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APRESENTAÇÃO

A auditoria  em  processos  de  contratação  de  serviços  terceirizados  pela

Universidade  Federal  do  Pampa  (UNIPAMPA),  foi  realizada  em  atendimento  ao

Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2017, elaborado com base

na Matriz de Análises Críticas desenvolvida pela Auditoria Interna (AUDIN). Salienta-

se  que  o  gerenciamento  desses  processos  é  atribuição  da  Pró-Reitoria  de

Administração (PROAD). 

Como escopo,  previa-se,  inicialmente,  a  verificação da conformidade e da

operacionalidade de amostra de três processos relacionados à unidade auditada.

Contudo,  após  a  reunião  de  apresentação  do  projeto  de  auditoria  junto  à  Pró-

Reitoria de Administração, passaram a integrar o objeto da auditoria o total de quatro

processos.

 1. ESCOPO DA AUDITORIA

O escopo desta auditoria é verificar a conformidade e a operacionalidade de

uma amostra de processos de contratação de serviços terceirizados da Universidade

Federal do Pampa.

 2. INTRODUÇÃO

Apresenta-se a equipe de trabalho desta auditoria; a visão geral do objeto

auditado e o processo de trabalho; os resultados esperados; a definição da amostra;

os  critérios  de  análise;  os  materiais,  custos,  técnicas  de  auditoria  e  volume  de

recursos auditados; o objetivo e as questões de auditoria; a avaliação de riscos; e as

principais análises realizadas.

 2.1. Equipe de trabalho

A equipe de trabalho é composta pelos servidores relacionados na Tabela 1:
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Tabela 1: Equipe de Trabalho

Servidor Cargo Atividade na Auditoria

Jeferson Luís Lopes Goularte Professor Coordenação

Sergio de Souza Silveira Auditor Auditoria
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

 2.2. Visão Geral do Objeto Auditado e do Processo de Trabalho

De acordo com o portal1 da UNIPAMPA, a PROAD integra a administração

superior  da  instituição  com  vinculação  direta  à  Reitoria.  A  Pró-Reitoria  está

estruturada em três coordenadorias: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças –

CCF (Divisão de Contabilidade e Divisão de Finanças), Coordenadoria de Material,

Patrimônio  e  Logística  –  CMPL  (Divisão  de  Almoxarifado;  Divisão  de  Frota  e

Logística; e Divisão de Patrimônio) e Coordenadoria de Contratos e Licitações –

CCL  (Divisão  de  Compras  e  Contratos;  Divisão  de  Pregões;  e  Divisão  de

Terceirizados). Segue Figura 1:

 

Figura  1:  Organograma  da  Pró-Reitoria  de  Administração  da
UNIPAMPA, aprovado pela Portaria nº 901, de 05 de maio de
2016.

Fonte: Portal da UNIPAMPA.

1 Disponível em: <http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/proad/sobre-a-proad/>. Acesso em: 09 
ago. 2017.
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Dentre as principais atribuições do órgão auditado estão:

a tramitação de toda a documentação institucional; as execuções financeira
e contábil;  a  aquisição de bens e serviços;  a guarda e fornecimento do
material permanente e de consumo; o controle de todos os bens móveis e
imóveis; a contratação de serviços terceirizados e a organização da frota e
logística da Instituição2.

Neste sentido, o objeto auditado compreende atividades desenvolvidas pela

CCL, no que diz respeito a licitações, contratos e terceirização, mas também alcança

atribuições da Divisão de Frota, acerca da prestação do serviço de motorista, e da

CCF, quanto a pagamentos e registros contábeis.

Já  o  processo de trabalho,  relativamente  aos serviços  terceirizados,  inicia

com o  protocolo  e  aprovação do pedido  pelo  ordenador  de  despesas.  Aberto  o

processo é elaborado o edital  de licitação,  que será analisado pela Procuradoria

Federa junto à UNIPAMPA. Emitido parecer jurídico favorável, publica-se o aviso de

licitação.

Após a realização do certame, providencia-se a assinatura do contrato e a

publicação  do  seu  extrato.  Com a  designação  dos  fiscais  através  de  portaria  é

realizado o acompanhamento administrativo do termo (pagamentos, necessidade de

aditamentos e apostilamentos etc.), bem como a execução da prestação do serviço

contratado.

 2.3. Resultados Esperados

São  resultados  esperados  a  verificação  da  conformidade  e  da

operacionalidade  dos  processos  de  contratação  de  serviços  terceirizados,  como

também a sugestão de possíveis melhorias.

 2.4. Definição da Amostra

Quanto à definição da amostra, o objeto foi analisado conforme Tabela 2:

2 Idem.
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Tabela 2: Definição da Amostra

Contrato Objeto/Serviço Contratada
Valor original contratado

para 12 meses (R$)
Selecio

nado

43/2015 Limpeza Sulclean 8.463.000,00 Sim

41/2015 Vigilância Vigitec 5.843.880,00 Sim

45/2015 Portaria Sulport 3.679.498,00 Sim

01/2017 Motorista Liderança 2.169.785,00 Sim

14/2014 Manutenção Sulclean 1.557.700,00 Não

11/2014 Tratorista Sulclean 719.999,52 Não

36/2015 Auxiliar de Veterinária Sulport 295.491,72 Não

03/2016 Cuidador Planservice 22.512,18 Não
Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Desta forma, selecionaram-se para análise, dos contratos para prestação de

serviços terceirizados vigentes à data da apresentação do projeto de auditoria junto

à PROAD, os quatro instrumentos que possuíam o maior valor original na época da

assinatura,  quais  sejam:  Contrato  n.  41/2015  (processo  23100.001828/2015-47),

Contrato  n.  43/2015  (processo  23100.002324/2015-44),  Contrato  n.  45/2015

(processo  23100.002467/2015-56)  e  Contrato  n.  01/2017  (processo

23100.002931/2016-95).

 2.5. Critérios de Análise e Técnicas de Auditoria

Como  critérios  serão  utilizados  a  legislação  federal  pertinente,  sentenças

normativas,  convenções  coletivas  e  acordos  coletivos  de  trabalho  de  categorias

profissionais relacionadas, normas e orientações institucionais.

A legislação aplicável ao objeto a ser auditado é a seguinte:

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

b) Lei n  º   9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

c) Lei n  º   8.666/1993 – Licitações e Contratos da Administração Pública;

d) Lei n  º   10.520/2002 – Institui a modalidade de licitação Pregão;

e) Lei n  º   4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro

f) Decreto-Lei nº 200/  1967 – Organização da Administração Federal;

g) Decreto nº 1.094/1994 – Dispõe sobre o Sistema de Serviços Gerais (SISG) e

o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG);

h) Decreto nº 5.450/2005 – Regulamenta o Pregão Eletrônico;
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i) Decreto nº 2.271/1997 – Dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

j) Decreto nº 7.746/2012 – Critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal;

k) Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 0  2  /20  08 – Regras e diretrizes para a 

contratação de serviços, continuados ou não;

l) Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 01/2010 – Critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras;

m) Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 02/2010 – Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF;

n) Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 05/2014 – Procedimentos administrativos 

básicos para a realização de pesquisa de preços;

o) Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 02/2011 – Procedimentos para a 

operacionalização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

– SIASG;

p) Portaria SLTI-MPOG nº 07/2015 – Valores limites para contratação de 

serviços de vigilância, limpeza e conservação;

q) Orientação Normativa SEGES-MPDG nº 02/2016 – Adoção de listas de 

verificação por pregoeiros e equipe de apoio;

r) Orientação Normativa SLTI-MPOG nº 04/2014 – Previsão no instrumento 

convocatório de apresentação de planilha de compatibilidade de custos por 

parte da licitante classificada em primeiro lugar na fase de lances;

s) Orientação Normativa SLTI-MPOG nº 03/2014 – Desconto na fatura do valor 

referente ao vale-transporte dos empregados que optaram por não recebê-lo;

t) Orientação Normativa SLTI-MPOG nº 02/2014 – Reajuste do vale-transporte 

nos processos de repactuação;

u) Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  –  PDI  da  UNIPAMPA (2014-2018)

(aprovado pela Resolução CONSUNI nº 71/2014);

v) Estatuto da UNIPAMPA (aprovado pela Portaria UNIPAMPA nº 373/2009);

w) Regimento  Geral  da  UNIPAMPA (aprovado  pela  Resolução  CONSUNI  nº

05/2010);
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x) Resolução  CONSUNI  nº  141/2016 –  Plano  de  Gestão  de  Logística

Sustentável da UNIPAMPA.

Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:

a) Amostragem;

b) Análise documental;

c) Extração eletrônica de dados;

d) Entrevistas;

e) Questionários.

 2.6. Materiais, custos e técnicas de auditoria

No que diz respeito aos materiais e custos,  serão utilizados os servidores

envolvidos na auditoria e o material de expediente disponibilizado.

 2.7. Volume de Recursos Auditados

Utilizou-se  o  critério  de  valores  empenhados,  uma  vez  que  previamente

subscritos  pelo  ordenador  de  despesas  e  pelo  gestor  financeiro,  representando

recursos  orçamentários  que  podem  ser  liquidados  e  pagos  em  caso  de

apresentação de notas fiscais devidamente atestadas se mantidas as condições de

habilitação.  Logo,  o  volume de recursos  auditados  (até  setembro  de 2017)  está

representado na Tabela 3:

Tabela 3: Volume de Recursos Auditados

Contrato
Contratada

(CNPJ)

Valor
empenhado

em 2015

Valor
empenhado

em 2016

Valor
empenhado

em 2017

Total
empenhado de

2015 a 2017

43/2015
06.205.427/

0001-02
R$

2.489.857,72
R$

5.926.961,90
R$

5.200.663,23
R$ 13.617.482,85

41/2015
03.144.992/

0001-19
R$

1.906.069,87
R$

5.464.255,46
R$

1.865.592,38
R$ 9.235.917,71

45/2015
08.202.514/

0001-31
R$

568.898,46
R$

2.507.386,79
R$

1.036.040,98
R$ 4.112.326,23

01/2017
00.482.840/

0001-38
- -

R$
1.759.652,91

R$ 1.759.652,91

Total
R$

4.964.826,05
R$

13.898.604,15
R$

9.861.949,50
R$ 28.725.379,70

Fonte:  Elaborado  pela  AUDIN  a  partir  de  dados  do  SIAFI  e  do  Portal  da
Transparência (<http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias>).
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 2.8. Objetivo e Questões de Auditoria

O objetivo desta auditoria é analisar a conformidade e a operacionalidade dos

serviços terceirizados em relação ao atendimento da legislação e à efetividade da

prestação do objeto licitado. Especificamente, pretende-se responder às seguintes

questões de auditoria:

a) O termo de referência atende à conformidade da legislação?

b) A licitação para a contratação do serviço foi regular?

c) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais?

d) A execução da prestação dos serviços foi adequada?

e) Os aditamentos de prazo atenderam às exigências legais?

f) Os aditamentos de valor atenderam às exigências legais?

g)  Os  reajustes,  em  sentido  amplo,  estão  de  acordo  com  as  normas

pertinentes?

h) A licitação subsequente para o objeto cujo contrato não possa mais ser

prorrogado ocorreu em tempo hábil para evitar descontinuidade da prestação dos

serviços?

 2.9. Avaliação de Riscos

Avaliam-se os possíveis riscos:

a)  Comprometimento  da  realização  dos  objetivos  institucionais  (risco

estratégico e risco operacional);

b) Processos licitatórios, dispensas ou inexigibilidades para contratação de

serviços terceirizados em desacordo com a legislação (risco regulatório e risco à

imagem);

c) Prestação de serviços sem a devida cobertura contratual (risco regulatório);

d)  Violação ao princípio  da  segregação de funções (risco  operacional  e  à

gestão de pessoas);

e) Preços acima dos valores limites ou de mercado ou volume de recursos

investidos sem a devida caracterização da demanda (risco financeiro);

f) Inexistência ou ineficiência de controles nos processos de contratação de

serviços terceirizados (risco tecnológico e risco operacional);

g)  Ineficiência  dos processos de contratação de serviços  terceirizados em

função da falta de planejamento (risco à imagem);
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h)  Problemas  de  comunicação  ou  de  capacitação  do  pessoal  nas  áreas

auditadas (risco à gestão de pessoas).

 3. ANÁLISE DOS PLANOS DE PROVIDÊNCIA DE AUDITORIAS ANTERIORES

O objeto auditado já foi analisado em auditoria anterior, conforme Relatório n°

07/2014, disponibilizado no Portal da Auditoria Interna da Unipampa. Destacam-se a

recomendação de realização de análise criteriosa dos quantitativos, especialmente

para  contratação  dos  serviços  de  vigilância  e  de  portaria,  como  também  a

recomendação de análise da viabilidade de implantação de recursos tecnológicos de

segurança, como câmeras e/ou alarmes, em alternativa ao aumento de postos de

vigilância.

Conforme monitoramento da AUDIN e plano de providências recebido em 26

de janeiro de 2015, todas as recomendações daquele relatório foram atendidas. A

Pró-Reitoria  Administrativa,  por  meio  do  Memorando  PROAD  nº  32/2015,  de

13/12/2015,  em  resposta  ao  Memorando  AUDIN  nº  15/2015,  de  05/10/2015,

manifestou-se no sentido de que, através da Divisão de Serviços Terceirizados, vem

gradativamente aprimorando os planos de trabalhos e as rotinas de controle interno

com o objetivo de aplicar em sua plenitude os princípios da economicidade e o da

eficácia  nas  novas  contratações  de  serviços  terceirizados  demandados  pela

Universidade. Como exemplo, foram citados os Termos de Referência dos Contratos

nº 41/2015 (Serviço de Vigilância) e nº 45/2015 (Serviço de Portaria) que já teve o

levantamento da demanda seguindo nova metodologia.

Também,  através  do  Memorando  PROAD  nº  12/2016,  encaminhado  ao

Gabinete  da  Reitoria  em  24/03/2016,  foi  solicitado  que  o  Gabinete  da  Reitoria

determinasse a criação de Grupo de Trabalho específico para estudar e planejar a

implantação de política de Segurança Pessoal e Patrimonial da Universidade.

Salienta-se que no termo de referência do contrato de prestação de serviços

de  vigilância  previa  52  postos,  número  15,55%  maior  do  que  a  quantidade  do

contrato anterior (nº 44/2009), mas cerca de 25% menor do que a demanda inicial

das unidades. Ainda, havia a tentativa de iniciar a implantação de um projeto-piloto

de  circuito  fechado  de  TV,  conforme  fls.  07  e  seguintes  do  processo  nº

23100.001828/2015-47.
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Em adição, a Constatação 10 – Análise de atendimento ao Acórdão TCU nº

3.632/2016 – 1ª Câmara, do Relatório nº 01/2017, examinou a vigência dos termos

de contratos. Dentre os contratos relacionados pela Coordenadoria de Contratos e

Licitações da Pró-Reitoria de Administração – CCL/PROAD em resposta à SA nº

03/2017, selecionou-se a amostra relativa ao Contrato nº 32/2011  (firmado em 05 de

setembro de 2011 e publicado no Diário Oficial da União - DOU de 09 de setembro

de  2011,  nº  174,  seção  3,  p.  30),  cujo  objeto  era  a  prestação  de  serviço  de

motoristas, conforme Tabela 4:

Tabela 4: Vigência do Contrato nº 32/2011

Inicial
1ª

Prorrogação
2ª

Prorrogação
3ª

Prorrogação
4ª

Prorrogação
5ª

Prorrogação

Termo
Contrato
32/2011

Aditivo
4/2012

Aditivo
8/2013

Aditivo
11/2014

Aditivo
13/2015

Aditivo
17/2016

Vigên
cia

Até
04/09/12

Até
04/09/13

Até
04/09/14

Até
04/09/15

Até
04/09/16

Até
04/03/17

Total
de

Meses
12 24 36 48 60 66

Fonte: Elaborado pela AUDIN a partir da resposta da CCL/PROAD à SA nº 03/2017.

Lembra-se que, de acordo com o inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666/1993, a

prorrogação  da duração de contratos  de prestação  de serviços  continuados fica

limitada à sessenta meses, prazo o qual, excepcionalmente, pode ser prorrogado

por até doze meses, nos termos do § 4º do mesmo artigo. Nesta hipótese, não é

suficiente a vantajosidade dos preços para a Administração, pois “(…) a prorrogação

depende  de  evento  extraordinário”  (JUSTEN  FILHO,  2012,  p.  836),  “(…)

demonstrada a ocorrência de um fato imprevisível que torne inviável a celebração de

nova contratação via licitação” (ZÊNITE3, 2013).

Destaca-se  que  esse  tema  já  ensejou,  por  parte  do  Plenário  do  TCU,

aplicação  de  multa  aos  gestores  (Acórdão  nº  3231-54/11).  Em  caso  similar,

recomendou-se  que  fosse  evitada  essa  prorrogação  (Acórdão  nº  1.938/2007).

Também em outros acórdãos e decisões do Plenário do TCU no sentido de que a

aplicação do disposto no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993 é excepcional (Decisão

3 Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, n. 237, p. 1157, nov. 
2013. Disponível em: <http://www.zenite.blog.br/a-prorrogacao-excepcional-da-vigencia-contratual-
prevista-no-art-57-%C2%A7-4o-da-lei-no-8-66693-pode-ocorrer-de-forma-fracionada/>. Acesso em: 
06 set. 2017.
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TCU nº 1140/2002 – Plenário; Acórdão TCU nº 645/2007 – Plenário; Acórdão TCU nº

552/2008 – Plenário).

Além disso,  conforme  o  Acórdão  3.632/2016  da  1ª  Câmara  do  TCU,  em

análise da prestação de Contas de 2014, a UNIPAMPA foi  cientificada de que a

prorrogação  com  fundamento  semelhante  ao  utilizado  no  caso  do  Contrato  nº

44/2009 afronta o citado dispositivo legal, devendo ser adotadas providências para

prevenir novas ocorrências semelhantes.

Com suporte,  especialmente,  na  causa de não realização de licitação em

tempo hábil para contratação dos serviços então prestados através do Contrato nº

32/2011, por meio do Relatório de Auditoria nº 01/2017, recomendou-se:

15)  Elaborar  um Plano  de Ação,  através  do modelo  disponibilizado pela
AUDIN  no  Anexo  I  do  Relatório  de  Auditoria,  com  vistas  à  adoção  de
providências internas que previnam a prorrogação de contratos acima do
prazo estipulado no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993. (PROAD)

Logo, o atendimento desta recomendação está sendo monitorada por meio do

Plano de Providências nº 01/2017, encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no

Sistema GURI. Após consulta realizada em 12 de setembro de 2017, verificou-se

que a situação da recomendação está pendente.

 4. CONSTATAÇÕES

 4.1. Constatação 1 – Fragilidades nos controles internos

Nos  termos  do  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal  de  1988,  a

Administração Pública está submetida ao princípio da eficiência, que se concretiza

na  obtenção  de  maiores  benefícios  com  menores  recursos.  Nesse  enfoque,

podemos também citar os preceitos fundamentais elencados no art. 6º do Decreto-

Lei nº 200/1967, sobretudo no que se refere ao planejamento e ao controle.

No mesmo sentido, a Instrução Normativa Conjunta CGU-MPOG nº 01/2016 e

o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA 2014-2018, aprovado pela

Resolução CONSUNI nº 71/2010, propõem iniciativas que, para serem efetivadas,

necessitam  da  formalização  de  documentos  como  Planejamento  Estratégico  e

Gestão de Riscos.
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Também  o  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway

Commission – COSO, organização norte-americana dedicada “a fornecer liderança

de  pensamento  através  do  desenvolvimento  de  quadros  e  orientação  sobre

gerenciamento  de  riscos  corporativos,  controle  interno  e  dissuasão  de  fraude”

(COSO, 2017), estabelece que:

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança,
administração  e  outros  profissionais  da  entidade,  e  desenvolvido  para
proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos
relacionados  a  operações,  divulgação  e  conformidade.  Conduzido  para
atingir  objetivos em uma ou mais categorias – operacional,  divulgação e
conformidade. Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas
– um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Realizado por pessoas –
não se  trata  simplesmente  de  um manual  de políticas  e  procedimentos,
sistemas e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas
tomam em cada nível da organização para realizar o controle interno. Capaz
de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a estrutura de
governança e a alta administração de uma entidade. Adaptável à estrutura
da  entidade  –  flexível  na  aplicação  para  toda  a  entidade  ou  para  uma
subsidiária,  divisão,  unidade  operacional  ou  processo  de  negócio  em
particular (COSO, 2013, p. 6).

Através de dados obtidos por meio de entrevista, de questionário e do Portal

da  PROAD  na  internet,  é  possível  identificar  a  existência  de  fragilidades  nos

controles  internos  da  Pró-Reitoria  de  Administração  –  PROAD,  nos  processos

referentes aos processos para contratação de serviços terceirizados.

O  questionário  aplicado  foi  dividido  nos  seguintes  módulos:  ambiente  de

controle (9 questões),  avaliação de riscos (5 questões), atividades de controle (6

questões),  comunicação/informação  (6  questões)  e  monitoramento  (3  questões),

totalizando trinta e duas perguntas. Cada uma das perguntas realizadas apresentou

quatro alternativas como resposta, devendo o questionado escolher apenas uma. As

perguntas foram respondidas por um servidor que compõe o nível estratégico, por

três do nível tático e por três do nível operacional, todos da PROAD. Cabe ressaltar

que  a  descrição  correspondente  a  cada  peso  atribuído  para  as  respostas  foi

adaptada para o trabalho atual, conforme Tabela 5:

Tabela 5: Peso das respostas do questionário

Peso Resposta

0
Concordo Totalmente: significa que o fundamento descrito na afirmativa é
integralmente aplicado ou válido no contexto da área avaliada.

1 Concordo Parcialmente: significa que o fundamento descrito na afirmativa é
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parcialmente aplicado ou válido no contexto da área avaliada, porém em
sua maioria.

2
Não  Concordo  Parcialmente:  significa  que  o  fundamento  descrito  na
afirmativa é parcialmente aplicado ou válido no contexto da área avaliada,
porém em sua minoria.

3
Não Concordo Totalmente: significa que o fundamento descrito na afirmativa
é integralmente não aplicado no contexto da área avaliada.

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

De acordo  com as  respostas  da  PROAD ao  questionário,  o  resultado  da

avaliação do grau de risco foi o seguinte, conforme Tabela 6:

Tabela 6: Respostas da Pró-Reitoria de Administração ao questionário

Avaliadores Estratégico Tático Operacional Visão do Gestor

Média dos
Servidores

8,05% 21,84% 22,22% 17,37%

Fonte: Elaborado pela AUDIN.

Segue a fórmula de cálculo utilizada para a avaliação do grau de risco do

gestor:

Grau de risco do gestor = (%Estratégico + %Tático + %Operacional) / 3

Sendo:

%Estratégico  –  calculado  a  partir  da  avaliação  do  gestor  estratégico,

composto pelo servidor da área;

%Tático – calculado a partir  da avaliação do gestor tático, composto pelos

servidores da área;

%Operacional  –  calculado  a  partir  da  avaliação  do  gestor  operacional,

composto pelos servidores da área;

% = pontuação obtida no questionário / 87

A partir desses dados, foi avaliado o grau de risco, de acordo com a Tabela 7:
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Tabela 7: Níveis de risco das áreas

% Nível

75,01% a 100% Risco altíssimo ou crítico

50,01% a 75% Risco alto

25,01% a 50% Risco médio

0% a 25% Risco baixo
Fonte:  Auditoria  Baseada  em  Riscos  (ABR)  2016  da  Auditoria  Interna  da
Universidade Federal do ABC.

Neste sentido, o grau de risco na visão do gestor da PROAD foi classificado

como  baixo,  representando  o  percentual  de  17,37%.  Contribuíram  para  esse

resultado  o  fato  de  haver  detalhada  normatização  das  atividades  da  área,  em

especial no diz respeito a licitações e contratos. Além disso, há regular participação

da assessoria jurídica da Universidade no que se refere aos principais documentos

das contratações, como minutas de editais, de contratos e de aditamentos. Ainda, a

utilização  de  sistemas  do  Governo  Federal,  como  o  Sistema  Integrado  de

Administração  Financeira  –  SIAFI  e  o  Sistema  Integrado  de  Administração  de

Serviços Gerais – SIASG, também influencia positivamente.

O  ambiente  de  controle  inclui  fatores  como  integridade  e  valores  éticos,

competência das pessoas, modo de delegação de autoridade e responsabilidades,

estrutura  de  governança,  plano  organizacional,  regulamentos  e  manuais  de

procedimentos, políticas e práticas de recursos humanos, etc.

Quanto à avaliação de riscos, dispõe a Instrução Normativa Conjunta nº 1, de

16 de maio de 2016,  do Ministério  do Planejamento,  Orçamento e Gestão e da

Controladoria-Geral da União:

Capítulo III
DA GESTÃO DE RISCOS
Art.  13.  Os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  federal  deverão
implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos,
compatível com sua missão e seus objetivos estratégicos, observadas as
diretrizes estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Seção I
Dos Princípios da Gestão de Riscos
Art.  14. A gestão de riscos do órgão ou entidade observará os seguintes
princípios:
I  –  gestão  de  riscos  de  forma  sistemática,  estruturada  e  oportuna,
subordinada ao interesse público;
II – estabelecimento de níveis de exposição a riscos adequados;
III – estabelecimento de procedimentos de controle interno proporcionais ao
risco, observada a relação custo-benefício, e destinados a agregar valor à
organização;
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IV – utilização do mapeamento de riscos para apoio à tomada de decisão e
à elaboração do planejamento estratégico; e
V –  utilização  da  gestão  de  riscos  para  apoio  à  melhoria  contínua  dos
processos organizacionais.
Seção II
Dos Objetivos da Gestão de Riscos
Art. 15. São objetivos da gestão de riscos:
I – assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os
níveis  do  órgão  ou  entidade,  tenham  acesso  tempestivo  a  informações
suficientes  quanto  aos  riscos  aos  quais  está  exposta  a  organização,
inclusive para determinar questões relativas à delegação, se for o caso;
II  –  aumentar  a  probabilidade  de  alcance  dos  objetivos  da  organização,
reduzindo  os  riscos  a  níveis  aceitáveis;  e  
III – agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de
tomada de decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos
negativos decorrentes de sua materialização. 

Já  as  atividades  de  controle  são  geralmente  expressas  em  políticas  e

procedimentos  que  tendem  a  assegurar  que  sejam  cumpridas  as  instruções

emanadas  da  alta  direção,  orientadas  primordialmente  à  prevenção  e  à

neutralização dos riscos.

Contemplam as informações e os sistemas de comunicação que permitem

garantir  a  identificação,  o  armazenamento  e  a  interlocução  de  informações

relevantes, com o intuito de permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e

de  outras  responsabilidades,  orientando  a  tomada  de  decisões,  permitindo  o

monitoramento de ações e contribuindo para a realização de todos os objetivos de

controle interno.

Além  disso,  as  atividades  de  monitoramento  avaliam  a  qualidade  do

desempenho  dos  controles  internos  ao  longo  do  tempo.  Nesse  processo  estão

envolvidas  atividades  como  verificação  de  inconsistências  dos  processos  ou

implicações relevantes e a tomada de ações corretivas.

De  acordo  com  as  respostas  e  análises  realizadas,  não  foi  identificada

implementação  de  gerenciamento  de  riscos  inerentes  a  fim  de  eliminá-los  ou

minimizá-los,  pelo  menos no que  diz  respeito  à  área  auditada.  Também não  se

evidenciou a existência de planejamento estratégico que oriente as ações da Pró-

Reitoria  em  consonância  com  os  preceitos  de  planejamento  da  Administração

Pública  e  com  o  estabelecido  no  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  da

Unipampa  para  o  período  2014-2018,  aprovado  pela  Resolução  CONSUNI  nº

71/2010.
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Para tanto, seria necessário desenvolver, formal e metodologicamente, uma

gestão  de  riscos  organizacional,  envolvendo  os  principais  macroprocessos  e

processos da Pró-Reitoria, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta nº 1,

de 10 de maio de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da

Controladoria-Geral da União.

 4.1.1. Causas

✔ Não observância de planejamento para o alcance dos objetivos da PROAD.

 4.1.2. Consequências

✔ Ausência de formalização de planejamento estratégico da PROAD;

✔ Ausência  de  avaliação  metodológica  dos  riscos  relativos  às  atividades

desenvolvidas na PROAD.

 4.1.3. Critérios

✔ Constituição Federal de 1988;

✔ Decreto-Lei nº 200/1967 – Dispõe sobre a organização da Administração Federal;

✔ Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 01, de 10 de maio de 2016;

✔ Resolução  CONSUNI  nº  71/2010  –  Aprova  o  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional da UNIPAMPA 2014-2018.

 4.1.4. Evidências

✔ Questionário de Avaliação dos Controles Internos;

✔ Portal da PROAD na internet.

 4.1.5. Análise do Gestor sobre a Constatação

Após o envio do Relatório Preliminar de Auditoria nº 05/2017 à Pró-Reitoria

Administrativa por correio eletrônico em 24 de outubro, foi recebida a manifestação

do gestor em 09 de novembro de 2017. Nos termos da resposta da área auditada:

Com  relação  a  esta  constatação,  informamos  que  a
prorrogação  por  mais  de  60  meses  ocorreu  em  razão  das
dificuldades orçamentárias enfrentadas no exercício de 2016, o
que trouxe impacto direto nas contas da Universidade. Dessa
forma,  a  necessidade  de  realizar  uma  nova  contratação  do
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serviço de motoristas demandou diversas rodadas de tratativas
junto à comunidade acadêmica, resultando, assim, no atraso
no processo de planejamento desta contratação.

 4.1.6. Conclusão da Auditoria

Com a inclusão do princípio da eficiência da Administração Pública no art. 37,

da Constituição Federal,  pela Emenda Constitucional nº 19/1998, ao encontro do

preceito fundamental de planejamento, estabelecido pelo art. 6º, I, do Decreto-Lei nº

200/1967,  fica  clara  a  necessidade  de  que  as  atividades  sejam  pensadas

previamente.  No  mesmo  sentido,  dispõe  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (Lei

Complementar nº 101/2000, art. 1º, §1º).

Recentemente, a Instrução Normativa Conjunta CGU/MPOG nº 01, de 10 de

maio de 2016, normatizou o tema, destacando-se o art. 10, § 4º, o art. 13, o art. 14,

IV e V, e o art. 17, II, ‘a’. De acordo com os dispositivos citados, a Administração

Pública deve implementar Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos.

O Tribunal de Contas da União orienta sua jurisprudência no mesmo sentido,

como  no  caso  do  Acórdão  673-11/15  do  Plenário,  em  que  recomenda  a  “(…)

estruturação, sistematização e implementação de um processo de gestão de riscos

por  meio  da  utilização  de  métodos,  técnicas  e  ferramentas  de  apoio  para

identificação, avaliação e implementação de respostas a riscos; (...)”.

Os  dispositivos  das  normas  internas  da  Universidade  Federal  do  Pampa

também  remetem,  indiretamente,  ao  planejamento  estratégico  e  à  avaliação  de

riscos. Tratam-se dos arts. 26 e 27 do Estatuto (aprovado pela Portaria UNIPAMPA

nº 373/2009) e dos arts. 117 a 120 do Regimento Geral (aprovado pela Resolução

CONSUNI nº 05/2010).

Ainda, o Quadro 1 – Eixos e Objetivos de Planejamento, página 17 do Plano

de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA – PDI 2014-2018 (aprovado pela

Resolução  CONSUNI  nº  71/2010),  coloca  “desenvolver  mecanismos  que

aperfeiçoem  a  Gestão”  como  objetivo  4  do  eixo  Aperfeiçoamento  Institucional,

detalhando suas iniciativas na página 70. Embora não faça menção expressa ao

planejamento  estratégico  e  à  avaliação  de riscos,  estes  pontos  mantêm relação

direta com o citado eixo do PDI.
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Na manifestação da Pró-Reitoria Administrativa não foram justificadas nem

evidenciadas  quaisquer  ações  que  indicassem  movimentos  do  órgão  auditado

quanto à elaboração de planejamento estratégico nem de realização de avaliação

metodológica dos riscos de suas atividades.

Portanto,  a  elaboração  de  planejamento  estratégico  e  a  gestão  de  riscos

podem  contribuir  significativamente  para  melhorias  no  órgão  auditado.  Assim,

mantém-se  as  recomendações  feitas  no  Relatório  Preliminar  de  Auditoria  e  o

atendimento  delas  será  monitorado  por  meio  de  Plano  de  Providências,  a  ser

encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI.

 4.1.7. Recomendações

1) Implementar o Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria de Administração;

2) Implementar a Gestão de Riscos da Pró-Reitoria de Administração.

 4.2. Constatação 2 – Fragilidades na instrução processual

Após verificação dos autos referentes aos processos nº 23100.001828/2015-

47  (Contrato  nº  41/2015,  serviços  de  vigilância,  protocolo  26758),  nº

23100.002324/2015-44 (Contrato nº 43/2015, serviços de limpeza, protocolo 28261),

nº  23100.002467/2015-56  (Contrato  nº  45/2015,  serviços  de  portaria,  protocolo

28651)  e  nº  23100.002931/2016-95  (Contrato  nº  01/2017,  serviços  de motorista,

protocolo 37873), constataram-se fragilidades na instrução processual. 

De acordo com a Lei  nº 9.784/1999, o  processo administrativo deve estar

devidamente instruído de modo a subsidiar o gestor público a tomar as decisões

mais adequadas ao caso concreto, como também para averiguação e comprovação

das medidas administrativas adotadas. Neste sentido, note-se o disposto no art. 22,

§  4º,  da  Lei  nº  9.784/1999:  “O  processo  deverá  ter  suas  páginas  numeradas

seqüencialmente e rubricadas”.

Algumas  das  fragilidades  verificadas  dizem  respeito  ao  processo  nº

23100.001828/2015-47, no qual há uma folha não numerada no volume III, de modo

que aquela que seria a de nº 670 consta como 669, prejudicando a numeração do

restante das folhas dos autos.

Outro ponto refere-se ao processo nº 23100.002467/2015-56, em que, ao final

do volume V, foi juntado o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2015 (assinado em
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20/03/2017 e publicado no Diário Oficial da União de 05/05/2017, seção 3, p. 35),

contendo 3 folhas não numeradas após o Termo de Encerramento de Volume (fls.

985), o qual apresenta a data de 22/03/2017 e não possui assinatura por parte do

servidor responsável pela sua elaboração. No volume VI, o Termo de Abertura de

Volume  também está  sem assinatura  e  apresenta  a  numeração  de  folhas  986,

prejudicando toda a numeração subsequente.

Nos  mesmos  autos,  não  foram  localizados  documentos  referentes  à

comunicação de determinados, conforme determina a Lei nº 9.784/1999:

CAPÍTULO IX
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS
Art.  26.  O  órgão  competente  perante  o  qual  tramita  o  processo
administrativo  determinará  a  intimação  do  interessado  para  ciência  de
decisão ou a efetivação de diligências.
§ 1º A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V -  informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto
à data de comparecimento.
§ 3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal
com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a
certeza da ciência do interessado.
§  4º  No  caso  de  interessados  indeterminados,  desconhecidos  ou  com
domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação
oficial.
§  5º  As  intimações  serão  nulas  quando  feitas  sem  observância  das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta
ou irregularidade.
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de
ampla defesa ao interessado.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem
para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao
exercício  de  direitos  e  atividades  e  os  atos  de  outra  natureza,  de  seu
interesse.

Constatou-se que as Notificações nº 02/2016 (fls. 374-376) e nº 07/2016 (fls.

417-418), destinadas à contratada para sua manifestação sob pena de advertência e

multa,  não apresentam o corresponde aviso  de recebimento,  de  modo que esta

ausência implica no risco de a Administração não conseguir assegurar a certeza da

ciência da interessada. Tal fato pode acarretar a invalidação a comunicação do ato e

procedimentos decorrentes dele.
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Neste sentido, também o Tribunal de Contas da União – TCU se manifesta

acerca  da  necessidade  de  aprimoramento  dos  mecanismos  de  controle,

recomendando a utilização de checklists:

ACÓRDÃO 2522/2015 – PLENÁRIO
Acórdão: (...)
9.1.6.  aprimore  os  mecanismos  de  monitoramento  da  utilização  de
procedimentos permanentes de controle, a exemplo dos checklists; (...)
Relatório: (...)
4.5.8. Entende-se,  assim,  que  o  achado  permanece  pertinente,
principalmente  pelo  fato  de  que  os  checklists devem estar  contidos  nos
processos, evidenciando uma importante etapa de controle, dirimindo erros
e apontando responsabilidades. (…) (TCU, 2015)

Outra verificação relevante remete à ausência de  checklists ou documentos

similares. Não obstante não constitua um item obrigatório do processo, trata-se de

instrumento muito importante para manutenção da organização dos autos, conforme

orientação da Advocacia Geral da União – AGU4:

A presente lista de verificação constitui-se em diretriz única e organizada,
para viabilizar de forma racional e eficiente a contratação que se pretende
realizar,  quer  para  a  assessoria  jurídica,  quer  para  a  Administração,  na
generalidade dos casos. Circunstâncias eventualmente aqui não previstas,
ou mesmo, a própria ausência da lista de verificação nos autos, não conduz
a não aprovação da minuta, ex vi da obrigação contida no parágrafo único,
do artigo 38, da Lei nº 8.666/93. Outrossim, pontos ocasionalmente em não
conformidade  com  a  lista  de  verificação  deverão  vir  acompanhados  da
devida motivação (art. 50, da Lei nº 9.784/99). No caso concreto, em razão
de  dúvida  relevante,  devidamente  fundamentada,  a  assessoria  jurídica
poderá exigir outras informações ou dados, indispensáveis à comprovação
da  legalidade  do  procedimento.  Ainda  atinente  à  instrução  do  processo
licitatório,  é  importante  a  reprodução  da  Orientação  Normativa  AGU  nº
02/2009,  verbis:  "Os  instrumentos  dos  contratos,  convênios  e  demais
ajustes,  bem  como  os  respectivos  aditivos,  devem  integrar  um  único
processo administrativo,  devidamente autuado em sequência cronológica,
numerado,  rubricado,  contendo  cada  volume  os  respectivos  termos  de
abertura e encerramento" (AGU, 2017).

No portal  da AGU são disponibilizados modelos de  checklists para Pregão

Eletrônico,  Contratação  Direta,  Alteração  em Contrato  de  Serviços  Continuados,

entre  outros,  os quais,  ainda que não obrigatórios auxiliam nas verificações dos

procedimentos realizados pela Administração e contribuem para redução dos riscos

de falhas na instrução processual.

4 Disponível em: <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/244390>. Acesso em: 
17/10/2017.
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 4.2.1. Causas

✔ Causas não identificadas.

 4.2.2. Consequências

✔ Falhas na instrução processual, como documentos sem numeração de folhas e

termos sem assinatura.

 4.2.3. Critérios

✔ Lei nº 9.784/1999;

✔ Orientação Normativa AGU nº 02/2009.

 4.2.4. Evidências

✔ Processo nº 23100.001828/2015-47;

✔ Processo nº 23100.002467/2015-56.

 4.2.5. Análise do Gestor sobre a Constatação

Sobre a constatação, a manifestação do gestor, recebida em 09 de novembro

de  2017,  aponta  os  seguintes  termos:  “Informamos  que  ocorreram  falhas  nos

procedimentos  apontados.  Estamos  tomando  providências,  como  verificação  por

mais de um Servidor para que não tornem a ocorrer”.

 4.2.6. Conclusão da Auditoria

Após  o  recebimento  da  manifestação  da  Pró-Reitoria  Administrativa,

reconhecendo as falhas nos processos citados e informando que estariam sendo

adotadas providências para evitar que venham a ocorrer outras irregularidades, não

foi  enviado  qualquer  documento  que  evidenciasse  novas  medidas  a  serem

implementadas.

Torna-se  relevante  o  aprimoramento  de  controles  tanto  para  atos

administrativos  relativos  à  cientificação  da  empresa  contratada  que  venha  ser

notificada  em  processos  de  contratação  de  serviços  terceirizados  quanto  para

juntada de documentos importantes, como termos de aditamento.

Tais  falhas  poderiam ser  satisfatoriamente  atacadas,  por  exemplo,  com a

simples implementação e juntada ao processo dos  checklists disponibilizados pela
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AGU  em  seu  portal  eletrônico.  Desta  forma,  poderia  ser  prevenido  o  risco  de

problemas de protocolo e de extravio de documentos fundamentais para o processo

de contratação.

Logo, com base na Lei nº 9.784/1999, na Orientação Normativa da AGU nº

02/2009 e  no Acórdão do Plenário  do TCU nº  2522/2015,  o  aprimoramento  dos

controles  não  se  trata  de  aumento  de  formalidades  processuais,  mas  sim  de

instrumento  que  buscam  verificar  previamente  eventuais  falhas  e  que  podem

contribuir significativamente para melhorias no órgão auditado.

Consequentemente,  mantém-se  a  recomendação  emitida  no  Relatório

Preliminar de Auditoria e o atendimento da mesma será monitorado por meio de

Plano  de  Providências,  a  ser  encaminhado  via  Módulo  de  Auditoria  Interna,  no

Sistema GURI.

 4.2.7. Recomendações

3) Aprimorar os mecanismos de controle, adotando rotinas que incluam a utilização

de checklists, como os disponibilizados pela AGU, passando a efetuar a juntada ao

processo dos mesmos devidamente preenchidos.

 4.3. Constatação 3 – Risco de aumento de postos sem elaboração de termo
aditivo

De  acordo  com  o  art.  55,  I,  da  Lei  nº  8.666/1993,  o  objeto  e  os  seus

elementos  característicos  constituem  cláusula  que  necessariamente  deve  estar

presente em todos os contratos, que poderão ser alterados nos termos do art. 65 da

mesma lei.

A  Instrução  Normativa  MPOG/SLTI  nº  02/2008  (revogada  pela  Instrução

Normativa MPDG/SG nº 05/2017, que entrou em vigor em 25 de setembro de 2017,

observando-se que, conforme seu art.  75, parágrafo único: “permanecem regidos

pela Instrução Normativa nº 2, de 2008, os procedimentos administrativos autuados

ou registrados até a data de entrada em vigor desta norma”), com suas alterações,

previa no art. 50 as hipóteses de postos de trabalho com as seguintes escalas:

I  – 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-
feira, envolvendo 1 (um) vigilante;
II  -  12 (doze) horas diurnas,  de segunda-feira  a  domingo,  envolvendo 2
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e
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III - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Redação
dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
IV – 12 (doze) horas diurnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Incluído
pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
V – 12 (doze) horas noturnas, de segunda feira a sexta feira, envolvendo 2
(dois) vigilantes em turnos de 12(doze) x 36 (trinta e seis) horas; (Incluído
pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)

Como medida de exceção, poderiam ser contratados outros tipos de postos,

nos termos do § 2º,  do mesmo artigo  da Instrução Normativa do então MPOG:

“Excepcionalmente,  desde  que  devidamente  fundamentado  e  comprovada  a

vantagem econômica para a Administração, poderão ser caracterizados outros tipos

de  postos,  considerando  os  acordos,  convenções  ou  dissídios  coletivos  da

categoria”.  A citada  redação  foi  repetida  na  Instrução  Normativa  MPDG/SG  nº

05/2017, conforme itens 2 e 3 do Anexo VI-A.

O termo de Contrato nº 41/2015 (fls. 608-629), Cláusula Nona, II, item 3, que

estabelece obrigações à contratada no sentido de: 

Fornecer postos adicionais de vigilância quando solicitado pela Contratante,
por escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, para atender
demandas  temporárias,  tais  como:  simpósios,  seminários,  formaturas  e
demais  eventos.  O  pagamento  dos  postos  adicionais  se  efetuará  pelo
número de horas normais, efetivamente cumpridas, mediante autorização
da autoridade competente.

De acordo com o Tribunal de Contas da União – TCU:

Acórdão 1321/2004 Plenário
Registre, por meio de termo de aditamento, eventuais alterações ocorridas
durante a execução de contratos, exceto para aquelas especificadas no art.
65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993.

Acórdão 1400/2004 Plenário
Celebre termos de aditamentos aos contratos sempre que houver alteração
nos serviços, inclusive quanto às suas quantidades, nos termos do art. 65
da Lei 8.666/1993. (...)

Acórdão 474/2005 Plenário (Relatório do Ministro Relator)
(...) o termo aditivo tem a vantagem de proteger tanto o contratado como o
interesse público, tendo em vista que é um procedimento mais solene, que
gera  inclusive  publicação  na  imprensa  oficial.  Portanto,  garante  maior
transparência e segurança à licitação.

Acórdão 670/2008 Plenário
Formalize aditamento contratual sempre que for necessário modificar o valor
contratado  em decorrência  de  acréscimo  quantitativo  de  seu  objeto,  em
atenção ao disposto no art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/1993, e observância
dos limites definidos no art. 65, § 1º, do referido diploma legal.
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Acórdão 1891/2008 Plenário
Execute somente serviços e respectivos quantitativos que tenham previsão
no contrato e aditamentos na forma da Lei.

Portanto, de acordo com o sentido reiterado pelo TCU em seus acórdãos,

novos quantitativos do objeto contrato devem ser formalizados através de termo de

aditamento, consagrando a formalização da previsibilidade orçamentária e financeira

para os novos postos, a transparência – através das publicações oficiais – e o que

determina o art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Salvo melhor juízo, em uma interpretação mais restritiva, a cláusula contratual

citada daria margem à possível aumento de postos sem elaboração de termo aditivo,

o que não seria autorizado legalmente. No entanto, a minuta do contrato, anexa ao

edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 15/2015 foi aprovada conforme Parecer nº

137/2015 (fls. 223-226) e Nota nº 180/2015 (fls. 385).

 4.3.1. Causas

✔ Cláusula contratual em eventual desacordo com a legislação.

 4.3.2. Consequências

✔ Possível  aumento  de  postos,  ainda  que  temporariamente,  sem  o  devido

aditamento contratual.

 4.3.3. Critérios

✔ Lei nº 8.666/1993;

✔ Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02/2008;

✔ Instrução Normativa MPDG/SG nº 05/2017.

 4.3.4. Evidências

✔ Contrato nº 41/2015.

 4.3.5. Análise do Gestor sobre a Constatação

A respeito da constatação, segue a manifestação do gestor recebida em 09

de novembro de 2017:
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A partir desta contatação, estamos encaminhando os pedidos de aumento
de  posto  através  de  termo  aditivo  contratual,  como  a  solicitação  de
vigilantes  para  o  SIEPE,  que  tramitará  pela  Procuradoria  Federal  para
parecer Jurídico.
Cabe  salientar  que  os  aditivos  foram  em  caráter  emergencial  para
atendimento de um posto na Procuradoria Federal e um posto durante a
ocupação  dos  alunos  em  2015.  A redação  do  contrato  que  prevê  esta
possibilidade  foi  objeto  de  análise  em  Parecer  Jurídico  na  minuta  do
contrato, anexa ao edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 15/2015 sendo
aprovada conforme Parecer nº 137/2015 (fls. 223-226) e Nota nº 180/2015
(fls. 385).

 4.3.6. Conclusão da Auditoria

No Relatório Preliminar de Auditoria nº 05/2017, referente à “Constatação 3 –

Risco  de  aumento  de  postos  sem  elaboração  de  termo  aditivo”,  foi  emitida  a

Recomendação  nº  4,  com o seguinte  conteúdo:  “Analisar  fundamentadamente  a

manutenção ou não da Cláusula Nona, II, item 3, do Contrato nº 41/2015, a fim de

evitar  eventual  responsabilização  por  órgãos  de  controle  interno  e  externo  em

função de acréscimo de postos sem aditamento contratual”.

Após  a  manifestação  do  órgão  auditado,  com  fundamento  também  nas

aprovações  prévias  do  edital  e  do  contrato  por  parecer  jurídico  da Procuradoria

Federal  junto  à  UNIPAMPA,  a  recomendação  mencionada  será  baixada  neste

Relatório Final.

 4.3.7. Recomendações

(Recomendação baixada)

 4.4. Constatação 4 – Fragilidades quanto à fiscalização contratual

Nos termos do art. 58, III, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei

nº 8.666/1993), “o regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta

Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (…) III - fiscalizar-

lhes a execução; (...)”.

Esta fiscalização contratual é detalhada através dos arts. 31 e seguintes da

revogada Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02/2008 e dos arts. 39 e seguintes da

Instrução  Normativa  MPDG/SG  nº  05/2017,  bem  como  pelo  Anexo  VIII  –  Da

fiscalização técnica e administrativa.

No Contrato nº 41/2015, processo nº 23100.001828/2015-47, num período de

20 meses, a contar da assinatura do contrato em 12 de agosto de 2015 até 24 de
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março de 2017, foram publicadas 14 portarias referentes à designação de fiscais, o

que representa uma média aproximada de 1 portaria editada a cada 1,43 mês.

No Contrato nº 43/2015, processo nº 23100.002324/2015-44, num período de

19 meses, a contar da assinatura do contrato em 30 de setembro de 2015 até 24 de

março de 2017, foram publicadas 12 portarias referentes à designação de fiscais, o

que representa uma média aproximada de 1 portaria editada a cada 1,58 mês.

No Contrato nº 45/2015, processo nº 23100.002467/2015-56, num período de

17 meses, a contar da assinatura do contrato em 15 de outubro de 2015 até 02 de

março de 2017, foram publicadas 8 portarias referentes à designação de fiscais, o

que representa uma média aproximada de 1 portaria editada a cada 2 meses.

No Contrato nº 01/2017, processo nº 23100.002931/2016-96, num período de

2 meses, a contar da assinatura do contrato em 03 de março de 2017 até 27 de abril

de 2017, foram publicadas 4 portarias referentes à designação de fiscais,  o que

representa uma média aproximada de 2 portarias editadas a cada 1 mês.

Diante  disso,  evidencia-se  frequente  alteração  dos  instrumentos  de

designação de fiscais para os contratos terceirizados analisados. Tal achado expõe a

Administração ao risco de fiscalização ineficiente da contratação de prestação de

serviços  e  ausência  de  formação  de  expertise na  equipe  de  fiscalização  de

contratos.

De acordo com o Memorando nº 35/2017 da Ouvidoria, em resposta à SA nº

15/2017, foram encaminhadas as denúncias, reclamações e pedidos de acesso à

informação com relação aos serviços terceirizados, segundo Figura 2:
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Figura 2: Denúncias, reclamações e pedidos de acesso à informação sobre
serviços  terceirizados na  Unipampa,  de  outubro  de 2015 a  dezembro de
2016.

Fonte: Adaptado de Ouvidoria da UNIPAMPA.

Desses registros, apenas os referentes aos códigos 9902, 14081, 14082 e e-

SIC 23480009886201591  possuem maior  relação com a prestação dos  serviços

terceirizados. Tratam-se de reclamações enviadas à Ouvidoria quanto à conduta de

agentes terceirizados na realização de suas atividades. Conforme os documentos

recebidos,  foram  encaminhadas  as  devidas  orientações  para  adequação  das

atitudes dos contratados.

Nos  termos  do  PDI  2014-2018,  aprovado  pela  Resolução  CONSUNI  nº

71/2014, o seu Planejamento anexo apresenta, entre outros, o Eixo Aperfeiçoamento

Institucional e o Eixo Desenvolvimento Humano, com objetivos e iniciativas a serem

implementadas. Destacam-se os objetivos 4 do primeiro eixo e 3 e 4 do segundo

eixo, conforme Figura 3 e Figura 4:
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Figura  3:  Eixo  Aperfeiçoamento  Institucional  -  Objetivo  4  -  Desenvolver
mecanismos que aperfeiçoem a gestão.

Fonte: PDI UNIPAMPA 2014-2018, p. 70.
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Figura 4: Eixo Desenvolvimento Humano - Objetivo 3 e Objetivo 4.

Fonte: Adaptado de PDI UNIPAMPA 2014-2018, p. 72-73.

Observa-se  que  uma atuação  efetiva  da  equipe  de  fiscalização  contratual

pode  contribuir  para  a  melhoria  do  gasto  público,  através  do  trabalho  de

acompanhamento  da  execução  dos  serviços  contratados,  encaminhamento  de

ajustes nos quantitativos, na qualidade da prestação e nos valores a serem pagos, o

que  pode  auxiliar,  ao  menos  indiretamente,  para  o  alcance  do  objetivo  de

desenvolver  mecanismos  de  aperfeiçoamento  da  gestão,  Eixo  Aperfeiçoamento

Institucional.

Essa  influência  positiva  também  pode  ser  potencializada  por  meio  da

implementação das iniciativas  de promover  cursos de formação de gestores,  de

revisar o plano de capacitação e de criar plano de qualificação formal, previstas no

Objetivo 3 – Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos servidores, do

Eixo Desenvolvimento Humano.

No mesmo eixo, o Objetivo 4 também possui  importante iniciativa, que se

relaciona  a  esta  constatação:  levantamento  de  dos  motivos  da  rotatividade  do

quadro de servidores. Paralelamente, a identificação das causas da necessidade de

recorrentes  alterações  nas  portarias  que  designam  as  equipes  de  fiscalização
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auxiliará na redução da rotatividade entre os fiscais de contrato e, ao longo do tempo

tende a consolidar a experiência dos servidores indicados para essas funções.

 4.4.1. Causas

✔ Causas não identificadas.

 4.4.2. Consequências

✔ Risco de fiscalização ineficiente da contratação de prestação de serviços;

✔ Ausência de formação de expertise na equipe de fiscalização de contratos.

 4.4.3. Critérios

✔ Constituição Federal de 1988;

✔ Lei nº 8.666/1993;

✔ Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02/2008;

✔ Instrução Normativa MPDG/SG nº 05/2017;

✔ PDI, UNIPAMPA 2014-2018 (aprovado pela Resolução CONSUNI nº 71/2014).

 4.4.4. Evidências

✔ Portaria nº 130, de 17/08/2015 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 594-596);

✔ Portaria nº 149, de 09/10/2015 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 644-646);

✔ Portaria nº 178, de 11/11/2015 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 667-669);

✔ Portaria nº 19, de 25/01/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 715-717);

✔ Portaria nº 57, de 04/02/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 713-714);

✔ Portaria nº 85, de 12/04/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 723-724);

✔ Portaria nº 92, de 27/04/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 769);

✔ Portaria nº 98, de 03/05/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 770);

✔ Portaria nº 106, de 27/06/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1254);

✔ Portaria nº 131, de 12/09/2016 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1394);

✔ Portaria nº 10, de 31/01/2017 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1524);

✔ Portaria nº 47, de 03/03/2017 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1525);

✔ Portaria nº 66, de 15/03/2017 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1526);

✔ Portaria nº 86, de 24/03/2017 (processo nº 23100.001828/2015-47, fls. 1527);

✔ Portaria nº 150, de 09/10/2015 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 476-478);
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✔ Portaria nº 176, de 10/11/2015 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 495-497);

✔ Portaria nº 197, de 07/12/2015 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 488-490);

✔ Portaria nº 01, de 19/01/2016 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 518-520);

✔ Portaria nº 55, de 04/02/2016 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 521-522);

✔ Portaria nº 67, de 17/02/2016 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 523-524);

✔ Portaria nº 86, de 12/04/2016 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 674-675);

✔ Portaria nº 95, de 03/05/2016 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 698-699);

✔ Portaria nº 09, de 31/01/2017 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 1181);

✔ Portaria nº 46, de 03/03/2017 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 1182);

✔ Portaria nº 56, de 08/03/2017 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 1183);

✔ Portaria nº 85, de 24/03/2017 (processo nº 23100.002324/2015-44, fls. 1184);

✔ Portaria nº 169, de 26/10/2015 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 315-317);

✔ Portaria nº 02, de 19/01/2016 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 348-350 e

fls. 353-355);

✔ Portaria nº 54, de 03/02/2016 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 361-362);

✔ Portaria nº 68, de 17/02/2016 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 363-364);

✔ Portaria nº 87, de 15/04/2016 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 419);

✔ Portaria nº 97, de 03/05/2016 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 582);

✔ Portaria nº 14, de 31/01/2017 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 1136);

✔ Portaria nº 44, de 02/03/2017 (processo nº 23100.002467/2015-56, fls. 1137);

✔ Portaria nº 45, de 02/03/2017 (processo nº 23100.002931/2016-95, fls. 255);

✔ Portaria nº 90, de 27/03/2017 (processo nº 23100.002931/2016-95, fls. 297);

✔ Portaria nº 94, de 24/04/2017 (processo nº 23100.002931/2016-95, fls. 347);

✔ Portaria nº 97, de 27/04/2017 (processo nº 23100.002931/2016-95, fls. 348).

 4.4.5. Análise do Gestor sobre a Constatação

Conforme a manifestação do gestor recebida em 09 de novembro de 2017:

Informamos  que  todas  as  portarias  são  emitidas  com  referência  nas
solicitações dos campus ou Pró-Reitorias, com indicação dos fiscais.
No final  de 2015 e no início de 2017 houve troca nas gestões das Pró-
Reitorias e das direções dos campus, acarretando, dessa forma, a troca de
fiscais de diversos contratos.
Mas também, foi  solicitado ao NUDEPE, relação dos servidores que até
hoje fizeram curso de fiscalização de contrato.  Estamos tabulando estes
dados para que tenhamos uma visão geral de quais Servidores e quantos
contratos fiscalizam.

32



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

AUDITORIA INTERNA

 4.4.6. Conclusão da Auditoria

Relativamente  à  “Constatação  4  –  Fragilidades  quanto  à  fiscalização

contratual”, foi emitida a Recomendação nº 5 no Relatório Preliminar de Auditoria nº

05/2017,  com  conteúdo  nos  termos  que  seguem:  “5)  Identificar  as  causas  das

frequentes alterações nos documentos formais de designação de fiscais e elaborar

plano  de  ação  para  que  as  equipes  de  fiscalização  não  sejam  frequentemente

alteradas”.

Recebida a manifestação do gestor, com identificando possíveis causas para

as  constantes  edições  de  novas  portarias  alterando  a  relação  dos  servidores

designados  para  a  fiscalização  contratual,  a  recomendação  citada  acima  será

baixada neste Relatório Final.

Não obstante, com base no princípio de eficiência estabelecido no art. 37 da

Constituição Federal  de 1988 e nas disposições da Lei  nº 8.666/1993,  a análise

sobre  a  implementação  de  critérios  objetivos  para  a  escolha  dos  fiscais  e  a

capacitação  permanente  dos  servidores  designados  contribuirão  para  o

aprimoramento  da  fiscalização  dos  contratos  administrativos  para  serviços

terceirizados.

Portanto, as recomendações nº 6 e nº 7 emitidas no Relatório Preliminar de

Auditoria  serão mantidas e renumeradas neste Relatório  Final  para nº  4  e nº  5,

respectivamente.  O monitoramento  do atendimento  a  elas  ocorrerá  por  meio  de

Plano  de  Providências,  a  ser  encaminhado  via  Módulo  de  Auditoria  Interna,  no

Sistema GURI.

 4.4.7. Recomendações

4) Implementar  critérios  objetivos  para  definição  das  equipes  de  fiscalização  no

Manual de Fiscalização de Contratos, para reduzir a rotatividade dos fiscais;

5) Implementar plano de capacitação permanente para as equipes de fiscalização de

contratos administrativos.

 5. PONTOS POSITIVOS

Destacam-se os seguintes pontos positivos nesta auditoria: a tempestividade

das respostas da PROAD e da Ouvidoria às Solicitações de Auditoria e ao envio dos

processos administrativos selecionados na amostra; o cumprimento do disposto no
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art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, com o encaminhamento de minutas

de editais, de contratos, e de aditamentos à assessoria jurídica da Administração

(Procuradoria Federal junto à UNIPAMPA); a disponibilização de manuais, de fluxos

de processos e de termos de contrato no portal da Pró-Reitoria.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar a agilidade no envio das respostas às

SAs emitidas. Deste modo, os processos e documentos objeto de análise nessa

auditoria  foram enviados  dentro  dos  prazos  oferecidos,  o  que  contribuiu  para  o

andamento dos trabalhos.

Notou-se,  também,  que  é  cumprido  a  rotina  determinada  pela  Lei  de

Licitações  e  Contratos  Administrativos,  nos  termos  do  que  determina  o  art.  38,

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, encaminhando-se as minutas de editais, de

contratos, e de aditamentos à Procuradoria Federal junto à UNIPAMPA.

Outro ponto positivo constatado refere-se à disponibilização de manuais, de

fluxos de processos e de arquivos com a digitalização de termos de contrato no

portal da Pró-Reitoria de Administração. Esta medida propicia maior transparência

quanto aos procedimentos previstos para cada contratação, bem como os termos

firmados em seus instrumentos.

Consequentemente,  recomenda-se  que  as  boas  práticas  acima  continuem

sendo aplicadas,  no  intuito  de melhorar  a  gestão administrativa  da Universidade

Federal  do  Pampa,  em especial  no  que  diz  respeito  à  contratação  de  serviços

terceirizados.

 6. CONCLUSÃO

Após as análises dos quatro eixos de constatações (fragilidades nos controles

internos;  fragilidades  na  instrução  processual;  risco  de  aumento  de  postos  sem

elaboração  de  termo  aditivo;  e  fragilidades  quanto  à  fiscalização  contratual),

especificando as respectivas causas, consequências, evidências e recomendações,

como  também  a  manifestação  do  gestor  e  a  conclusão  da  auditoria  sobre  a

constatação, retomam-se as questões de auditoria.

A primeira questão de auditoria diz respeito ao seguinte: o termo de referência

atende à conformidade da legislação? Através da análise dos processos licitatórios

nº  23100.001828/2015-47  (Contrato  nº  41/2015),  nº  23100.002324/2015-44

(Contrato  nº  43/2015),  nº  23100.002467/2015-56  (Contrato  n.  45/2015)  e  nº
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23100.002931/2016-95  (Contrato  n.  01/2017),  por  meio  de  documentos  e  da

extração eletrônica de dados, não foram identificadas situações relevantes de não

atendimento às normas vigentes.

O  segundo  questionamento  trata  da  regularidade  da  licitação  para  a

contratação do serviço.  Com base na análise documental  e no exame de dados

registrados no SIASG, não foram constatadas irregularidades no certame de escolha

das empresas contratadas. Da mesma forma, em resposta à terceira questão de

auditoria, conclui-se que a formalização do contrato atendeu aos preceitos legais.

Quanto  à  adequação  da  execução  da  prestação  dos  serviços,  quarto

questionamento, após a verificação das denúncias, das reclamações e dos pedidos

de acesso à informação sobre serviços terceirizados na Unipampa, de outubro de

2015  a  dezembro  de  2016,  enviadas  pela  Ouvidoria,  não  foram  constatadas

situações relevantes que prejudicassem o atendimento do objeto da contratação.

Entretanto  esse  ponto  é  de  significativa  importância  para  o  sucesso  de  todo  o

processo  e  necessita  de  monitoramento  contínuo  por  parte  da  fiscalização  do

contrato.

Sobre do atendimento às exigências legais nos aditamentos de prazo (quinta

questão de auditoria) e de valor (sexta questão de auditoria) atenderam, não foram

evidenciadas ilegalidades nos quatro contratos analisados. Contudo, destaca-se que

os  termos  ainda  são  relativamente  recentes  e  necessitam  ser  constantemente

avaliados, apesar de existirem controles satisfatórios, como aprovação prévia por

parecer  jurídico,  informações em sistemas como SIASG e SIAFI,  segregação de

funções e publicação no Diário Oficial da União.

Na  sétima  questão  de  auditoria  buscou-se  verificar  a  conformidade  dos

reajustes,  em sentido amplo,  com relação às normas pertinentes,  em especial  à

Instrução  Normativa  do  Ministério  do  Planejamento  sobre  serviços  terceirizados.

Neste sentido, não foram evidenciados indícios de repactuações indevidas. Destaca-

se que em alguns casos o procedimento foi realizado por termo aditivo, com mais

mecanismos de controle do que o termo de apostilamento.

Por  meio  da  última  questão  de  auditoria,  analisou-se  o  seguinte

questionamento: a licitação subsequente para o objeto cujo contrato não possa mais

ser prorrogado ocorreu em tempo hábil para evitar descontinuidade da prestação
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dos serviços? Salienta-se que para os objetos contratados que foram analisados não

foi constatada descontinuidade na prestação dos serviços por atraso em licitação.

Destaca-se a necessidade de atenção especial ao último item, uma vez que já

ocorreram situações anteriores em que o contrato então em execução foi prorrogado

além dos 60 meses ordinariamente permitidos pela Lei nº 8.666/1993, art. 57, II. Tais

casos identificados foram o Contrato nº 44/2009 (serviço de vigilância – conforme

análise da prestação de contas de 2014 pelo Acórdão 3.632/2016 da 1ª Câmara do

TCU), o Contrato 31-B/2010 (serviço de portaria – assim numerado, sem registro no

SIASG, e conforme publicações no DOU de 11 de novembro de 2010, nº 216, seção

3, p. 43, e no DOU de 23 de outubro de 2015, nº 203, seção 3, p. 35) e o Contrato

32/2011 (serviço de motoristas – conforme publicações no DOU de 09 de setembro

de 2011, nº 174, seção 3, p. 30, e no DOU de 09 de setembro de 2016, nº 174,

seção 3, p. 35).

Lembra-se  que  o  atendimento  desta  recomendação  12/2017,  referente  à

recomendação  número  15  do  Relatório  de  Auditoria  nº  01/2017,  está  sendo

monitorada por meio do Plano de Providências nº 01/2017, encaminhado à PROAD

via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI. Após consulta realizada em 1º de

dezembro  de  2017,  verificou-se  que  a  situação  da  recomendação  continua

pendente.

Em  conclusão  à  análise  dos  possíveis  riscos  enfrentados,  quanto  às

atividades  relativas  à  contratação  de  prestação  de  serviços  terceirizados,  com

fundamentos nas análises e nas evidências elencadas neste relatório, destaca-se

que  o  risco  estratégico  e  operacional  de  comprometimento  da  realização  dos

objetivos institucionais indica probabilidade média e impacto médio.

Quanto ao risco regulatório e à imagem da instituição, processos licitatórios,

dispensas  ou  inexigibilidades  para  contratação  de  serviços  terceirizados  em

desacordo com a legislação apresentam probabilidade média e impacto alto. Já a

prestação de serviços sem a devida cobertura contratual, enquanto risco regulatório,

demonstra probabilidade baixa e impacto alto.

Acerca da violação ao princípio da segregação de funções, risco operacional

e  à  gestão  de pessoas,  registra-se  probabilidade  baixa  e  impacto  médio,  assim

como para o risco financeiro de preços acima dos valores limites ou de mercado ou
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volume de recursos investidos sem a devida caracterização da demanda identifica-

se probabilidade média e impacto alto.

Sobre  o  risco  tecnológico  e  operacional  de  inexistência  ou  ineficiência  de

controles  nos  processos  de  contratação  de  serviços  terceirizados  verifica-se

probabilidade média e impacto altíssimo ou crítico, bem como o risco à imagem por

ineficiência dos processos de contratação de serviços terceirizados em função da

falta de planejamento indica probabilidade alta e impacto alto.

Quanto ao risco à gestão de pessoas por problemas de comunicação ou de

capacitação  do  pessoal  nas  áreas  auditadas  verifica-se  probabilidade  média  e

impacto médio.

Em  síntese,  a  análise  dos  possíveis  riscos  revela  como  os  mais  críticos

aqueles  relativos  à  inexistência  ou  ineficiência  de  controles  nos  processos  de

contratação de serviços  terceirizados e  relativos  à ineficiência dos processos de

contratação de serviços terceirizados em função da falta de planejamento.

Após  a  manifestação  do  gestor  da  área  auditada  acerca  do  Relatório

Preliminar de Auditoria Interna, das 7 recomendações originais, foram baixadas 2 e

mantidas 5, cujo atendimento será monitorado por meio de Plano de Providências, a

ser encaminhado via Módulo de Auditoria Interna, no Sistema GURI.

Bagé, 1 de dezembro de 2017.
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