metodologia prevista no art. 24, §1º, inciso IV da IN/MP 5/2017 c/c 

item 3.4 do Anexo III da IN/MP 5/2017; 

b) documentar o método utilizado para a estimativa de quantidades no processo de 

contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte. 

2.8. Ausência de justificativa para o parcelamento da solução 

2.8.1. Situação encontrada 

91. Ao se analisar o processo licitatório selecionado como objeto de fiscalização, qual seja, 

a contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da UFU, licitado por meio 

do Pregão 11/2017, verificou-se estar ausentes nos autos justificativas adequadas para a escolha 

pelo não parcelamento da solução.  

92. O objeto licitado corresponde a: (i) aquisição de equipamentos de vídeo, (ii) instalação 

dos equipamentos, (iii) operação e manutenção. Tratam-se claramente de materiais e serviços que 

poderiam ser licitados separadamente, o que, conforme está expresso no § 1º do art. 23 da Lei 

8.666/1993, é a regra em licitações no âmbito da administração pública federal. Em 

regulamentação desse dispositivo, o art. 3º, inciso I da IN/MP 2/2008, alterada pela IN/MP 6/2013, 

deixa claro que serviços distintos só podem ser licitados conjuntamente caso formalmente 
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comprovado que o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente 

inviável ou provoca a perda de economia de escala. 

93. O TCU regra a questão por meio da Súmula 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações 

para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não 

haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo 

de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autónomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. 

94. No item 3.8 do Anexo III da IN/MP 5/2017, estabelece-se quatro testes que indicam 

quando uma licitação de objeto divisível deve ser parcelada: (i) é tecnicamente viável dividir a 

solução? (ii) é economicamente viável dividir a solução? (iii) não há perda de escala ao dividir a 

solução? (iv) há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a 

solução? 

95. A falta de motivação desses elementos no processo licitatório ainda é contrária ao 

disposto no art. 2º, inciso VII, da Lei 9.784/1999, que determina que o gestor deve indicar os 

pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, que no caso, se trata da decisão de 

licitar conjuntamente objeto divisível. 

96. Tal irregularidade foi destacada nos dois pareceres que a consultoria jurídica da UFU 

emitiu acerca da regularidade do processo licitatório (peças 43 e 45). Em resposta aos 

questionamentos, o gestor responsável se limitou a justificar que “todo o projeto é serviço e não 

aquisição” (peça 43, p. 2). Tal afirmação não corresponde aos fatos, pois, se a aquisição dos 

equipamentos de vídeo, combinada com sua instalação, operação e manutenção se tratassem 

unicamente de um contrato de prestação de serviços, os equipamentos utilizados retornariam à 

contratada no encerramento do contrato. No entanto, a previsão do edital é que os equipamentos 

instalados ficarão com a UFU após decorrer os 60 meses da avença (peça 34, p. 3). 

2.8.2. Objeto 

- Pregão 11/2017 UFU – Contratação de serviço de monitoramento de vídeo. 

2.8.3. Critérios 

- Art. 23 § 1º, da Lei 8.666/1993. 

- Art. 3º, inciso I, da IN/MP 2/2008. 

- Súmula 247 do TCU. 

- Art. 2º, inciso VII, da Lei 9.784/1999. 

- IN/MP 5/2017, art. 24, § 1º, inciso VIII. 

- IN/MP 5/2017, item 3.8 do Anexo III. 

2.8.4. Evidências 

- Projeto Básico (peças 34 a 38). 

- Edital Pregão 11/2017 UFU (peça 42). 

- 1º parecer da AGU acerca da regularidade do processo licitatório (peça 43). 

- Resposta do gestor ao 1º parecer da AGU (peça 44). 

- 2º parecer da AGU acerca da regularidade do processo licitatório (peça 45). 

- Resposta do gestor ao 2º parecer da AGU (peça 46). 
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2.8.5. Causa 

- Inobservância da legislação específica. 

2.8.6. Efeitos potenciais e reais 

- Falta de motivação adequada impossibilita avaliar se o ganho de escala com o não 

parcelamento da licitação se materializou. 

2.8.7. Esclarecimento dos responsáveis 

97. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 6): 

A Administração da Prefeitura Universitária, ratifica que a contratação não é caracterizada como 

Aquisição de Material e sim como Prestação de Serviço. 

Destacamos que a manutenção dos equipamentos em posse da Universidade, após findado o contrato, 

é uma prática de mercado tomada pelas empresas do ramo. É notório que após o prazo de 60 meses 

os equipamentos fornecidos estarão depreciados e possivelmente desatualizados não sendo do 

interesse da contratada a retirada dos mesmos. Salientamos ainda que grande parte da prestação do 

serviço contempla a adequação da rede física e de dados, neste ponto também seria oneroso para a 

contratada efetuar a desinstalação dos referidos materiais ao fim do contrato.  Neste sentido, 

salientamos que o Projeto Básico prevê a posse desses equipamentos no intuito de formalizar e 

resguardar tal ação. 

Formalizamos ainda que após estudos prévios, a aquisição de materiais, instalação, treinamento e 

principalmente a manutenção destes equipamentos de forma separada acarretaria fatalmente em um 

aumento considerável do valor final do serviço. 

2.8.8. Conclusão da equipe de auditoria 

98. Em sua justificativa, o responsável destaca que a decisão de licitar conjuntamente o 

objeto fiscalizado foi realizada após “estudos prévios” mostrarem que licitar os itens 

separadamente “acarretaria fatalmente em um aumento considerável do valor final do serviço”. 

No entanto, esses estudos não foram anexados ao processo licitatório e nem encontrados em 

documentos formais durante a execução de auditoria. Dessa forma, confirma-se a irregularidade e 

conclui-se pela ausência de justificativa adequada da administração pelo não parcelamento da 

solução. 

2.8.9. Proposta de encaminhamento 

99. Determinar à UFU para que, no prazo de 180 dias, inclua os seguintes controles 

internos na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares das aquisições de serviços e 

materiais: 

a) de acordo com a metodologia descrita no item 3.8 do Anexo III da IN/MP 5/2017, incluir 

controle interno na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares para avaliar se a 

solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução 

deve ser parcelada quando as respostas a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 

a.1) é tecnicamente viável dividir a solução? 

a.2) é economicamente viável dividir a solução? 

a.3) não há perda de escala ao dividir a solução? 

a.4) há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a 

solução? 

2.9. Ausência de método objetivo de documentação para justificar os preços dos serviços 
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2.9.1. Situação encontrada  

100. Ao se analisar o processo licitatório selecionado como objeto de fiscalização, qual seja, 

a contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da UFU, licitado por meio 

do Pregão 11/2017, verificou-se estar ausente nos autos documentação adequada para a estimativa 

dos preços dos serviços. Para a realização dessa estimativa, constam no processo licitatório a 

cotação do orçamento global do objeto de contratação com três fornecedores selecionados pelo 

gestor responsável. A média das cotações resultou em um orçamento base de R$ 19,17 milhões 

para o período contratual de 60 meses (peça 33, p. 5). 

101. O art. 6º, inciso IX, alínea “f”, da Lei 8.666/1993, exige que o projeto básico do objeto 

a ser contratado deve ser ancorado em orçamento detalhado fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Em regulamentação da pesquisa de preços para 

a aquisição de bens e serviços pela administração pública federal, tem-se do art. 2º da IN 5/2014 

da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do MP (SLTI): 

 Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros: 

(Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) 

 I - Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http :// paineldeprecos .planejamento.gov.br; 

(Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) 

 II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 

de abril de 2017) 

 III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio 

amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 

20 de abril de 2017) 

 IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 

180 (cento e oitenta) dias. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) 

102. O art. 2º, § 1º, do mesmo normativo ainda estabelece que os métodos destacados nos 

incisos I e II do artigo supracitado devem ser priorizados para obtenção do preço de referência. 

Ou seja, antes da busca pelas três cotações, deveria o gestor pesquisar os preços dos insumos no 

painel de preços do MP e/ou buscar contratações similares de outros entes públicos.  

103.  A razão pela preferência desses métodos em relação à cotação de preços de 

fornecedores é que tais fontes podem indicar referenciais mais confiáveis estatisticamente, caso do 

painel de preços, ou ancorados em contrato administrativo existente, caso das contratações 

similares com outros entes públicos. 

104. Isso não significa que a cotação de preços com fornecedores não tenha valor ou que 

não deva ser utilizada, apenas que se deve buscar combiná-la com outras metodologias para a 

busca de referenciais mais precisos. No caso concreto, o orçamento base de R$ 19,17 milhões se 

provou superestimado, uma vez que o pregão resultou em uma proposta vencedora de R$ 9,88 

milhões, quase metade do referencial. Em licitações com poucos concorrentes, tal deficiência na 

estimativa do orçamento base poderia fatalmente resultar em dano ao erário por superfaturamento. 

2.9.2. Objeto 

- Pregão 11/2017 UFU – Contratação de serviço de monitoramento de vídeo. 

2.9.3. Critérios 

- Art. 6º, IX, alínea “f”, da Lei 8.666/1993. 

- Art. 2º da IN/SLTI 5/2014. 
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- Art. 2º, § 1º, da IN/SLTI 5/2014. 

- IN/MP 5/2017, art. 24, § 1º, inciso VI. 

- IN/MP 5/2017, item 3.6 do Anexo III. 

2.9.4. Evidências 

- Documento de Oficialização da demanda (peça 33). 

- Pesquisa de preços com fornecedores (peça 47). 

- Contrato 26/2017 (peça 48). 

2.9.5. Causa 

- Inobservância da legislação específica. 

2.9.6. Efeitos potenciais e reais 

- Estimativas de preços deficiente aumenta o risco de dano ao erário por contratação 

superfaturada. 

2.9.7. Esclarecimento dos responsáveis 

105. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 6): 

Em consonância com o item 68 desta fiscalização que denota um valor superestimado no orçamento 

base de R$19,17 milhões e o valor final da licitação em R$9,88 milhões, a administração reconhece a 

necessidade de melhorias e maior exploração das ferramentas e métodos utilizados para pesquisa de 

mercado.  

Fica expresso a intenção deste órgão em adequar seus procedimentos para pesquisa de mercado nas 

próximas licitações no intuito de atender o disposto art. 6º, incisos IX e X, e art. 7º § 2º, II, da Lei 

8.666/1993. 

2.9.8. Conclusão da equipe de auditoria 

106. As informações contidas na manifestação preliminar apenas confirmam as 

irregularidades apontadas na situação encontrada. Dessa forma, conclui-se que a estimativa de 

preços realizada pela UFU no contrato analisado foi deficiente. 

2.9.9. Proposta de encaminhamento 

107. Determinar à UFU para que, no prazo de 180 dias, inclua os seguintes controles 

internos na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares das aquisições de serviços e 

materiais: 

a) definir metodologia para a estimativa de preços e materiais em conformidade com o art. 2º 

da IN/SLTI 5/2014, art. 24, § 1º, inciso VI da IN/MP 5/2017 e item 3.6 do Anexo III da IN/MP 

5/2017; 

b) documentar o método utilizado para a estimativa de preços no processo de contratação, 

juntamente com os documentos que lhe dão suporte. 

2.10. Ausência de critérios para os recebimentos provisório e definitivo 

2.10.1. Situação encontrada  

108. Ao se analisar o processo licitatório e o contrato selecionado como objeto de 

fiscalização, qual seja, a contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da 

UFU, licitado por meio do Pregão 11/2017 e contratado com a empresa Método por meio do 

Contrato 26/2017, verificou-se a ausência dos critérios de recebimento provisório e definitivo dos 
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serviços estabelecida no contrato, quais sejam, da instalação e operação dos equipamentos de 

monitoramento de vídeo, em clara afronta ao disposto no art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 

8.666/1993. 

109. Acerca do tema, o contrato 26/2017 apenas faz referência ao projeto básico no que 

concerne ao regime de execução dos serviços e fiscalização (peça 48, p. 6). Já no projeto básico, 

seu capítulo 15, que trata da fiscalização, acompanhamento e recebimento dos serviços, 

teoricamente traria as regras de recebimento provisório e definitivo previstas na legislação (peça 

35, p. 3-5). No entanto, não consta nenhuma regra acerca do tema, que deveria tratar: (i) os 

responsáveis pelo recebimento provisório e definitivo, sendo dois servidores distintos, (ii) o que 

deve ser verificado em cada tipo de recebimento dos serviços, e (iii) quais as condições para se 

receber os serviços prestados nos dois casos. Ao contrário, o capítulo 15 do projeto básico (peça 

35, p. 3-5) apenas lista as obrigações do fiscal do contrato, sem fazer referência ao recebimento 

dos serviços.  

110. Cabe destacar que os arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017 estabelecem os procedimentos 

adequados que devem constar nos contratos e nos termos de referência acerca do recebimento 

provisório e definitivo. São eles: 

Art. 49. O recebimento provisório e definitivo dos serviços deve ser realizado conforme o disposto nos 

arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 1993, e em consonância com as regras definidas no ato convocatório. 

Art. 50. Exceto nos casos previstos no art. 74 da Lei n.º 8.666, de 1993, ao realizar o recebimento dos 

serviços, o órgão ou entidade deve observar o princípio da segregação das funções e orientar-se pelas 

seguintes diretrizes:  

I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou 

equipe de fiscalização, nos seguintes termos:  

a) elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a 

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que 

julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; e  

b) quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;  

II - o recebimento definitivo pelo gestor do contrato, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, obedecerá às seguintes diretrizes:  

a) realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e 

administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas 

correções;  

b) emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentação apresentados; e c) comunicar a empresa para que emita a Nota 

Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de 

Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A ou instrumento substituto, se for o caso. 

111. Adicionalmente, na jurisprudência mais recente do TCU sobre o assunto, o subitem 

9.1.33 do Acórdão 1.679/2015 – TCU – Plenário é claro ao destacar que aquilo que é verificado no 

recebimento provisório difere daquilo que é verificado no recebimento definitivo. Naquele, a cargo 

do fiscal que acompanha a execução do contrato, baseia-se no que foi observado ao longo do 

acompanhamento e fiscalização. Já neste, a cargo geralmente do gestor do contrato, verifica-se o 

trabalho feito pelo fiscal e outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente 

dita.  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.107/2017-2 

 

26 

 

2.10.2. Objeto 

- Contrato 26/2017 UFU – Contratação de serviço de monitoramento de vídeo. 

2.10.3. Critérios 

- Art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993. 

- IN/MP 5/2017, arts. 49 e 50. 

- Acórdão 1.679/2015 – TCU – Plenário, subitem 9.1.33.1 e 9.1.33.2. 

2.10.4. Evidências 

- Contrato 26/2017 (peça 48). 

- Projeto Básico (peças 34 a 38). 

2.10.5. Causa 

- Inobservância da legislação específica. 

2.10.6. Efeitos potenciais e reais 

- Possível dano ao erário resultante de indefinições para recebimento dos serviços prestados. 

2.10.7. Esclarecimento dos responsáveis 

112. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 6-7): 

De acordo com o item 13.1.14.1. do Projeto Básico, o cronograma de implantação do sistema deve 

ser dividido seguindo uma ordem por Campus. Assim a administração entende que o recebimento 

parcial do projeto acontecerá em 6 fazes considerando os 6 campi contemplados no projeto. Desta 

forma a implantação de um campus dependerá do recebimento parcial de um antecessor. Esse 

recebimento parcial contempla o pleno funcionamento do sistema naquele campus. 

O recebimento final deverá ser feito em até 180 dias a serem contados a partir de 72 (setenta e duas) 

horas após o recebimento da Ordem de Início de atividades, conforme Item 7.2. do Projeto Básico. 

Esclarecemos ainda que o recebimento parcial e final dos contratos serão realizados pelo gestor e 

por todos os fiscais relacionados na portaria PORTARIA SEI REITO Nº 125, DE 18 DE SETEMBRO 

DE 2017. 

2.10.8. Conclusão da equipe de auditoria 

113. Nos esclarecimentos apresentados, as referências ao projeto básico destacadas não 

detalham especificamente os critérios do recebimento provisório e definitivo nos moldes exigidos 

pela legislação. Com isso, conclui-se que, no presente contrato, estão ausentes os critérios de 

recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados estabelecidos em conformidade com os 

arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017. 

2.10.9. Proposta de encaminhamento 

114. Determinar à UFU para que que, no prazo de 30 dias, realize aditamento ao Contrato 

26/2017 para estabelecer critérios de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados em 

conformidade com os arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017 e que atente para: 

a) segregação de funções entre o responsável para recebimento provisório e definitivo; 

b) que o recebimento provisório ateste a correta realização dos serviços; 

c) que o recebimento definitivo ateste para a regularidade administrativa da contratada. 
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115. Determinar à UFU para que, no prazo de 180 dias, inclua os seguintes controles 

internos na etapa de contratação nos processos de aquisições de serviços e materiais: 

a) estabelecer critérios de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados em 

conformidade com os arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017. 

2.11. As cláusulas de penalidades no contrato não são claras e objetivas 

2.11.1. Situação encontrada  

116. Ao se analisar o processo licitatório e o contrato selecionado como objeto de 

fiscalização, qual seja, a contratação de serviço de monitoramento de vídeo por IP nos campi da 

UFU, licitado por meio do Pregão 11/2017 e contratado com a empresa Método por meio do 

Contrato 26/2017, verificou-se a ausência de cláusulas de penalidades contratuais específicas, em 

afronta ao disposto no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

117. Acerca do tema, o contrato 26/2017 apenas faz referência ao termo de referência, 

anexo do edital do pregão 11/2017, no que concerne às cláusulas de sanções administrativas 

relacionadas à execução contratual (peça 48, p. 6). No capítulo 20 do edital do pregão 11/2017 

(peça 42, p. 22-23), constam sanções administrativas referentes aos licitantes, sendo que o item 

20.4 deste documento destaca que “as sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência” (peça 42, p. 23). No entanto, não há em nenhuma cláusula 

do termo de referência (ou projeto básico – peças 34 a 38) que prevê qualquer tipo de sanção 

administrativa por inexecução contratual. 

118. Sanções contratuais são assuntos que devem constar no contrato. A ausência de 

qualquer previsão de sanção por inexecução contratual deixa a administração da UFU 

completamente desprotegida. Acerca do tema, é importante prever sanções ancoradas nos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo-se cláusulas de penalidades 

específicas aos serviços executados em desconformidade, prevendo punições proporcionais ao 

descumprimento. Esse é o teor de jurisprudência recente do TCU (subitem 9.4 do Acórdão 

2.832/2012 – TCU – Plenário). 

119.  Cabe observar, ainda, que no anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 

5/2017, estabelecem-se os procedimentos a serem observados na definição de sanções 

administrativas por inexecução contratual: 

j) Definir as sanções, glosas e condições para rescisão contratual, devidamente justificadas e os 

respectivos procedimentos para aplicação, utilizando como referencial os modelos de minutas 

padronizados de atos convocatórios e contratos da Advocacia-Geral da União, bem como às 

seguintes diretrizes:  

j.1. relacionar as sanções previstas nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, conforme o caso, 

às obrigações da contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto;  

j.2. definir o rigor das sanções de que trata o subitem j.1, de modo que sejam proporcionais ao 

prejuízo causado pela desconformidade;  

j.3. No caso de multa:  

j.3.1. definir o cálculo da multa por atraso (injustificado) para início ou atraso durante a execução da 

prestação dos serviços;  

j.3.2. definir a forma de cálculo da multa de modo que seja o mais simples possível;  

j.3.3. definir as providências a serem realizadas no caso de multas reincidentes e cumulativas, a 

exemplo de rescisão contratual;  

j.3.4. definir o processo de aferição do nível de desconformidade dos serviços que leva à multa;  

j.4. definir as condições para aplicações de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo. 
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120. Nenhuma dessas diretrizes foram observadas no caso concreto, materializando-se a 

irregularidade. 

2.11.2. Objeto 

- Contrato 26/2017 UFU – Execução de serviços de instalação, operação e manutenção de 

sistema de monitoramento de vídeo. 

2.11.3. Critérios 

- Art. 87 da Lei 8.666/1993. 

- IN/MP 5/2017, anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j”. 

- Acórdão 2.832/2012 – TCU – Plenário, subitem 9.4. 

2.11.4. Evidências 

- Contrato 26/2017 (peça 48). 

- Projeto Básico (peças 34 a 38). 

- Edital Pregão 11/2017 (peça 42). 

2.11.5. Causa 

- Imprudência, por não verificar as referências do contrato com o termo de referência e 

edital do pregão. 

2.11.6. Efeitos potenciais e reais 

- Possível dano ao erário resultante de desproteção jurídica da administração contra 

infrações da contratada.  

2.11.7. Esclarecimento dos responsáveis 

121. Em resposta ao Ofício de manifestação preliminar, os responsáveis se manifestaram em 

relação ao presente achado nos seguintes termos (peça 55, p. 7): 

A Universidade Federal de Uberlândia segue em seus Editais e Termos de Referência o Padrão AGU. 

As sanções administrativas assim o como a minuta do edital foram retirados de modelos AGU. 

2.11.8. Conclusão da equipe de auditoria 

122. Nos esclarecimentos apresentados, o responsável apenas afirma que segue o padrão de 

sanções administrativas de modelos de contratos da AGU. Conforme já exposto, tal padrão não 

está em conformidade com o exigido na legislação. Com isso, conclui-se que, no presente contrato, 

estão ausentes sanções por descumprimento contratual em conformidade com o art. 87 da Lei 

8.666/1993, o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017. 

2.11.9. Proposta de encaminhamento 

123. Determinar à UFU para que que, no prazo de 30 dias, realize aditamento ao Contrato 

26/2017 para estabelecer sanções por descumprimento contratual em conformidade com o art. 87 

da Lei 8.666/1993, o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017 e que atente 

para: 

a) que as penalidades previstas sejam vinculadas às obrigações da contratada; 

b) que as desconformidades não sejam previstas de forma genérica no contrato; 

c) que as penalidades sejam proporcionais ao prejuízo causado pela desconformidade do 

serviços prestados; 

d) que se estabeleça fórmula para o cálculo das multas; 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 017.107/2017-2 

 

29 

 

e) que haja previsão de agravamento da penalidade para o caso de reincidência das 

desconformidades. 

124. Determinar à UFU para que, no prazo de 180 dias, inclua os seguintes controles 

internos na etapa de contratação nos processos de aquisições de serviços e materiais: 

b) estabelecer critérios para sanções por descumprimento contratual em conformidade 

com o art. 87 da Lei 8.666/1993 e o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017. 

2.12. Atraso na realização da reunião de inicialização do contrato, atraso na designação do 

gestor e dos fiscais do contrato e ausência de designação de seus substitutos 

2.12.1. Situação encontrada 

125. Em 28/8/2017, por meio do documento “Ordem de Início de Atividades”, a empresa 

Método Telecomunicações e Comércio Ltda. foi autorizada a iniciar as atividades de prestação de 

serviços e fornecimento de sistema de vídeo monitoramento por vídeo IP para a UFU, objeto do 

Contrato 26/2017. 

126. Somente em 18/9/2017 foi emitida a Portaria SEI REITO nº 125, que designou os 

servidores para exercerem a fiscalização do Contrato 26/2017. Foram indicados servidores para 

as funções de gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal administrativo e fiscal setorial. Não houve 

designação de substitutos para nenhuma dessas funções. 

127. Também a reunião de inicialização do Contrato 26/2017, entre a empresa contratada e 

a UFU, ocorreu em data posterior ao início das atividades por parte da contratada. Tal reunião 

ocorreu apenas em 21/9/2017, quando foram, também, indicados os prepostos da empresa para as 

atividades de gerenciamento do projeto, coordenação e supervisão da execução dos serviços. 

2.12.2. Objeto 

- Processo nº 23117.000758/2017-92. 

- Contrato 26/2017 – Execução de serviços de instalação, operação e manutenção de sistema 

de monitoramento de vídeo. 

2.12.3. Critério de auditoria 

- Lei 8.666/1993, Art. 67 e 68. 

- IN/MP 5/2017, Arts. 40 a 45.  

2.12.4. Evidências 

- Contrato 26/2017 (peça 48). 

- Ordem de Início das Atividades (peça 49, p. 8). 

- Portaria SEI REITO 125, de 18/9/2017, de designação do gestor e dos fiscais (peça 50). 

- Ata da reunião de inicialização do contrato 26/2017, de 21/9/2017 (peça 51). 

- Entrevista com gestor e fiscais do Contrato 26/2017 (peça 52, p. 6). 

- Questionários para gestor e fiscais do Contrato 26/2017 (peça 53). 

2.12.5. Causas 

- Inobservância da legislação específica. 

2.12.6. Efeitos reais e potenciais 
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- Início das atividades por parte da empresa contratada sem que se tenha a designação dos 

fiscais do contrato e de seus substitutos e sem que tenha havido a reunião de inicialização do 

contrato entre a UFU e a empresa contratada. 

2.12.7. Esclarecimento dos responsáveis 

128. Em sua manifestação sobre o relatório preliminar (peça 55, p. 7), a UFU apresentou as 

seguintes considerações: 

A administração indica que, apesar da reunião de inicialização do Contrato 26/2017 ter ocorrido 

após a emissão da ordem de início de atividades, antes de tal reunião formal a licitante vencedora já 

havia feito visitas técnicas acompanhadas dos fiscais do contrato no intuito de averiguar as 

instalações e particularidades da universidade. 

A administração informa que já foi solicitado ao gestor do contrato a nomeação formal de fiscais 

substitutos para aqueles indicados na PORTARIA SEI REITO Nº 125, DE 18 DE SETEMBRO DE 

2017. 

2.12.8. Conclusão da equipe de auditoria 

129. O art. 67 da Lei 8.666/1993 estabelece que a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado. Ao 

tratar do tema, a IN/ MP 5/2017, em seus artigos 40 a 45, dispõe detalhadamente sobre a 

indicação e designação do gestor e fiscais do contrato, além de seu acompanhamento e 

fiscalização. 

130. Verificou-se que tanto o gestor como os fiscais do Contrato 26/2017 foram designados 

21 dias após a expedição da Ordem de Início de Atividades para a empresa. Além disso, não houve 

a designação do gestor e dos fiscais substitutos. Verificou-se, ainda, que a reunião de inicialização 

do Contrato 26/2017 foi realizada 24 dias após a expedição da Ordem de Início de Atividades para 

a contratada. 

131. Não obstante os esclarecimentos apresentados pela UFU sobre as visitas técnicas da 

empresa contratada, efetuadas antes da reunião de inicialização do Contrato, como também 

quanto à solicitação de providências para a nomeação de fiscais substitutos, propõe-se dar ciência 

à Instituição sobre as mencionadas impropriedades. 

2.12.9. Proposta de encaminhamento 

132. Dar ciência à UFU sobre as seguintes impropriedades/falhas encontradas na gestão do 

Contrato 26/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de 

ocorrências semelhantes, em atendimento às disposições fixadas nos artigos 41 a 45 da IN/MP 

5/2017: 

a) atraso na designação formal do gestor e dos fiscais de contratos; 

b) ausência de designação formal de gestor substituto e de fiscais substitutos de contratos; 

c) atraso na realização de reunião de inicialização do contrato. 

3. Conclusão 

133. A presente fiscalização constituiu uma das 13 auditorias previstas sob a forma de 

Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar se a Fundação 

Universidade Federal de Uberlândia possui mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a 

boa governança e a gestão das aquisições públicas, a fim de evitar desperdício de recursos 

públicos e mitigar as hipóteses de fraude e corrupção. 

134. Foram registrados 12 achados (item 2) para 10 questões de auditoria (item 1.1). 

Dessas 10 questões de auditoria, em apenas uma (questão 3) não foram identificados achados. 
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Dessa forma, pode-se concluir que a maior parte das mais atualizadas práticas de governança e 

gestão de aquisições públicas não são plenamente observadas pela UFU. 

135. Cabe destacar que a melhoria dos processos de governança e gestão das aquisições na 

UFU é essencial para que os riscos de ocorrências específicas de fraude e corrupção nas 

contratações sejam mitigados, o que só é possível por meio do apoio da alta administração da 

organização para implantação de controles internos adequados. Com a implantação dos 

encaminhamentos propostos, a expectativa é que a UFU aprimore significativamente seus 

processos de gestão nas aquisições públicas, o que poderá servir de modelo para outras 

Instituições Federais de Ensino Superior que se encontram em outro estágio de implantação dessas 

práticas. 

136. Registre-se, por fim, que o presente trabalho fez parte de um diagnóstico da 

governança e gestão das aquisições em universidades e institutos federais e que os fatos aqui 

relatados serão considerados, em conjunto com as conclusões das demais fiscalizações, no âmbito 

do processo referente à fiscalização consolidadora desta FOC (TC-016.994/2017-5).  

4. Proposta de Encaminhamento 

137. Ante o exposto, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 

250 do Regimento Interno do TCU, submete-se o relatório à apreciação superior, propondo: 

I. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 30 dias, 

realize aditamento ao Contrato 26/2017: 

a) para estabelecer critérios de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados em 

conformidade com os arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017 e que atente para (item 2.10): 

a.1) segregação de funções entre o responsável para recebimento provisório e definitivo; 

a.2) que o recebimento provisório ateste a correta realização dos serviços; 

a.3) que o recebimento definitivo ateste para a regularidade administrativa da contratada; 

b) para estabelecer sanções por descumprimento contratual em conformidade com o art. 87 

da Lei 8.666/1993, o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017 e que atente 

para que (item 2.11): 

b.1) as penalidades previstas sejam vinculadas às obrigações da contratada; 

b.2) as desconformidades não sejam previstas de forma genérica no contrato; 

b.3) as penalidades sejam proporcionais ao prejuízo causado pela desconformidade dos 

serviços prestados; 

b.4) se estabeleça fórmula para o cálculo das multas; 

b.5) haja previsão de agravamento da penalidade para o caso de reincidência das 

desconformidades; 

II. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 180 

dias, inclua os seguintes controles internos na etapa de elaboração dos estudos técnicos 

preliminares das aquisições de serviços e materiais: 

a) definir método de cálculo das quantidades de materiais e serviços necessários à 

contratação, de acordo com a metodologia prevista no art. 24, §1º, inciso IV da IN/MP 5/2017 c/c 

item 3.4 do Anexo III da IN/MP 5/2017 (item 2.7); 

b) documentar o método utilizado para a estimativa de quantidades no processo de 

contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte (item 2.7); 
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c) de acordo com a metodologia descrita no item 3.8 do Anexo III da IN/MP 5/2017, incluir 

controle interno na etapa de elaboração dos estudos técnicos preliminares para avaliar se a 

solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução 

deve ser parcelada quando as respostas a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas (item 2.8): 

c.1) é tecnicamente viável dividir a solução? 

c.2) é economicamente viável dividir a solução? 

c.3) não há perda de escala ao dividir a solução? 

c.4) há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a 

solução? 

d) definir metodologia para a estimativa de preços e materiais em conformidade com o art. 2º 

da IN/SLTI 5/2014, art. 24, § 1º, inciso VI da IN/MP 5/2017 e item 3.6 do Anexo III da IN/MP 

5/2017 (item 2.9); 

e) documentar o método utilizado para a estimativa de preços no processo de contratação, 

juntamente com os documentos que lhe dão suporte (item 2.9); 

f) estabelecer critérios de recebimento provisório e definitivo dos serviços prestados em 

conformidade com os arts. 49 e 50 da IN/MP 5/2017 (item 2.10); 

g) estabelecer critérios para sanções por descumprimento contratual em conformidade com o 

art. 87 da Lei 8.666/1993 e o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017 (item 

2.11); 

III. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 180 

dias, elabore e encaminhe a este Tribunal Plano de Ação contendo as medidas necessárias para 

atendimento às determinações efetuadas a seguir, com definição dos responsáveis e prazos para 

cada uma das medidas previstas no plano; 

a) dote a Comissão de Ética de estrutura adequada para o seu pleno funcionamento, a 

exemplo de pessoal de apoio administrativo e recursos financeiros, consoante previsto no art. 6º, 

inciso I, e 8º, inciso III, do Decreto 6.029/2007 (item 2.1); 

b) implemente os arranjos institucionais exigidos na Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU 1, de 2016, relacionados à gestão de riscos, aos controles internos e à governança, 

compreendendo necessariamente a adoção das seguintes medidas (item 2.2):  

b.1) regulamentar ou revisar a política de gestão de riscos da entidade, de forma a 

considerar, explicitamente, todos os elementos do art. 17, I, II e III da IN/MP/CGU 1/2016; 

b.2) elaborar e executar plano de capacitação dos dirigentes e demais servidores em gestão 

de riscos; 

b.3) estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de aquisições; 

IV. recomendar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que: 

a) inclua, nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas, as 

normas de ética e disciplina (item 2.1); 

b) atribua a uma ou mais áreas da organização a responsabilidade por zelar pelo 

cumprimento das normas de conduta (item 2.1); 

c) realize gestão de riscos das aquisições (item 2.2); 

d) implemente mecanismos de controle e monitoramento do volume de contratações 

diretas, tendo em vista o art. 15, 8º, 89, da Lei 8.666/1993 (item 2.2); 
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e) realize a implantação dos arranjos institucionais detalhados na IN/MT/CGU 3/2017 

referente à avaliação e acompanhamento, pela sua Unidade de Auditoria Geral, da governança, 

gestão de riscos da instituição e sistema formalizado de monitoramento das recomendações, com 

previsão e alocação de recursos para a implantação dos arranjos no Planejamento Anual da 

Unidade de Auditoria Interna (item 2.3); 

f) execute processo de planejamento das aquisições e contratações de forma integrada 

entre todas as unidades descentralizadas, contemplando, pelo menos (item 2.4): 

f.1) elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da organização, de 

um documento que materialize o plano de aquisições, contemplando, para cada contratação 

pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor 

estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para 

aquisição, programa/ação suportada pela aquisição, e objetivo estratégico apoiado pela aquisição; 

f.2) aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições; 

f.3) divulgação do plano de aquisições na internet; 

f.4) acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios; 

V. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia: 

a) sobre a ausência, junto aos autos dos processos de aquisições de materiais e serviços, 

das listas de verificação previstas na Orientação Normativa Seges 2/2016 e anexos, em afronta ao 

previsto no art. 36, § 1º, da IN/MP 5/2017 (item 2.5); 

b) que o documento de oficialização da demanda para a contratação de sistema de 

monitoramento de vídeo IP, licitada por meio do Pregão 11/2017, não contém informações acerca 

da previsão da data de início dos serviços e a indicação dos servidores responsáveis pelo 

planejamento da contratação, em afronta ao disposto no art. 21, inciso I e art. 22, § 1º, da IN/MP 

5/2017 (item 2.6); 

c) sobre as seguintes impropriedades/falhas encontradas na gestão do Contrato 26/2017, 

para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, em 

atendimento às disposições fixadas nos artigos 41 a 45 da IN/MP 5/2017 (item 2.12): 

c.1) atraso na designação formal do gestor e dos fiscais de contratos; 

c.2) ausência de designação formal de gestor substituto e de fiscais substitutos de contratos; 

c.3) atraso na realização de reunião de inicialização do contrato. 

É o relatório.  
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VOTO 

 

 Trata-se de auditoria realizada na Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no 

âmbito de Fiscalização de Origem Centralizada (FOC), coordenada pela Secretaria de Controle 

Externo no Estado da Bahia, com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais 

possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das 

aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e 

corrupção. 

 O presente trabalho analisou a adoção de arranjos institucionais necessários à criação da 

cultura de combate a desperdícios, fraude e corrupção, bem como dos mecanismos para mitigação de 

riscos no processo de compra pública.  

 Para tal fim, as questões de auditoria foram relacionadas às gestões da ética e de riscos, à 

transparência e à auditoria interna. Ademais, foi selecionado o Contrato 26/2017, referente à prestação 

de serviços e fornecimento de sistema de monitoramento por vídeo IP, para verificar a observância de 

mecanismos que visam a mitigar riscos no processo de aquisição pública, tendo por base o documento 

Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), aprovado pelo Acórdão 1.321/2014 - Plenário, que 

procurou mapear os principais riscos inerentes ao metaprocesso de aquisições: oficialização da 

demanda, planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato.  

 A Secex-MG identificou falhas na estruturação da comissão de ética; na implantação de 

arranjos institucionais para a gestão de riscos; na adequação da auditoria interna à IN/CGU 3/2017; no 

planejamento anual das aquisições e na adoção de lista de verificação nos processos de compras. 

 Quanto ao contrato 26/2017, os achados foram: (i) formalização da demanda com 

documento inadequado; (ii) ausência de método objetivo para justificar as quantidades de materiais; 

(iii) ausência de justificativa para parcelamento; (iv) ausência de método objetivo para justificar os 

preços dos serviços; (v) não segregação dos recebimentos provisório e definitivo; (vi) falta de clareza 

das cláusulas de penalidades previstas; (vii) atraso na realização de reunião de inicialização do 

contrato, (viii) atraso na designação formal do gestor e dos fiscais do contrato, bem como não 

designação dos substitutos. 

  Diante de tais ocorrências, a unidade técnica propôs determinar à UFU o aditamento do 

Contrato 26/2017 quanto aos recebimentos provisório e definitivo dos serviços prestados e ao 

estabelecimento de sanções por descumprimento contratual. Entende pertinente determinar, ainda, a 

inclusão de controles internos nos processos de aquisições, nos termos na IN/MP 5/2017; e a 

elaboração de plano de ação para sanear as falhas relacionadas à comissão de ética e à gestão de riscos, 

nos termos previstos no Decreto 6.029/2007 e na IN MP/CGU 1/2016. 

 Para as oportunidades de melhoria identificadas, a unidade técnica propõe uma série de 

recomendações à UFU, com vistas a adequar a atuação da auditoria interna ao referencial constante da 

Instrução Normativa CGU 3/2017; adotar gerenciamento de risco das aquisições; implementar controle 

do volume de contratações diretas; adoção de planejamento das aquisições e contratações de forma 

integrada.  

 Em relação às falhas formais encontradas no processo de compra auditado, foi proposto dar 

ciência das desconformidades à UFU.  

 Acolho parcialmente as conclusões e propostas formuladas pela equipe de fiscalização.  
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 Ao contrário do apontado pela equipe de fiscalização, verifico que o item 10 do termo 

referência (peça 42, p. 39/40) trata das sanções a serem aplicadas no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, do atraso nas entregas e do cometimento de fraude. Entre as sanções, 

estão advertência, multas, suspensão de licitar e impedimento de contratar, declaração de inidoneidade 

e rescisão da avença. Tendo em vista que a IN-MP 5/2017 teve sua vigência iniciada após a assinatura 

do contrato, não cabe determinar o seu aditamento para que as sanções previstas se amoldem ao novo 

modelo. 

 Pela mesma razão, entendo que não é possível determinar à UFU que aditive o contrato 

para prever a segregação do recebimento provisório do definitivo, nos termos da IN-MP 5/2017. No 

entanto, por se tratar de procedimentos de controle da Administração, que, de certa maneira, 

independem do pactuado com o parceiro privado, e considerando o elevado valor envolvido e a 

vigência até 24/8/22, considero salutar recomendar à UFU que adote providências para segregação das 

etapas de recebimento, nos moldes previstos no Acórdão 1679/2015-Plenário e, no que couber, da 

novel instrução normativa, para melhor gestão da referida contratação.  

 A existência de arranjos institucionais, com efetiva estruturação e funcionamento das 

gestões da ética e de riscos, adequada transparência de procedimentos e atuação consistente da 

auditoria interna, é de primordial importância para combater o desperdício dos escassos recursos 

públicos, bem como a ocorrência de fraude e corrupção. Os procedimentos de compras devem 

observar os normativos vigentes e serem continuamente aperfeiçoados para a boa gestão dos recursos 

públicos. 

 Por isso, acolho, com pequenos ajustes, as demais propostas da equipe de fiscalização.  

 No que se refere à não inclusão das normas de ética na capacitação dos gestores da UFU, 

entendo pertinente adotá-la como determinação, e não recomendação, considerando a competência 

estabelecida no artigo 2º da Resolução 10/2008 da Comissão de Ética Pública da Presidência da 

República e a exemplo do efetuado nas auditorias no IF Goiano e na UFPE, no âmbito desta FOC. 

 Verifico que os estudos que conduziram o pregão 11/2017 e resultaram no contrato 

26/2017, foram elaborados antes da vigência da IN-MP 5/2017. Considerando a importância do novo 

normativo, entendo pertinente dar ciência à UFU das desconformidades verificadas no referido 

processo de contratação para que a entidade evite a repetição das falhas em situações semelhantes, 

sujeitas à novel instrução, sendo desnecessário exarar determinações que envolvam o mero 

cumprimento de norma.    

 Tendo em vista o impacto positivo que a adoção das recomendações pode trazer para 

mitigar eventual desperdício de recursos públicos e possibilidade de fraude e corrupção, entendo 

pertinente que a entidade as inclua em plano de ação ou justifique a decisão de não as implementar.   

 Com essas considerações, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que 

submeto à deliberação deste Colegiado. 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 9 de maio de 2018. 

 

 

 

WALTON ALENCAR RODRIGUES  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1032/2018 – TCU – Plenário 

 

1. Processo nº TC 017.107/2017-2.  

2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria 

3. Interessados/Responsáveis: não há. 

4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 

5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais (SECEX-MG). 

8. Representação legal: não há 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam da auditoria realizada na Fundação 

Universidade Federal de Uberlândia, no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), com 

o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de 

riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de 

recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 

9.1. determinar, com fundamento no inciso I do artigo 43 da Lei 8.443/1992, à 

Universidade Federal de Uberlândia que adote providências para: 

9.1.1. realizar estudo ou avaliação acerca dos recursos humanos, materiais e financeiros 

necessários para garantir o pleno funcionamento e o cumprimento das atribuições da Comissão de 

Ética da Universidade, em atenção aos comandos do art. 8º, III, do Decreto 6.029/2007; 

9.1.2. incluir as normas de ética e disciplina nos treinamentos e capacitações dos agentes 

públicos, em conformidade com o disposto no art. 2º, inc. II, alínea “c”, da Resolução 10/2008, da 

Comissão de Ética Pública da Presidência da República; 

9.1.3. implemente os arranjos institucionais exigidos na Instrução Normativa Conjunta 

MP/CGU 1/2016, relacionados à gestão de riscos, aos controles internos e à governança, 

compreendendo necessariamente a adoção das seguintes medidas:  

9.1.3.1. regulamentar ou revisar a política de gestão de riscos da entidade, de forma a 

considerar, explicitamente, todos os elementos do art. 17, I, II e III da IN/MP/CGU 1/2016; 

9.1.3.2. elaborar e executar plano de capacitação dos dirigentes e demais servidores em 

gestão de riscos; 

9.1.3.3 realizar mapeamento de riscos da instituição, em conformidade com o artigo 18 da 

IN MP/CGU 1/2016 

9.1.4. estabelecer diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de aquisições e realizar 

efetiva gestão de riscos das aquisições, de forma a atender os artigos 25 a 27 da IN-MP 5/2017; 

9.2. Recomendar à Universidade Federal de Uberlândia que: 

9.2.1. atribua a uma ou mais áreas da organização a responsabilidade por zelar pelo 

cumprimento das normas de conduta; 

9.2.2. implemente mecanismos de controle e monitoramento do volume de contratações 

diretas, tendo em vista os arts. 8º, 15 e 89, da Lei 8.666/1993; 

9.2.3. adote providências para a segregação das atividades de recebimento provisório e 

recebimento definitivo para o Contrato 26/2017 e demais contratos firmados antes da vigência da IN- 

MP 5/2017, observando as diferenciações constantes do artigo 73 da Lei 8.666/1993 e, no que couber, 

os procedimentos previstos na IN MP 5/2017 e o previsto no item 9.1.33.1 do Acordão 1.679/2015-

Plenário; 
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9.2.4. realize a implantação dos arranjos institucionais previstos na IN/CGU 3/2017, 

referentes à avaliação e acompanhamento, pela sua Unidade de Auditoria Interna, da governança, 

gestão de riscos da instituição e sistema formalizado de monitoramento das recomendações, com 

previsão e alocação de recursos para a implantação dos arranjos no Planejamento Anual da Unidade de 

Auditoria Interna; 

9.2.5. execute processo de planejamento das aquisições e contratações de forma integrada 

entre todas as unidades descentralizadas, contemplando, pelo menos: 

9.2.5.1. elaboração, com participação de representantes dos diversos setores da 

organização, de um documento que materialize o plano de aquisições da Universidade, contemplando, 

para cada contratação pretendida, informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a 

contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período 

estimado para aquisição, programa/ação suportada pela aquisição, e objetivo estratégico apoiado pela 

aquisição; 

9.2.5.2. aprovação, pela mais alta autoridade da organização, do plano de aquisições; 

9.2.5.3. divulgação do plano de aquisições na internet; 

9.2.5.4. acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios; 

9.3. determinar à Universidade Federal de Uberlândia, que, no prazo de 60 (sessenta dias), 

encaminhe ao Tribunal plano de ação para cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 deste acórdão, contendo, 

no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto 

para implementação, justificando, se for o caso, a não adoção das recomendações contidas no item 9.2; 

9.4 dar ciência à Universidade Federal de Uberlândia sobre as seguintes impropriedades 

verificadas nos estudos e documentos relacionados ao Contrato 26/2017, para que sejam adotadas 

medidas com vistas à prevenção de ocorrências futuras: 

9.4.1. ausência, junto aos autos do processo de aquisição, das listas de verificação previstas 

na Orientação Normativa Seges 2/2016 e anexos, em afronta ao previsto no art. 36, § 1º, da IN/MP 

5/2017; 

9.4.2. inadequação do documento de oficialização da demanda para a contratação de 

sistema de monitoramento de vídeo IP, licitada por meio do Pregão 11/2017, sem informações acerca 

da previsão da data de início dos serviços e a indicação dos servidores responsáveis pelo planejamento 

da contratação, em afronta ao disposto no art. 21, inciso I e art. 22, § 1º, da IN/MP 5/2017; 

9.4.3. atraso na designação formal do gestor e dos fiscais de contratos, em afronta ao artigo 

42 da IN MP 5/2017; 

9.4.4. ausência de designação formal de gestor substituto e de fiscais substitutos de 

contratos, em afronta ao artigo 42 da IN MP 5/2017; 

9.4.5. atraso na realização de reunião de inicialização do contrato, em afronta ao artigo 45 

da IN MP 5/2017; 

9.4.6. insuficiente demonstração da estimativa de quantidades licitadas, contrariando o 

disposto nos arts. 6º, inc. IX, alínea “f”, e 7º, § 4º da Lei 8666/1993, c/c o art. 2º, inc. II, do Decreto 

2271/1997 e art. 24. § 1º, inc. IV c/c item 3.4 do Anexo III da IN/MP 5/2017; 

9.4.7. ausência de justificativa para parcelamento ou não da solução contratada, na etapa de 

elaboração dos estudos técnicos preliminares, em afronta ao disposto na IN-MP 5/2017, art. 24, §1º, 

inciso VIII, c/c item 3.8 do Anexo III; 

9.4.8. estimativa de preços dos serviços licitados incompleta ou insuficientemente 

justificada, contrariando disposto nos dos arts. 6º, inc. IX, alínea “f”, 7º, § 2º, 14, 23 e 40, § 2º, inc. II, 

da Lei 8666/1993, c/c art. 3º, § 2º, do Decreto 2271/1997, e também da art. 24, § 1º, inc. VI, da IN MP 

5/2017; 

9.4.9. ausência de segregação do recebimentos provisório e definitivo dos serviços 

prestados, contrariando art. 73, inc. I, alíneas “a” e “b”, Lei 8.666/1993; arts. 40, § 2º, 49 e 50, da IN 

MP 5/2017 e item 9.1.33 do Acórdão TCU 1679/2015-Plenário; 
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9.4.10. desconformidade dos critérios para sanções por descumprimento contratual com o 

art. 87 da Lei 8.666/1993 e o anexo V, item 2.6, subitem “d.5”, alínea “j” da IN/MP 5/2017; 

9.5. autorizar o monitoramento desta deliberação pela Secex-MG; e 

9.6. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Uberlândia.   

 

10. Ata n° 16/2018 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 9/5/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1032-16/18-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Raimundo Carreiro (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), 

Benjamin Zymler, Aroldo Cedraz, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas e Vital do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de 

Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

RAIMUNDO CARREIRO 
(Assinado Eletronicamente) 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA 

Procuradora-Geral 

 

 

 


