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1. INTRODUÇÃO

1.1. Escopo da auditoria

Riscos que permeiam o processo de contratação e gestão dos serviços prestados de forma

contínua, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Ressalta-se que os riscos aqui

abordados referem-se àqueles aplicáveis a todos os tipos de serviços já caracterizados, não sendo

objeto desta auditoria o levantamento de riscos específicos a cada um dos tipos de serviços

contratados (limpeza e conservação, vigilância, motorista, etc.).

1.2. Objetivos da auditoria

a) Levantar os riscos inerentes ao processo de contratação e gestão de serviços

terceirizados1;

b) Realizar a avaliação do risco inerente1;

c) Realizar a avaliação do desenho e da implementação dos controles existentes para

mitigar os riscos do processo de contratação e gestão de serviços terceirizados;

d) Realizar a avaliação do risco residual;

e) Identificar sugestões de controle interno para mitigar os riscos levantados1; e

f) Propor recomendações para a melhoria do processo de contratação e gestão de

serviços terceirizados.

1 Para o atingimento desses objetivos, utilizou-se os resultados obtidos em pesquisa acadêmica (OLIVEIRA, 2019), realizada na UNIPAMPA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

4

1.3. Visão geral do processo

O processo de contratação e gestão de serviços terceirizados tem suas atividades realizadas

no âmbito da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), por meio da Coordenadoria de Contratos e

Licitações (CCL) e da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças (CCF); da Procuradoria Federal; e

dos fiscais que atuam nos campi e na reitoria da Universidade. Contudo, a maioria das atividades

executadas no referido processo são realizadas no âmbito da PROAD, especificamente nas

unidades que constam em destaque no organograma da referida Pró-Reitoria, conforme pode-se

observar na Figura 1.

Figura 1 - Organograma da Pró-Reitoria de Administração

Fonte: Adaptado de UNIPAMPA (2019c).

Dentre as divisões das coordenadorias da PROAD que executam atividades no referido

processo destaca-se a Divisão de Serviços Terceirizados, que tem como escopo de trabalho a

atuação na fase interna das contratações de serviços continuados, bem como o acompanhamento
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e a gestão destes contratos (UNIPAMPA, 2019d). Assim, essa Divisão é responsável por realizar

atividades como o planejamento da contratação, que compreende a realização dos estudos

preliminares, do gerenciamento de riscos e da elaboração de Termo de Referência (TR) e da

Planilha de Custos e Formação de Preços (PCFP); o acompanhamento e a fiscalização da execução

de contratos; a análise técnica de repactuações, revisões e reajustes de preços; e a

negociação/prorrogação contratual (UNIPAMPA, 2019a, 2019d).

Na fase de contratação, a Divisão de Serviços Terceirizados também atua como equipe de

apoio na seleção do fornecedor que prestará o serviço para a Instituição. Por sua vez, o

acompanhamento da execução dos contratos envolve: a gestão do contrato; as análises técnicas

acerca das repactuações, revisões e reajustes de preços; a realização do processo de prorrogação

contratual aliado à análise das planilhas de custos apresentadas pela contratada e consequentes

negociações; e a análise sobre os pedidos de liberação de valores da conta vinculada. Ainda, a

Divisão presta suporte aos fiscais de contrato e realiza intermediações entre a empresa e os fiscais

e realiza o controle orçamentário dos contratos que estão sob sua gestão (UNIPAMPA, 2019d).

Importante ressaltar que, atualmente, nem todos os contratos prestados de forma contínua,

com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, estão sob a responsabilidade da referida

Divisão. Assim, a Divisão realiza a gestão de seis contratos de serviços continuados:

1) Almoxarife;

2) Limpeza e conservação;

3) Motorista;

4) Vigilância;

5) Portaria; e

6) Tratorista e trabalhador agropecuário.

O processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, que conta com a atuação da

Divisão de Serviços Terceirizados em todas as suas fases, pode ser observado no diagrama que

consta na Figura 2. Nesse diagrama, pode-se observar que as fases do processo encontram-se

separadas pormilestones2.

2 Milestone é uma subpartição dentro de um processo.
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Figura 2 - Diagrama do processo de contratação e gestão de serviços terceirizados

Fonte: Oliveira (2019, p. 93).
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Conforme previsto na IN SEGES/MP nº 05/2017, que dispõe sobre as regras e as diretrizes

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

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, são três as fases que compõem

esse processo: I - Planejamento da Contratação; II - Seleção do Fornecedor; e III - Gestão do

Contrato (BRASIL, 2017).

Por fim, cabe ressaltar que a equipe de trabalho da Divisão de Serviços Terceirizados estava

composta, até o término da coleta dos dados desta auditoria, por seis servidores, dois deles

afastados por motivo de licença. Diante disso, a Divisão contava com a força de trabalho de quatro

servidores, sendo que um deles estava em processo de redistribuição para outra universidade.

1.4. Auditorias e planos de providências anteriores

No período de 2016 a 2018, foram realizadas auditorias de conformidade, nas quais foram

analisados alguns contratos de prestação de serviços terceirizados. O Quadro 1 apresenta a relação

dos contratos analisados em auditorias, no período supracitado.

Quadro 1 - Contratos analisados

Contrato Objeto/Serviço Relatório de auditoria

32/2011 Motorista RA nº 01/2017: Relatório de Gestão 2016

36/2015 Auxiliar de veterinária RA nº 10/2016: Atividades Médico-Veterinárias (HUVet)

41/2015 Vigilância

RA nº 05/2017: Processos de Contratação de Serviços
Terceirizados

43/2015 Limpeza

45/2015 Portaria

01/2017 Motorista

14/2014 Manutenção predial

RA nº 02/2018: Manutenção Predial e de Equipamentos11/2015 Instalação e fornecimento de materiais para ar-
condicionado

10/2017 Fornecimento de divisórias
Fonte: AUDIN (2019).

Das auditorias realizadas, ainda encontram-se recomendações, acatadas pelos gestores,

que permanecem pendentes de atendimento e que continuam com status “Em monitoramento”

por parte da AUDIN. O Quadro 2 apresenta um resumo da situação atual de atendimento de cada
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uma das recomendações realizadas nos relatórios de auditoria supracitados no Quadro 1, no que

concerne ao tema desta auditoria.

Quadro 2 - Planos de providências de auditorias anteriores
(continua)

RA nº Constatação Recomendação Em monitoramento

01/2017

Constatação 10 – Análise
de atendimento ao
Acórdão TCU nº
3.632/2016 - 1ª Câmara.

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.

Foram realizadas ações pontuais,
no entanto, o Plano não foi
elaborado. Prazo para
atendimento: 19/01/2020.

05/2017

Constatação 1 -
Fragilidades nos controles
internos.

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

Gestor solicitou novo prazo, até
30/09/2020, para atender a
recomendação.

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

Gestor solicitou novo prazo, até
30/06/2020, para atender a
recomendação.

Constatação 4 –
Fragilidades quanto à
fiscalização contratual.

5) Implementar plano de capacitação
permanente para as equipes de fiscalização
de contratos administrativos.

Gestor solicitou novo prazo, até
30/06/2020, para atender a
recomendação.

02/2018

Constatação 1: Adequação
das Contratações de
Serviços Terceirizados à IN
05/2017.

1) Recomenda-se elaborar norma interna
determinando que as contratações futuras
observem, no que couber, as regras e
diretrizes da IN 05/2017.

Gestor comprometeu-se a
elaborar a norma até fevereiro de
2019. Novo prazo:maio/2020.

2) Recomenda-se elaborar e publicizar
manual interno visando padronização de
procedimentos relacionados ao ciclo de
contratações, desde a elaboração do
projeto básico ou termo de referência até o
arquivamento do processo.

Gestor comprometeu-se a
atender a recomendação. Novo
prazo:maio/2020.

3) Recomenda-se elaborar e publicizar
documento que compile as principais
orientações normativas sobre a atividade
de Gestão e Fiscalização de Contratos,
visando auxiliar os servidores na execução
de suas funções.

Gestor comprometeu-se a
elaborar a norma até fevereiro de
2019. Novo prazo:maio/2020.
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Quadro 2 - Planos de providências de auditorias anteriores
(conclusão)

RA nº Constatação Recomendação Em monitoramento

02/2018

Constatação 1: Adequação
das Contratações de
Serviços Terceirizados à IN
05/2017.

4) Recomenda-se elaborar e publicizar o
Regimento da Coordenadoria de
Manutenção.

Gestor comprometeu-se a
atender a recomendação até
dezembro de 2018. Novo prazo:
maio/2020.

5) Recomenda-se realizar e publicizar o
mapeamento do processo de manutenção.

Gestor comprometeu-se a
mapear o processo até
agosto/2019. Novo prazo:
maio/2020.

6) Recomenda-se elaborar e publicizar o
Planejamento Estratégico da
Coordenadoria de Manutenção.

Gestor comprometeu-se a
elaborar o planejamento até
fevereiro de 2019. Novo prazo:
maio/2020.

7) Recomenda-se elaborar Plano de
Capacitação para os servidores da
Coordenadoria de Manutenção, com base
nas necessidades identificadas.

O plano está sendo elaborado.
Novo prazo:maio/2020.

Fonte: AUDIN (2019).

Sobre as recomendações para que sejam elaborados o “Planejamento Estratégico”

(Recomendação nº 01 do RA nº 05/2017) e a “Gestão de Riscos” (Recomendação nº 02 do RA nº

05/2017) pela unidade auditada, compreende-se que o ideal seria que a Instituição, primeiro,

instituísse seu Planejamento e sua Gestão de Riscos, pois esses documentos seriam os balizadores

para a elaboração dos documentos de todas as unidades administrativas e acadêmicas.

Reforça-se a necessidade de o gestor atender às recomendações de auditoria com as quais

concordaram e comprometeram-se. Essas recomendações são informadas à gestão superior da

Universidade, ao Conselho de Curadores e à CGU, em Relatórios.

A totalidade das recomendações feitas em Relatórios de Auditoria, com o estágio atual de

atendimento, pode ser verificada nos Relatórios de Monitoramento disponibilizados na aba

“Transparência Ativa”, na página da Auditoria Interna3, no site da UNIPAMPA.

2. METODOLOGIA

Para realizar o levantamento dos riscos, foram utilizadas, como técnicas de coleta de dados,

na já referenciada pesquisa acadêmica (OLIVEIRA, 2019), entrevistas, observações e análise

3 https://sites.unipampa.edu.br/auditoria/.

https://sites.unipampa.edu.br/auditoria/transparencia-ativa/
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documental. Por sua vez, para a realização da avaliação dos riscos, utilizou-se as escalas de

probabilidade e impacto que podem ser observadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Escalas de probabilidade e impacto

PROBABILIDADE DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

Muito baixa Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas
circunstâncias indica essa possibilidade. 1

Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias
pouco indicam essa possibilidade. 2

Média Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam
moderadamente essa possibilidade. 5

Alta Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam
fortemente essa possibilidade. 8

Muito alta Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, pois as circunstâncias
indicam claramente essa possibilidade. 10

IMPACTO DESCRIÇÃO DO IMPACTO NOS OBJETIVOS, CASO O EVENTO OCORRA PESO

Muito baixo Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/
comunicação/divulgação ou de conformidade). 1

Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem). Moderado impacto nos objetivos (idem), porém
recuperável. 2

Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável. 5

Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão. 8

Muito alto Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. 10
Fonte: CGU (2018, p. 20) e TCU (2018b, p. 41).

Assim, por meio da multiplicação dos valores de probabilidade e impacto, definiu-se o nível

do risco inerente (RI), ou seja, o nível do risco sem considerar quaisquer controles que reduzam ou

possam reduzir a probabilidade da sua ocorrência ou do seu impacto (CGU, 2018).

RI = NP x NI

em que:

RI = nível do risco inerente

NP = nível de probabilidade do risco

NI = nível de impacto do risco

A partir do resultado do cálculo, o risco foi classificado dentro das faixas que podem ser

observadas na Figura 3: risco baixo; risco médio; risco alto; e risco extremo. Nessa Figura, também

pode-se observar a matriz de risco com os possíveis resultados da combinação das escalas de

probabilidade e impacto do Quadro 3.
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Figura 2 - Matriz de riscos e escala para avaliação de níveis de risco

Fonte: TCU (2018b, p. 42).

Posteriormente, realizou-se a avaliação da eficácia dos controles internos existentes, em

relação aos objetivos do processo organizacional. Assim, para avaliar o efeito dos controles na

mitigação dos riscos levantados, realizou-se a análise dos atributos do desenho e da

implementação dos controles, utilizando a escala que consta no Quadro 4.

Quadro 4 - Escala de avaliação da eficácia dos controles existentes

NÍVEL DE
CONFIANÇA

(NC)

AVALIAÇÃO DO DESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLES
(ATRIBUTOS DO CONTROLE)

RISCO DE
CONTROLE

(RC)

Inexistente Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, não
funcionais.

Muito Alto
1,00

Fraco
Controles têm abordagens ad hoc, tendem a ser aplicados caso a caso, a
responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no
conhecimento das pessoas.

Alto
0,80

Mediano
Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não
contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no
desenho ou nas ferramentas utilizadas.

Médio
0,60

Satisfatório
Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, embora
passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco satisfatoriamente.

Baixo
0,40

Forte
Controles implementados podem ser considerados a “melhor prática”,
mitigando todos os aspectos relevantes do risco.

Muito Baixo
0,20

Fonte: Adaptado de CGU (2018, p. 22) e TCU (2018b, p. 44).
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Dessa maneira, o nível de risco residual é calculado mediante a multiplicação entre o valor

do risco inerente e do risco de controle.

RR = RI x RC

em que:

RR = nível do risco residual

RI = nível do risco inerente

RC = risco de controle

Chegando-se ao nível do risco residual, ou seja, o risco que remanesce depois de

considerado o efeito das respostas adotadas pela gestão a fim de reduzir a probabilidade e/ou o

impacto dos riscos, incluindo controles internos e outras ações (TCU, 2018b), foram selecionados

para fins de apresentação neste relatório, os riscos que apresentaram classificação “alto” e

“extremo”, ou seja, aqueles com nível de risco residual igual ou maior do que quarenta.

Por sua vez, para fins de categorização dos riscos levantados, foram utilizadas as tipologias

que constam no Quadro 5. Segundo a ABNT (2009), esta classificação deve ser desenvolvida de

acordo com as características de cada instituição, contemplando suas particularidades. Não existe

um tipo de classificação de riscos que seja consensual, exaustivo, aplicável e que contemple todas

as organizações (IBGC, 2017). Nesse sentido, foram utilizadas as tipologias que apresentaram

maior aderência ao tema.

Quadro 5 - Escala de avaliação da eficácia dos controles existentes
(continua)

Tipologia Definição Referências

Riscos
operacionais

Eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou da entidade,
normalmente associados à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de
falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura
e sistemas, ou de eventos externos.

Brasil (2016),
CGU (2018) e
MP (2017).

Riscos de
conformidade

Eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis, ou
ainda, o descumprimento de contrato.

CGU (2018) e
MP (2017).

Riscos
estratégicos

Eventos associados à possibilidade de perda resultante do insucesso das
estratégias adotadas que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos
estratégicos da unidade/órgão.

MF (2018) e MP
(2017).
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Quadro 5 - Escala de avaliação da eficácia dos controles existentes
(conclusão)

Tipologia Definição Referências

Riscos
orçamentários/
financeiros

Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar
com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas
atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução
orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.

Brasil (2016),
CGU (2018) e
MP (2017).

Riscos de
integridade

Eventos relacionados à corrupção, às fraudes, às irregularidades e/ou aos desvios
éticos e de conduta que podem afetar a probidade da gestão dos recursos
públicos e das atividades da organização.

CGU (2018), MF
(2018) e MP

(2017).

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019, p. 37).

A seguir, são apresentados os resultados da auditoria.

3. RESULTADOS

Em relação ao primeiro objetivo desta auditoria, de levantar os riscos inerentes ao

processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, a relação dos riscos levantados pode

ser observada no Apêndice I deste relatório. No total, foram levantados cento e seis riscos que

permeiam o processo de contratação e gestão de serviços terceirizados. Conforme já mencionado

anteriormente, tais riscos são oriundos de pesquisa acadêmica realizada no âmbito da UNIPAMPA.

3.1. Risco inerente x risco residual

Em relação ao segundo objetivo, de realizar a avaliação do risco inerente, o resultado pode

ser observado na matriz de risco que consta na Figura 3. Como resultado da classificação do risco

inerente, utilizando as escalas de probabilidade e impacto, e os pesos apresentados no Quadro 3,

registrou-se um total de três riscos extremos, trinta e quatro riscos altos, cinquenta e sete riscos

médios e doze riscos baixos.
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Figura 3 - Matriz do risco inerente

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019, p. 103).

Em relação ao terceiro objetivo, de realizar a avaliação do desenho e da implementação

dos controles existentes para mitigar os riscos do processo de contratação e gestão de serviços

terceirizados, por meio da Solicitação de Auditoria nº 63/2019 - UNIPAMPA/REITORIA/AUDIN

(Processo nº 23100.014444/2019-18), solicitou-se a realização da auto avaliação dos controles

existentes frente aos riscos que foram levantados, utilizando, para tal, a escala de avaliação da

eficácia dos controles existentes que consta no Quadro 4 deste relatório. Assim, com o resultado

desta avaliação, pôde-se dar cumprimento também ao quarto objetivo deste trabalho, de realizar

a avaliação do risco residual, que pode ser observado na matriz de risco residual que consta na

Figura 4.
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Figura 4 - Matriz do risco residual

Fonte: AUDIN (2019).

Por meio da avaliação do desenho e da implementação dos controles existentes para

mitigar os riscos do processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, pode-se observar,

no Quadro 6, as alterações na classificação dos níveis de risco. Essas alterações são decorrentes

dos controles internos existentes, que auxiliam na mitigação dos riscos inerentes ao processo

auditado.

Quadro 6 - Risco residual x Risco Inerente

Nível de risco
Quantidade de riscos

NRI NRR

Risco extremo (RE) 3 1

Risco alto (RA) 34 15

Risco médio (RM) 57 50

Risco baixo (RB) 12 40
Fonte: AUDIN (2019).

Assim, para fins de apresentação neste relatório, foram selecionados os riscos que

apresentaram classificação “alto” e “extremo”, ou seja, aqueles com nível de risco residual igual ou
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maior do que quarenta. Dessa maneira, conforme pode-se observar no Quadro 6, foram

selecionados um total de dezesseis riscos que atenderam ao critério escolhido e que passam a ser

apresentados no próximo tópico deste relatório, no qual pode-se observar também o

cumprimento do quinto objetivo estabelecido, ou seja, identificar sugestões de controle interno

para mitigar os riscos levantados.

3.2. Riscos e controles

3.2.1. Contratações desvantajosas

Evento de risco: contratações desvantajosas para a Administração (objetos mal especificados,

modelo que não permite adequada gestão contratual, preços elevados).

Esse evento de risco não encontra-se associado especificamente a uma atividade do

processo de contratação e gestão de serviços terceirizados; contudo, apresenta relação com o

processo auditado. Pode-se observar, na Tabela 1, a classificação do risco em relação à

probabilidade (NP) e ao impacto (NI), resultando no nível de risco inerente (RI). Posteriormente,

após a avaliação do risco de controle (RC), pode-se observar o resultado do nível do risco residual

(RR).

Tabela 1 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual
R4 8 5 40 1 40 Risco alto (RA)

Fonte: AUDIN (2019).

Categoria: risco operacional.

Causa: pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada.

Consequência: desperdício de recursos (orçamentário/financeiro; pessoal) públicos.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: estabelecer regras e critérios a serem observados para alocação de

servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das atividades relacionadas à

contratação e à gestão contratual de serviços terceirizados; instituir plano/política de capacitação
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permanente com o objetivo de estimular o aprimoramento dos servidores no tocante à legislação

e à jurisprudência aplicáveis aos seus processos de trabalho.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Acórdão TCU

nº 1.610/2013 - Plenário, Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Relatório de Auditoria

Interna nº 07/2014, Relatório de Auditoria Interna nº 05/2017 e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.2. Fragilidade nos controles internos

Evento de risco: controles internos adotados pela área de gestão de compras e contratações

associados a planilhas com acesso online, elaboradas e alimentadas por apenas um servidor que

detém o conhecimento para tanto.

Esse evento de risco também não encontra-se associado especificamente a uma atividade

do processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, no entanto, apresenta relação com

o processo auditado. Na Tabela 2, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 2 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R9 8 5 40 1 40 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: ausência de controles em sistemas informatizados seguros, controles existentes na

dependência do conhecimento técnico de apenas um servidor.

Consequências: fragilidade nos controles internos adotados e a consequente incidência de riscos,

impacto nos controles internos em eventual ausência do servidor, mesmo que temporária (férias,

licença, etc.).

Categoria: Risco operacional.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Relatório de Auditoria CGU nº

201700846 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: Implementar controles em sistemas informatizados seguros. Durante o

período necessário para essa implementação, os controles atualmente existentes não devem ficar

na dependência do conhecimento técnico de apenas um servidor.
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Fontes/referências (sugestão de controle): Relatório de Auditoria CGU nº 201700846 e entrevistas

(OLIVEIRA, 2019).

3.2.3. Estimativas de quantidades inadequadas

Evento de risco: falta ou excesso de postos de trabalho ou de área dimensionada (serviço de

limpeza e conservação), a fim de atender à necessidade da contratação.

Esse risco pode ser vinculado à atividade de elaborar os estudos técnicos preliminares, da

fase de planejamento da contratação. Na Tabela 3, pode-se observar a classificação do risco, nos

termos já estabelecidos.

Tabela 3 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R21 8 8 64 1 64 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: estimativa de quantidades inadequadas (a maior ou a menor) às necessidades da

Instituição.

Consequências: celebração de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados (esses aditivos

podem fazer com que o órgão sofra o efeito do “jogo de planilha”, se os preços tiverem sido

manipulados pela contratada); novas contratações (por licitação ou não, se o erro de estimativa

tiver sido grande, com todo o esforço administrativo decorrente); perda do efeito de escala, no

caso de celebração de aditivos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final

maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades

contratadas separadamente; utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao

cancelamento da contratação de outros itens previstos no planejamento conjunto das

contratações; desperdício de recursos orçamentários/financeiros em caso de excesso de postos ou

de área dimensionada (serviços de limpeza).

Categoria: risco operacional.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014,
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Processo nº 23100.000162/2009-61 (Contrato 44/2009 - Vigilância) e entrevistas e observações

(OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: definir o método para estimar as quantidades necessárias (se preciso, deve

buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da solução em outros

órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e documentar a aplicação do método no

processo de contratação; fazer (equipe de planejamento da contratação) o levantamento exaustivo

da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contrações;

armazenar (fiscais de contrato/gestor do contrato) os dados da execução contratual, de modo que

a equipe de planejamento da contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação do mesmo

tipo de serviço, conte com informações de contratos anteriores (séries históricas de contratos de

serviços contínuos), o que pode facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova

contratação; Procuradoria Federal não aprovar processo de contratação que não contenha, nos

autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados; realizar (fiscais de

contrato/gestor do contrato) um monitoramento permanente, durante o primeiro ano de execução

do contrato, com vistas a avaliar a sua eficiência e eficácia em relação à mão de obra ofertada e à

demanda efetivamente existente.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Lei nº 8.666,

de 21 de junho de 1993, Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Lei nº 9.784, de 29 de janeiro

de 1999, Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014 e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.4. Inexistência do gerenciamento dos riscos

Evento de risco: desconsideração dos riscos existentes no planejamento da contratação, na

seleção do fornecedor e na gestão do contrato.

Esse risco pode ser vinculado à atividade de elaborar o mapa de riscos, da fase de

planejamento da contratação. Na Tabela 4, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 4 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP PI RI RC RR Nível de risco residual

R35 8 8 64 0,8 51,2 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).
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Causa: inexistência do gerenciamento dos riscos das fases do processo de contratação e gestão de

serviços terceirizados.

Consequência: impacto causado por todos os riscos desconsiderados.

Categoria: risco de conformidade.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017,

Relatório de Auditoria Interna nº 02/2018 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestão de controle: elaborar a análise de risco nas fases de planejamento da contratação,

seleção do fornecedor e gestão do contrato.

Fonte/referência (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Instrução

Normativa MP/SEGES n.º 05/2017 e Relatório de Auditoria Interna nº 02/2018.

3.2.5. Subjetividade na mensuração dos resultados

Evento de risco: pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendam

às necessidades da Instituição ou paralisação do contrato (devido à Administração recursar-se a

dar aceite às entregas da contratada e esta entender que os resultados são os que o contrato

prevê).

Esse risco pode ser vinculado à atividade de elaborar o termo de referência, da fase de

planejamento da contratação. Na Tabela 5, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 5 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R44 8 5 40 1 40 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração

da contratada.

Consequência: desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da

Instituição.

Categoria: risco operacional.
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Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017 e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestão de controle: definir, no modelo de gestão do contrato, método objetivo para avaliação da

conformidade dos serviços prestados, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a

mensuração dos serviços executados.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Instrução

Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Acórdão TCU nº 743/2014 - Plenário, Acórdão TCU nº 786/2006

- Plenário e observações (OLIVEIRA, 2019).

3.2.6. Indisponibilidade orçamentária para a contratação

Evento de risco: indisponibilidade orçamentária para contratação.

Esse risco pode ser vinculado à atividade de analisar a disponibilidade orçamentária da fase de

planejamento da contratação. Na Tabela 6, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 6 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R50 8 10 80 1 80 Risco extremo (RE)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: outras contratações sendo realizadas de forma simultânea com valor acima do previsto,

aditivos contratuais não previstos em outros contratos, falta de planejamento orçamentário e

contingenciamento orçamentário.

Consequência: impossibilidade de contratação.

Categoria: risco orçamentário/financeiro.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira,

incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação da Instituição (planejada,

licitada, contratada), sobre os valores empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação
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disponível; estabelecer (alta administração) contato permanente com a setorial de orçamento e

finanças do Ministério da Educação.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) e entrevistas

(OLIVEIRA, 2019).

3.2.7. Relacionamento e/ou parentesco entre dirigentes das empresas com servidores da

Instituição

Evento de risco: contratação de empresas cujos sócios/administradores possuem relacionamentos

entre si e existência de parentesco entre dirigentes das empresas com servidores da Instituição.

Esse risco pode ser vinculado à atividade de realizar o pregão eletrônico, da fase de seleção

do fornecedor. Na Tabela 7, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 7 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R73 5 8 40 1 40 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: ausência de consulta para verificação de relacionamento entre sócios/administradores das

empresas e da existência de parentesco entre dirigentes das empresas com servidores da

Instituição.

Consequência: possibilidade da ocorrência de fraudes e conluios.

Categoria: risco de integridade.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Relatório de Auditoria CGU nº

201700846 e Acórdão TCU n.º 3.457/2016 - 1ª Câmara.

Sugestão de controle: realizar rotinas de verificação de possíveis relacionamentos entre

sócios/administradores das empresas e a existência de parentesco entre dirigentes das empresas

com servidores da Instituição.

Fontes/referências (sugestão de controle): Relatório de Auditoria CGU nº 201700846 e Acórdão

TCU nº 3.457/2016 - 1ª Câmara.
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3.2.8. Recusa para o exercício da função de fiscal de contrato

Evento de risco: recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função

de fiscal de contrato.

Na fase de gestão do contrato, esse risco pode ser vinculado às atividades de designar os

fiscais, de acompanhar e de fiscalizar o contrato. Na Tabela 8, pode-se observar a classificação do

risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 8 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R75 8 5 40 1 40 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na

governança das aquisições, como, por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e

falta de definição clara de papéis e responsabilidades).

Consequência: não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os

riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.

Categoria: risco operacional.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014 e

entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestão de controle: implementar estruturas de governança das aquisições na organização de

forma que o ambiente seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na

fiscalização dos contratos.

Fonte/referência (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA).

3.2.9. Gestor e fiscais sem competência necessária para a função

Evento de risco: fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais gestores e fiscais não detêm

competência.
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Esse risco pode ser vinculado às atividades de designar os fiscais e de acompanhar e

fiscalizar o contrato, ambas da fase de gestão do contrato. Na Tabela 9, pode-se observar a

classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 9 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R77 8 5 40 1 40 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: os atores que devem atuar na gestão e na fiscalização do contrato pela Administração

(gestor, fiscal administrativo, fiscal técnico) não possuem as competências necessárias à execução

da atividade.

Consequência: não detecção de descumprimento de partes da avença com suas respectivas

consequências.

Categoria: risco operacional.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014,

Relatório de Auditoria Interna nº 02/2018 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: incluir, no modelo de gestão do contrato, o estabelecimento de uma

equipe multidisciplinar de fiscalização, incluindo, pelo menos, os papéis de gestor do contrato,

fiscal técnico e fiscal administrativo; manter quadro de servidores com capacitação adequada a

exercer os vários papéis na gestão contratual; na indicação de servidor devem ser considerados a

compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de

contratos por servidor e a sua capacidade para o desempenho das atividades; representante da

administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não detenha

competências para tal notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de

competência; o encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar

de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que

possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso. Ocorrendo

essa situação, a Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho

das atribuições, conforme a natureza e a complexidade do objeto, ou designar outro servidor com

a qualificação requerida.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

AUDITORIA INTERNA

25

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Acórdão TCU

nº 1.610/2013 - Plenário, Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Lei nº 8.112, de 11 de

dezembro de 1990, Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014, Relatório de Auditoria Interna nº

02/2018 e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.10. Alta rotatividade dos fiscais do contrato

Evento de risco: alta rotatividade dos fiscais do contrato.

Esse risco pode ser vinculado às atividades de designar os fiscais e de acompanhar e

fiscalizar o contrato, ambas da fase de gestão do contrato. Na Tabela 10, pode-se observar a

classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 10 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R79 10 5 50 1 50 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: ausência de critérios objetivos para a escolha dos fiscais e de estabelecimento de

capacitação permanente dos servidores designados.

Consequências: ineficiência na fiscalização dos contratos, ausência de formação de expertise

relacionada à fiscalização de contratos.

Categoria: risco operacional.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Instrução Normativa MP/SEGES n.º

05/2017, Relatório de Auditoria Interna n.º 05/2017 e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestão de controle: implementar critérios objetivos para definição das equipes de fiscalização;

implementar plano de capacitação permanente para as equipes de fiscalização dos contratos de

serviços terceirizados.

Fontes/referências (sugestão de controle): Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Relatório

de Auditoria Interna nº 05/2017 e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).
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3.2.11. Ausência de segregação de funções

Evento de risco: designação dos mesmos servidores que atuaram na fase de planejamento e

seleção do fornecedor (como requisitante, pregoeiro ou membro de comissão de licitação) para

atuar na fase de gestão contratual (fiscal de contrato e responsável pelo ateste da prestação de

serviço).

Esse risco pode ser vinculado às atividades de designar os fiscais e de acompanhar e

fiscalizar o contrato, ambas da fase de gestão do contrato. Na Tabela 11, pode-se observar a

classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 11 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R80 8 8 64 1 64 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: ausência de segregação de funções.

Consequências: possibilidade de ocorrerem conflitos de interesses, erros, omissões, fraudes ou

corrupção; acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor; criação de brechas no contrato

que possam ser exploradas na gestão contratual pelo mesmo servidor, causando, por exemplo,

danos ao erário e ainda retardando a detecção desses danos.

Categoria: risco de integridade.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Relatório de Auditoria Interna nº

02/2018, Acórdão TCU nº 3.457/2016 - 1ª Câmara, Acórdão TCU nº 747/2013 - Plenário, Acórdão

TCU nº 5.840/2012 - 2ª Câmara, Acórdão TCU nº 5.615/2008 - 2ª Câmara e entrevistas e

observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: designar, para atuar na fase de gestão contratual, servidores que não

participaram da fase de planejamento da contratação, obedecendo ao princípio de segregação de

funções; estabelecer políticas e procedimentos prevendo separação entre funções e atividades

consideradas incompatíveis de autorização, aprovação, execução, controle e registro de operações

a fim de reduzir o risco de ocorrerem erros, desperdícios ou fraudes e de maneira que o trabalho

de uma área ou pessoa seja automaticamente checado por outra, inteiramente independente da

primeira.
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Fontes/referências (sugestão de controle): Relatório de Auditoria Interna nº 02/2018, Acórdão

TCU nº 5.840/2012 - 2ª Câmara e observações (OLIVEIRA, 2019).

3.2.12. Ingerência

Evento de risco: caraterização de execução indireta ilegal.

Esse risco pode ser vinculado à atividade de acompanhar e fiscalizar o contrato, da fase de

gestão do contrato. Na Tabela 12, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 12 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R86 10 8 80 0,8 64 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causa: ingerência da Instituição na administração da contratada (vedada pelo art. 5º da IN

SEGES/MP n.º 05/2017).

Consequência: prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula n.º 331 do

TST.

Categoria: risco de conformidade.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA), Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Súmula nº 331 do TST, Relatório de Auditoria

Interna nº 02/2018, Acórdão TCU nº 3.293/2010 - 2ª Câmara (Prestação de Contas Exercício 2008 -

UNIPAMPA), Acórdão TCU nº 3.501/2008 - 2ª Câmara, Processo nº 23100.000812/2009-79

(Contrato 51/2009 - Motorista) e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: definir, no modelo de execução do objeto, que, dentre outros: a) a

interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com

exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada; b)

aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (solicitação de férias

e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência

do órgão; c) no caso da adoção, excepcional, de modelo de execução indireta pela alocação por

postos de trabalho, o órgão deva se restringir a fazer com que a contratada cumpra o modelo de
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execução do objeto citado, que deve definir claramente elementos que incluam a qualificação

técnica necessária para assumir cada posto de serviço e os documentos que servirão para

comprovar a qualificação exigida junto ao órgão; d) é vedado aos servidores públicos, formal ou

informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou

comando direto sobre os funcionários; realização de ações de conscientização junto aos servidores

da Instituição, a fim de evitar a prática de atos de ingerência na administração da contratada.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Instrução

Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Súmula nº 331 do TST, Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.13. Descontinuidade do serviço prestado

Evento de risco: descontinuidade do serviço prestado por término do contrato ou por abandono

da empresa prestadora do serviço.

Esse risco pode ser vinculado a atividades da fase de gestão do contrato. Na Tabela 13,

pode-se observar a classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 13 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R88 8 10 80 0,6 48 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: falência da empresa, empresa contratada não aceita realizar a renovação do contrato,

empresa contratada passa a apresentar restrição que a impeça de licitar com a União no decorrer

do contrato.

Consequências: impacto negativo causado pela descontinuidade do serviço no funcionamento da

Instituição, atrapalhando o alcance dos objetivos; necessidade de contratação direta (dispensa) e

sem o adequado planejamento da contratação, em função da descontinuidade de serviço de

natureza contínua (falta de tempo hábil para realização de uma nova licitação).

Categoria: risco operacional.
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Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Processo nº 23100.000584/2011-51

(Contrato 32/2011 - Motorista), Processo nº 23100.002155/2011-19 (Contrato 83/2011 - Limpeza)

e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: incluir em edital exigências como condição de habilitação econômico-

financeira para a contratação de serviços continuados, como as previstas no Acórdão TCU n.º

1.214/2013 - Plenário (item 9.1.10), a fim de eliminar empresas "aventureiras"; realizar a retenção

da garantia e de créditos da contratada, previstos nos artigos 64, 65 e 66 da IN SEGES/MP n.º

05/2017; liberar saldo existente na Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação,

apenas após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas

e previdenciários relativos ao serviço contratado; manter (gestor responsável pelas contratações)

estudos técnicos preliminares, planilhas de custos e formação de preços e termos de referência,

pré-prontos, a fim de realizar o enfrentamento de situações relacionadas a contratos

descontinuados (não renovados, rescindidos ou interrompidos).

Fontes/referências (sugestão de controle): Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017, Acórdão

TCU nº 1.214/2013 - Plenário; e entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.14. Fiscalização contratual inadequada

Evento de risco: fiscalização contratual inadequada (aumento dos encargos na fiscalização sem

necessariamente diminuir o risco de as obrigações não estarem sendo cumpridas pelas

contratadas).

Esse risco pode ser vinculado à atividade de acompanhar e fiscalizar o contrato, da fase de

gestão do contrato. Na Tabela 14, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já

estabelecidos.

Tabela 14 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R89 8 8 64 0,8 51,2 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: utilização, durante a fiscalização, de controles pouco eficazes para garantir o cumprimento,

pelas contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS; alta rotatividade dos
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fiscais de contrato; acúmulo das diversas atividades de fiscalização (técnica e administrativa);

ausência de capacitação voltada às atividades de fiscalização; indicação de fiscal de contrato

realizada sem levar em consideração a compatibilidade com as atribuições do cargo, a

complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a sua capacidade para o

desempenho das atividades.

Consequência: diminuição da atenção da fiscalização no cumprimento do objeto do contrato e

com baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada

(descumprimento este que traz possibilidade de responsabilização solidária da administração).

Categoria: risco de conformidade.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Riscos e Controles nas Aquisições

(RCA); Instrução Normativa MP/SEGES nº 05/2017; Acórdão TCU nº 1.214/2013 - Plenário;

Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014; Relatório de Auditoria Interna nº 10/2016; Relatório de

Auditoria Interna nº 05/2017; Recurso Extraordinário STF nº 760.931; Processo nº

23100.000162/2009-61 (Contrato 44/2009 - Vigilância); Processo nº 23100.000812/2009-79

(Contrato 51/2009 - Motorista); Processo nº 23100.000792/2010-70 (Contrato 31/2010 - Portaria);

Processo nº 23100.000584/2011-51 (Contrato 32/2011 - Motorista); Processo nº

23100.002155/2011-19 (Contrato 83/2011 - Limpeza); Processo nº 23100.001828/2015-47

(Contrato 41/2015 - Vigilância); Processo nº 23100.002324/2015-44 (Contrato 43/2015 - Limpeza);

Processo nº 23100.002467/2015-56 (Contrato 45/2015 - Portaria); e entrevistas e observações

(OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: incluir, no modelo de gestão do contrato, que as verificações documentais

relativas aos aspectos trabalhistas, previdenciários e do FGTS, além de contemplar os documentos

que atestem a regularidade da contratada como um todo nos termos da Lei n.º 8.666/93 (art. 29,

IV e V), complementarmente, a critério da administração, poderão ser exigidos que a contratada

apresente outros documentos, como os previstos no Acórdão TCU n.º 1.214/2013 - Plenário;

avaliar (fiscal administrativo do contrato) os riscos de descumprimento pela contratada das

obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS para determinar a extensão das amostras

que serão utilizadas na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada,

das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS; documentar (fiscal administrativo do

contrato) a sistemática de fiscalização utilizada em cada período e comunicar aos órgãos

responsáveis qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS
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dos trabalhadores terceirizados; implementar (autoridade competente) critérios objetivos para

definição das equipes de fiscalização; implementar (autoridade competente) plano de fiscalização

permanente para as equipes de fiscalização dos contratos de serviços terceirizados.

Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA), Lei n.º 8.666,

de 21 de junho de 1993, Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, Instrução Normativa

MP/SEGES nº 05/2017, Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Acórdão TCU nº 1.214/2013 -

Plenário e Relatório de Auditoria Interna nº 07/2014.

3.2.15. Indisponibilidade orçamentária na gestão do contrato

Evento de risco: indisponibilidade orçamentária na gestão do contrato.

Esse risco pode ser vinculado a atividades da fase de gestão do contrato. Na Tabela 15,

pode-se observar a classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 15 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R96 8 8 64 1 64 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: contingenciamento orçamentário; Falta de planejamento orçamentário.

Consequências: possível realização de despesa sem prévio empenho com a possibilidade de futura

responsabilização dos servidores envolvidos; atraso no lançamento da nota fiscal no SIAFI com

reflexo no pagamento; desequilíbrio financeiro na contratada; supressão contratual em virtude do

contingenciamento orçamentário; descontinuidade do serviço prestado.

Categoria: risco orçamentário/financeiro.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Lei nº 4.320, de 17 de março de

1964, Processo nº 23100.000584/2011-51 (Contrato 32/2011 - Motorista), Processo nº

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

(Contrato 43/2015 - Limpeza) e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestão de controle: estabelecer regras e critérios a serem observados para priorização da

alocação de recursos orçamentários; estabelecer contato permanente com a setorial de orçamento

e finanças do Ministério da Educação.
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Fonte/referência (sugestão de controle): entrevistas (OLIVEIRA, 2019).

3.2.16. Atraso no pagamento dos serviços terceirizados

Evento de risco: atraso no pagamento dos serviços terceirizados.

Esse risco pode ser vinculado às atividades de fazer o lançamento da nota fiscal/fatura no

SIAFI, e de analisar e efetivar o pagamento e o recolhimento das retenções, da fase de gestão do

contrato. Na Tabela 16, pode-se observar a classificação do risco, nos termos já estabelecidos.

Tabela 16 - Classificação do risco:

Ref. Risco NP NI RI RC RR Nível de risco residual

R101 8 8 64 0,8 51,2 Risco alto (RA)
Fonte: AUDIN (2019).

Causas: ausência de repasse financeiro por parte dos órgãos responsáveis, Insuficiência no

quantitativo de servidores disponíveis para atendimento das demandas, morosidade nos trâmites

internos dos documentos fiscais.

Consequências: dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer com que

a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais; desequilíbrio financeiro na contratada;

descontinuidade do serviço prestado.

Categoria: risco orçamentário/financeiro.

Fontes/referências (evento de risco + causa + consequência): Processo nº 23100.000162/2009-61

(Contrato 44/2009 - Vigilância), Processo nº 23100.000584/2011-51 (Contrato 32/2011 -

Motorista), Processo nº 23100.001828/2015-47 (Contrato 41/2015 - Vigilância), Processo nº

23100.002467/2015-56 (Contrato 45/2015 - Portaria) e entrevistas e observações (OLIVEIRA, 2019).

Sugestões de controle: estabelecer regras e critérios a serem observados para alocação de

servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das atividades relacionadas à

execução orçamentária/financeira; estabelecer contato permanente com a setorial financeira do

Ministério da Educação; adotar fluxo diário/semanal para conferência dos lançamentos no SIAFI,

evitando acúmulo de documentos para análise, quando houver repasse de recurso financeiro para

pagamento.
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Fontes/referências (sugestão de controle): Riscos e Controles nas Aquisições (RCA) e entrevistas

(OLIVEIRA, 2019).

3.3. Considerações

3.3.1. Gestão de riscos

De acordo com a ABNT (2009), em termos gerais, “gestão de riscos” refere-se à arquitetura

(princípios, estrutura e processo) para gerenciar riscos eficazmente; enquanto “gerenciar riscos”

está relacionado à aplicação dessa arquitetura para o gerenciamento dos riscos nos diversos

contextos específicos em que os objetivos de uma organização são perseguidos. Neste contexto,

cabe destacar a incipiência dessa temática no âmbito da UNIPAMPA.

A fim de atender à IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, encontrava-se publicada a Norma

Operacional nº 02/2018, que estabelecia a Política de Governança, Integridade e Gestão de Riscos

da Instituição (UNIPAMPA, 2018). Contudo, a referida norma não adotava um modelo prático para

o gerenciamento dos riscos e nem mesmo um cronograma para uma efetiva implementação dessa

política. Além disso, percebeu-se que poucos foram os avanços dessa temática no âmbito da

Instituição, de acordo com o que pôde ser observado no relatório de “Levantamento de

Governança e Gestão Públicas - 2018”, no qual o TCU aferiu o nível de implementação das

organizações públicas federais em relação a boas práticas de liderança, estratégia e accountability,

bem como práticas de governança e gestão de TI, de pessoas e de contratações.

Nesse relatório, nos itens “gerir os riscos da organização” e “capacidade em gestão de riscos

nas contratações”, os resultados aferidos na UNIPAMPA apresentaram nível “inexpressivo” de

classificação (TCU, 2018a), conforme pode-se observar nas Figuras 5 e 6. A Figura 5 apresenta o

detalhamento para a avaliação do índice de governança pública (iGovPub), além de comparar com

o iGG (índice integrado de governança e gestão públicas). Já a Figura 6 apresenta o detalhamento

para iGovContrat (índice de governança e gestão em contratações). Assim, essa avaliação evidencia

a necessidade de ações efetivas para a implementação do gerenciamento dos riscos que permeiam

as atividades dos processos da Instituição, dentre eles, o processo de contratação e gestão de

serviços terceirizados.
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Figura 5 - Resultado para iGovPub Figura 6 - Resultado para iGovContrat

 iGovPub (índice de governança pública) ← Lid; Estr; e Acct, onde:
 Estr (índice de capacidade em estratégia) ← 2111; 2112; 2120; e 2130, onde:

 2110 (Gerir os riscos da organização):
 2111 (O modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido);

 2112 (Os riscos considerados críticos para a organização são geridos).

 iGovContrat (índice de governança e gestão em contratações) ← GovContrat; Pessoas;
Processos; RiscoContr; e GestContrat, onde:
 iGestContrat (capacidade em gestão de contratações) ← Pessoas; Processos; RiscoContr;

e GestContrat, onde::
 RiscoContr (capacidade em gestão de riscos nas contratações).

Fonte: Adaptado de TCU (2018a, p. 5). Fonte: Adaptado de TCU (2018a, p. 14).
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Em relação a Norma Operacional nº 02/2018, observou-se que, além de não definir um

modelo para o gerenciamento dos riscos, a norma não estabeleceu o apetite e a tolerância a riscos

da Instituição. No dia 12/12/2019, foi publicada, no Boletim de Serviço Eletrônico da UNIPAMPA, a

Norma Operacional nº 07/2019, que revogou a Norma Operacional nº 02/2018. Essa nova Norma

apresentou avanços em relação a anterior, como, por exemplo, o estabelecimento de uma

metodologia de identificação, análise e avaliação de riscos baseada na ABNT NBR ISO 31000:2009.

No entanto, embora a Norma Operacional nº 07/2019 conceitue o “apetite a risco” como

“o nível de risco que a UNIPAMPA está disposta a aceitar” (UNIPAMPA, 2019, b), a referida Norma

não estabelece o nível de apetite e de tolerância a riscos da Instituição. De acordo com o COSO

(2007, p. 20), “o apetite a risco é a quantidade de riscos, no sentido mais amplo, que uma

organização está disposta a aceitar em sua busca para agregar valor”. O apetite a risco está

relacionado de forma direta à estratégia da organização e é levado em consideração na definição

das estratégias, pois estas expõem a organização a diferentes riscos. Nesse contexto, o

gerenciamento desses riscos ajuda a administração a selecionar uma estratégia capaz de alinhar a

criação de valor com o apetite a risco (COSO, 2007).

Por sua vez, a tolerância a riscos representa o nível aceitável de variação em relação à meta

para o cumprimento de um objetivo específico, e, geralmente, é mensurada nas mesmas unidades

utilizadas para avaliar o objetivo a que está vinculada. Assim, ao estabelecer a tolerância a riscos, a

administração considera o grau de importância do objetivo relacionado e alinha essas tolerâncias

ao apetite a risco global, ajudando a assegurar que a organização permaneça dentro de seus

limites de apetite a risco e, por sua vez, consiga atingir os seus objetivos (COSO, 2007).

Assim, de maneira prática, após realizar a identificação e a avaliação dos riscos, sem

conhecer o apetite a risco da Instituição, faltariam parâmetros para escolher quais os riscos que

devem receber o tratamento de forma prioritária. Estando dentro do apetite ao risco, o gestor irá

apenas monitorar; se estiver fora, terá que implantar, desenhar novos controles até que o residual

do risco esteja dentro do respectivo apetite desejado (BRASILIANO, 2018). Nesse sentido, a

UNIPAMPA deve estabelecer o nível de risco a qual está disposta a aceitar, seja de maneira

uniforme, ou de acordo com o tipo de processo.

Outro ponto que cabe destaque, refere-se ao fato de que a Norma Operacional nº 07/2019

não apresenta, de maneira clara, em sua metodologia, como será realizado o cálculo do risco

residual. Além do mais, cabe observar que a norma técnica “ABNT NBR ISO 31000:2009 Gestão de
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riscos – Princípios e Diretrizes”, mencionada e utilizada como referência nessa Norma, foi

cancelada4 em 28/03/2018 e substituída pela “ABNT NBR ISO 31000:2018 Gestão de riscos -

Diretrizes5”. Assim, entende-se que a nova norma deve passar por uma revisão, a fim de

contemplar os pontos mencionados anteriormente.

3.3.2. Divisão de Serviços Terceirizados

Pôde-se observar, no decorrer dos trabalhos de auditoria, que a Divisão de Serviços

Terceirizados, responsável pelas principais atividades executadas no processo de contratação e

gestão de serviços terceirizados, não apresenta uma estrutura organizacional condizente com o

volume de recursos geridos por tal unidade. Isso pode ser corroborado no Relatório de Transição

da PROAD, no trecho destacado a seguir:

[...] houve um grande esforço de sensibilização e de evidenciação da imprescindibilidade
de instituirmos a Coordenadoria de Serviços Terceirizados, desde meados de 2018, algo
que acabou não se concretizando. A criação desta Coordenadoria visa justamente atender
às disposições da IN nº 05/2017/SEGES, e acima de tudo, valorizar um setor responsável
pelo planejamento, acompanhamento e gestão das contratações de serviços terceirizados
na UNIPAMPA, que hoje comprometem mais de R$ 20 milhões de nosso orçamento. Trata-
se de uma área de grande responsabilidade, que ainda carece da devida atenção, uma vez
que não estruturá-la adequadamente têm gerado instabilidade e transtornos que mais
uma vez comprometem o bom andamento das atividades (UNIPAMPA, 2019c).

Dentre as reivindicações dessa Divisão, pode-se observar a necessidade de uma

reestruturação organizacional, de modo que as funções de planejamento, acompanhamento e

fiscalização dos contratos sejam segregadas, a fim de atender as novas regras e diretrizes trazidas

pela edição da IN SEGES/MP nº 05/2017. Nesse sentido, uma das reivindicações remete-se à

“transformação da Divisão de Serviços Terceirizados em Coordenadoria de Serviços Terceirizados”

(UNIPAMPA, 2019d), contemplando três divisões: a Divisão de Planejamento, a Divisão de

Acompanhamento e a Divisão de Fiscalização. Outro ponto de destaque, presente no Relatório de

Transição da PROAD, refere-se a

[...] pouca valorização, pela gestão superior, de uma Divisão que é responsável por grande
parcela dos recursos de custeio da Instituição, pois é nítida a diminuição da estrutura do
setor, que atualmente conta com uma equipe extremamente reduzida [...]. Inevitável

4 https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=57311.
5 https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=392334.

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=57311
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=392334
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mencionar que durante esta gestão a Divisão passou por cinco trocas de chefia, o que
demonstra a necessidade imediata de readequação da atual estrutura, que conta com uma
pequena equipe, que sofre com a sobrecarga de trabalho, na qual a segregação de funções
é inviável, e com a ausência de capacitação dos servidores (UNIPAMPA, 2019c).

Dentre as apreensões apontadas no referido Relatório, insere-se a falta de capacitação dos

técnicos administrativos que compõem a equipe da Divisão de Serviços Terceirizados. Tal

necessidade justifica-se em decorrência das recentes mudanças na legislação, como a reforma

trabalhista (Lei nº 13.467/2017); a Lei da Terceirização (Lei nº 13.429/2017); e a IN SEGES/MP nº

05/2017. Outro ponto mencionado refere-se a

[...] ausência de um planejamento estratégico da Instituição com relação às contratações
de serviços terceirizados, que seja capaz de orientar as ações desta Divisão, a fim de que
estejam em consonância com os preceitos de planejamento da administração, conforme
determinação contida no art. 1º, III, da IN nº 05/2017/MPOG. O referido alinhamento
refletiria no planejamento das contratações, em especial nas contratações de maior
importância ou materialidade, bem como no orçamento da organização, evitando erros
nesta etapa ou, ainda, alterações não previstas na solução definida pela equipe de
planejamento, afastando o retrabalho.

Por fim, destaca-se a necessidade de aprimoramento do controle interno no que refere-se

ao processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, por meio da utilização de um

sistema de gerenciamento de contratos. Além de auxiliar nos controles internos, o sistema poderia

[...] assegurar maior transparência, [...] além de auxiliar na gestão financeira, emissão de
relatórios e acompanhamento do contrato como um todo, auferindo ganho de
produtividade, gestão de riscos eficaz, segurança, agilidade e permitindo uma gestão
estratégica dos contratos (UNIPAMPA, 2019c).

Cabe destacar que, em 2017, por meio do Relatório de Auditoria nº 201700846, em relação

ao aprimoramento do controle interno, a CGU relatou o seguinte:

[...] observou-se que boa parte dos controles internos adotados pela Unidade na área de
gestão de compras e contratações estão associados a planilhas com acesso online (“Google
Sheets”). Essas planilhas são elaboradas e alimentadas por apenas um servidor que detém
o conhecimento para tanto. A utilização dessa sistemática, na qual apenas um servidor
possui a competência para desempenhar o processo de construção e alimentação das
planilhas, expõe fragilidade nos controles internos adotados e, consequentemente, a
Unidade incorre em riscos. Qualquer eventual ausência do servidor, mesmo que
temporária (férias, licenças, etc.), acaba impactando os controles internos da área de
gestão de compras e contratações. Do exposto, orienta-se a Unidade a tomar as medidas
cabíveis para que esses controles sejam implementados no Sistema Guri. Além disso,
durante o período necessário para essa implementação, é importante que os controles
atualmente existentes não fiquem na dependência do conhecimento técnico de apenas
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um servidor. Faz-se necessário que outros servidores detenham o conhecimento,
principalmente para alimentar as informações, tendo em vista que as planilhas já estão
criadas (CGU, 2017, grifo nosso).

Nesse sentido, as reivindicações proferidas no Relatório de Transição da PROAD, podem ser

corroboradas com alguns dos riscos apresentados no decorrer deste relatório, como, por exemplo,

os referenciados pelos códigos alfanuméricos R4 (item 3.2.1), R9 (item 3.2.2), R35 (item 3.2.4), R77

(item 3.2.9), R80 (item 3.2.11) e R89 (item 3.2.14).

3.4. Recomendações

Em relação ao sexto e último objetivo desta auditoria, o de propor recomendações para a

melhoria do processo de contratação e gestão de serviços terceirizados, algumas das

recomendações realizadas são oriundas das próprias sugestões de controle já apresentadas

anteriormente, em função da relevância apresentada. Assim, as recomendações oriundas deste

relatório são as seguintes:

1) Realizar a revisão da metodologia apresentada na Norma Operacional nº 07/2019, a

fim de observar as diretrizes presentes em modelos de gerenciamento de riscos que

sofreram recentes atualizações, como a norma técnica ABNT NBR ISO 31000:2018 ou o

COSO-ERM 2017 (Comitê Estratégico);

2) Definir, na norma operacional que estabelece a Política de Governança, Integridade e

Gestão de Riscos da Unipampa, qual o nível de apetite a risco que a Instituição estará

disposta a aceitar (Comitê Estratégico);

3) Estabelecer, na metodologia de gestão de riscos a ser utilizada, quais os procedimentos

a serem realizados para o cálculo do risco residual (Comitê Estratégico);

4) Elaborar um cronograma e um plano de ação para a implementação efetiva do

processo de gerenciamento de riscos, no âmbito da Unipampa (Comitê Estratégico);

5) Estabelecer quais as regras e os critérios a serem observados para alocação de

servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das atividades

relacionadas à contratação e à gestão contratual de serviços terceirizados (Proad);

6) Implementar controles em sistemas informatizados seguros (sistemas elaborados pela

área de Tecnologia de Informação da Instituição ou sistemas testados, utilizados e
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disponibilizados por outros órgãos públicos), sem ficar na dependência do

conhecimento técnico de apenas um servidor (Proad);

7) Realizar uma reestruturação organizacional no âmbito da Divisão de Serviços

Terceirizados, de modo que as funções de planejamento, acompanhamento e

fiscalização dos contratos sejam segregadas, de acordo com a IN SEGES/MP nº 05/2017

(Proad);

8) Definir políticas e procedimentos de segregação de funções e atividades consideradas

incompatíveis de autorização, aprovação, execução, controle e registro de operações

pelo mesmo servidor (Proad);

9) Estabelecer uma equipe multidisciplinar de fiscalização no modelo de gestão do

contrato, incluindo, pelo menos, os papéis de gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal

administrativo (Proad).

3.5. Análise do gestor (Comitê Estratégico)

A análise do gestor foi realizada no SEI, por meio do despacho 0259980. Assim, com relação

às recomendações, o gestor menciona que,

[...] Para uma melhor compreensão, algumas considerações são necessárias, não obstante
o breve lapso temporal da atual Gestão, paulatinamente vai se apropriando das
informações, diga-se de passagem, inúmeras, cuja complexidade demandam um tempo
razoável para serem equacionadas. No entanto, dentro das limitações e dificuldades, que
são inerentes ao processo de mudança, as providências estão sendo tomadas e, no caso
em tela, não será diverso ao recomendado pela equipe da AUDIN, [...] que não mediu
esforços no levantamento de dados, primando pela riqueza, clareza e detalhamento das
informações. [...] a primeira medida a ser adotada será a criação do Comitê Estratégico,
que irá analisar a Norma Operacional, nº 07/2019, revisá-la e atualizá-la, quiçá,
entendendo cabível, substitui-la e dessa forma atender, não só o recomendado, mas as
boas práticas em Gestão, contudo, esse processo vai demandar um tempo e não seria
razoável, neste momento, definirmos prazos ou estabelecermos metas para
implementação das recomendações.

3.5.1. Manifestação de concordância em implementar as recomendações:

Assim, diante da manifestação realizada no SEI, por meio do despacho 0259980, o gestor

não manifestou discordância em implementar as recomendações realizadas: “[...] as providências
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estão sendo tomadas e, no caso em tela, não será diverso ao recomendado pela equipe da AUDIN

[...].”

3.6. Análise do gestor (PROAD)

A análise do gestor da PROAD foi realizada no SEI por meio do despacho 0249998. Assim,

com relação à Recomendação nº 5, o gestor menciona que,

[...] embora o pouco tempo à frente desta importante pasta da instituição, mas já com um
bom tempo de casa laborando no Campus Alegrete, pude perceber que, infelizmente, a
UNIPAMPA não possui um Planejamento da Força de Trabalho - PFT, que seria fundamental
e parte integrante da gestão de pessoas, para que, com isto, pudéssemos ter informações
para garantir que a organização esteja preparada para as suas necessidades atuais e
futuras, selecionando as pessoas certas, na quantidade certa, nos lugares certos ao longo
do tempo. Pois estas informações desse planejamento são determinantes e importantes
para a tomada de decisão relativa às atividades relacionadas ao recrutamento e seleção,
alocação de turnos, desenvolvimento de pessoal, treinamento e planos de sucessão. A
nossa realidade é oposta a isso, pois hoje capacitamos, treinamos, qualificamos e não
conseguimos reter esta força preparada nos setores importantes e delicados da nossa
estrutura, comprometendo e muito a qualidade da execução e a segurança dos processos.
Fatos que são evidenciados pela alta rotatividade de servidores fragilizando as
Coordenadorias, Divisões e Setores. Algo que não é nenhuma particularidade nossa, isto é
recorrente em toda a Instituição. Falando especificamente da nossa atual estrutura, são na
sua grande maioria todos novos na divisão, pois várias pessoas experientes que estavam a
frente, foram redistribuídos, removidos, novos concursos, etc... No entanto, como gestor
estou plenamente convicto com o que foi apresentado pelo presente relatório e estarei
empenhado na busca de melhorias de procedimentos internos, bem como a nível de
fixação de pessoal, proporcionando condições e estrutura suficiente para o bom
desenvolvimento das atribuições da divisão.

Em relação à Recomendação nº 6, o gestor observa que,

[...] quando das primeiras conversas com a equipe, logo me foi apresentado várias
situações pendentes, e uma delas bem específico quanto à solicitação através de chamado
via GAÚCHA, à DTIC no anseio da necessidade da divisão em utilizar o sistema "CONTA"
desenvolvido pela AGU para dentro outros corroborar no acompanhamento e práticas de
fiscalização de contratos terceirizados, sistema este totalmente LIVRE e gratuito, onde
estranhamente eles nunca foram atendidos sem a menor justificativa, ou até mesmo,
porque no momento as prioridades eram para às pró-reitorias com atividades fim. Pois
bem, foi aí que de imediato procurei a nova direção da DTIC para estreitarmos relação e
resgatarmos este chamado, onde ficou acertado entre as partes até mesmo a criação de
uma comissão multidisciplinar na viabilidade de implantação desta importante ferramenta
de controle, onde será possível fazer gestão, fiscalização, acompanhamento e registro de
ocorrências oriundas destes contratos.
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Por sua vez, com relação à Recomendação nº 7, o gestor menciona que,

Com o advento da nova gestão, ao assumir a pasta fui incumbido de realizar uma
reestruturação interna na Pró-Reitoria de Administração, o que de certa forma vem ao
encontro e visa atender boa parte das recomendações do relatório quanto a este item 7,
onde já foi dado o início das tratativas junto à Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN,
para que a partir do momento que estejamos reorganizados a nível das duas
coordenadorias nossas, ou seja, Coordenadoria de Contabilidade, Finanças e Materiais e a
Coordenadoria de Contratos, Licitações e Serviços, a ideia é de eles (PROPLAN) assumam
daqui para a frente a questão do PLANEJAMENTO por competência de sua natureza
visando o futuro das demandas da instituição no que tange as próximas contratações no
ambiente organizacional, e a nós Divisão de Serviços Terceirizados caberia a fiscalização, o
acompanhamento e execução das melhorias necessárias em termos de revisões
contratuais as adequando a nossa atual realidade orçamentária/financeira.

Quanto à Recomendação nº 8, o gestor ressalta que, dando atendimento ao item 7,

[...] estaremos aproximando e aglutinando a Divisão de Serviços Terceirizados junto à
Coordenadoria de Contratos, Licitações e Serviços, hoje um pouco distantes entre si, mas
com uma correlação muito grande nas atividades. Desta forma criaremos uma equipe mais
coesa, sólida e capaz de dar um olhar amplo em todos os contratos da Instituição, para
que com esta estrutura acabemos com as funções segregadas, uma vez a coordenadora
assumirá a gestão dos contratos, ficando os chefes de divisões responsáveis pelas demais
atividades e suas equipes, para que desta forma atendamos e estejamos de acordo com a
IN SEGES/MP Nº 05/2017. Ressaltando ainda, que estaremos monitorando e
acompanhando as atividades e os procedimentos em todas as suas fases de execução,
onde naturalmente estas políticas e normas deverão ser adotadas daqui para a frente,
independente da gestão ou até mesmo dos servidores que ali estiverem lotados.

Por fim, com relação à Recomendação nº 9, o gestor menciona que,

[...] diante do exposto nos itens anteriores [...], referente aos itens 7 e 8 do relatório, com
esta reestruturação proposta e com a sua efetivação na prática, estaremos desenvolvendo
uma equipe multidisciplinar, unindo competências e saberes num mesmo ambiente, onde
o alinhamento, os perfis e as trocas de conhecimento e experiências, irão estabelecer o
papel e a importância de cada um no processo, deixando muito claro quem é o gestor,
quem é o fiscal técnico, o fiscal administrativo e os demais partícipes desta execução das
atividades. Sendo possível desta forma, iniciarmos uma revisão geral de todos os nossos
contratos e buscarmos os ajustes e as adequações às nossas futuras contratações, e quem
sabe alguma possível repactuação de contratos vigentes, que possam estar em
consonância com as novas instruções normativas atuais e com as que venham a surgir,
bem como ao atendimento e exigências impostas pelo atual cenário econômico/financeiro,
algo que poderá ser extremamente importante para as contas da Instituição.
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3.6.1. Manifestação de concordância em implementar as recomendações:

Assim, diante da manifestação realizada no SEI, por meio do despacho 0249998, o gestor da

PROAD manifestou concordância em implementar as recomendações realizadas: “[...] deixo claro a

minha concordância em implementar as recomendações apresentadas no item 3.4 do relatório

[...].”

4. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como escopo o levantamento e a análise dos riscos que permeiam o

processo de contratação e gestão dos serviços prestados de forma contínua, com regime de

dedicação exclusiva de mão de obra. Nesse sentido, entende-se que os objetivos propostos foram

alcançados.

Realizou-se um levantamento dos riscos inerentes ao processo de contratação e gestão de

serviços terceirizados e posteriormente a avaliação do risco inerente. Por meio da avaliação do

desenho e da implementação dos controles existentes para mitigar os riscos do processo de

contratação e gestão de serviços terceirizados, realizou-se a avaliação do risco residual. Além disso,

foram identificadas sugestões de controle interno para mitigar os riscos levantados e feita a

proposição de recomendações para a melhoria do processo de contratação e gestão de serviços

terceirizados.

Destaca-se que o trabalho realizado evidenciou que a Instituição encontra-se com um

trabalho incipiente no que concerne à implementação de ações efetivas para a realização do

gerenciamento dos riscos que permeiam os processos institucionais. Dessa forma, foi possível

também ratificar os resultados dos itens “gerir os riscos da organização” e “capacidade em gestão

de riscos nas contratações”, do relatório de “Levantamento de Governança e Gestão Públicas -

2018”, que apresentou, para esses dois itens, um nível “inexpressivo” de classificação (TCU, 2018a).

Por fim, destaca-se o interesse, a participação e o acolhimento deste trabalho, por parte da

Divisão de Serviços Terceirizados, trazendo relevantes contribuições para o alcance dos objetivos

desta auditoria. Por oportuno, cabe reforçar que a referida Divisão não apresentava, até o término

deste trabalho, uma estrutura organizacional condizente com o volume de recursos geridos por tal

unidade, motivo pelo qual foram exaradas recomendações neste sentido.
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Assim, após as análises realizadas, levando em consideração as manifestações dos gestores,

todas as recomendações exaradas no Relatório Preliminar de Auditoria foram mantidas (sem

modificações) neste Relatório Final. Nesse sentido, a AUDIN fará o monitoramento do atendimento

das nove recomendações deste Relatório, certificando-se de que os benefícios decorrentes do

trabalho de auditoria sejam alcançados.

Bagé, 09 de março de 2020.

De acordo, encaminha-se para conhecimento da Proad e do Gabinete da Reitoria.

Gabriela Giacomini de Macedo
Coordenadora da AUDIN
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APÊNDICE I

MAPA DE RISCOS

Ref. Evento de risco Causa Consequência Categoria Sugestão de controle interno P I NRI ACE NRR

R1

Decisões dispersas na
Instituição sobre a
contratação de serviços
terceirizados.

Ausência da priorização dos
serviços terceirizados que
contribuem para o
funcionamento da
Instituição.

Impacto negativo no
funcionamento da Instituição;
alocação de recursos
orçamentários em serviços
terceirizados de menor
relevância.

Risco
estratégico

Constituir um comitê de direção estratégica, políticas e acompanhamento
da gestão institucional, incluindo entre suas atribuições, a priorização e o
acompanhamento das contratações de serviços terceirizados que
contribuem para o funcionamento da Instituição.

5 5 25 1 25

R2

Erros e omissões por parte
dos diversos atores
envolvidos na execução do
processo de contratação e
gestão contratual de
serviços terceirizados.

Contratação e gestão
contratual conduzida sem o
estabelecimento de processo
de trabalho padronizado.

Obtenção de contrato com
baixa qualidade (especificações
deficientes e/ou restritivas;
critérios de seleção do
fornecedor inadequados;
modelo de gestão do contrato
que dificulta obtenção de
objeto contratado de
qualidade); não finalização do
processo de contratação
(anulação do certame por
decisão de órgão do poder
judiciário ou de controle);
obtenção de contrato cujos
resultados não atendem às
necessidades que originaram à
contratação.

Risco
operacional

Estabelecer um processo de trabalho formal para contratação e gestão
contratual de serviços terceirizados em toda a Instituição, com a inclusão
de um ciclo de melhoria contínua.

5 5 25 0,6 15
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R3

Impossibilidade de
dimensionar os controles
internos
proporcionalmente à
materialidade das
contratações e da gestão
contratual de serviços
terceirizados.

Não estabelecimento de
limites de competência para
a prática de atos de
contratação e de gestão
contratual.

Ausência de controles internos
em que o risco é alto ou
implantação de controles
internos que poderiam ser
suprimidos pelo fato de o risco
ser aceitável.

Risco
operacional

Estabelecer limites de competência para atos de contratação e gestão
contratual dentro da Instituição. 5 5 25 1 25

R4

Contratações desvantajosas
para a Administração
(objetos mal especificados;
modelo que não permite
adequada gestão
contratual; preços
elevados).

Pessoal em quantidade ou
com qualificação
inadequada.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos.

Risco
operacional

Estabelecer regras e critérios a serem observados para alocação de
servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das
atividades relacionadas à contratação e gestão contratual de serviços
terceirizados; instituir plano/política de capacitação permanente com o
objetivo de estimular o aprimoramento dos servidores no tocante à
legislação e à jurisprudência aplicáveis aos seus processos de trabalho.

8 5 40 1 40

R5
Multiplicidade de esforços
para realizar contratações
semelhantes.

Contratações de serviços
terceirizados sem atentar ao
princípio da padronização e
realizadas de forma
descentralizada.

Esforço desnecessário para
elaborar especificações da
contratação (dificuldade de
obtenção de preços de
referência ante a singularidade
das especificações), repetição
de erros (através do
reaproveitamento de
especificações e de editais) e
perda de economia de escala
(ante a impossibilidade de
contratação conjunta).

Risco
operacional

Padronizar, no âmbito da Instituição, as especificações para contratações
de serviços de natureza contínua (limpeza, vigilância, portaria, etc.) com
apoio das diversas unidades solicitantes e com a centralização das
contratações através da equipe de planejamento da contratação; não
aprovar (Procuradoria Federal) processo de contratação com
especificações diferentes da que foi padronizada no âmbito da Instituição,
a menos que haja justificativas robustas para tal.

2 5 10 0,4 4
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R6

Deixar de investir em
iniciativas que contribuam
para o alcance dos
objetivos Institucionais.

Execução de contratações
desalinhadas dos objetivos
estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento
Institucional (PDI).

Não alcance dos objetivos. Risco
estratégico

Aprovar o resultado do planejamento conjunto de todas as contratações e
do orçamento da Instituição e verificar o alinhamento das contratações
previstas com os objetivos que constam dos planos, em especial as
contratações de maior importância ou materialidade; a alta administração
ou alguma estrutura de governança ao aprovar os artefatos das principais
contratações (as de maior importância ou materialidade), verificar se foi
estabelecido o alinhamento entre cada uma dessas contratações e os
objetivos dos planos da Instituição.

2 5 10 1 10

R7

Contratações que não
contribuam para o
cumprimento das suas
competências legais.

Inexistência de planos
formais na Instituição.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos.

Risco
estratégico

Elaborar e aprovar planos formais para a Instituição, como um plano
estratégico institucional de longo prazo, contemplando, pelo menos,
objetivos, indicadores e metas para a Instituição; desdobrar o plano
estratégico nos campi da Instituição; divulgar (alta administração) o plano
estratégico institucional para conhecimento dos cidadãos brasileiros,
exceto nos aspectos formalmente declarados sigilosos ou restritos;
acompanhar, de forma periódica, o alcance das metas estabelecidas para
correção de desvios; divulgar (alta administração), de forma interna e
externa, o alcance das metas ou os motivos de não as ter alcançado.

2 5 10 1 10

R8
Inércia no planejamento
das contratações ainda não
iniciadas.

Ausência de informações
sobre a situação das
contratações planejadas.

Não contratação (por perda da
dotação orçamentária ao final
do exercício) ou necessidade de
realizar adesões a atas de
registro de preços ao final do
exercício (e consequente risco
de imputação de conduta
desidiosa, relativa ao descaso
com relação ao planejamento
ou ato antieconômico, devido a
contratações de serviços com
características superiores às
necessidades do órgão, ainda
que com preços compatíveis
com essas características).

Risco
operacional

Adotar providências para que grande parte das contratações se inicie no
primeiro semestre do exercício corrente, para que no segundo semestre
possam ser concluídas as licitações mais complicadas e implantados os
serviços licitados ao longo do ano.

5 8 40 0,8 32
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R9

Controles internos
adotados pela área de
gestão de compras e
contratações associados a
planilhas com acesso
online, elaboradas e
alimentadas por apenas um
servidor, que detém o
conhecimento para tanto.

Ausência de controles em
sistemas informatizados
seguros; controles existentes
na dependência do
conhecimento técnico de
apenas um servidor.

Fragilidade nos controles
internos adotados e a
consequente incidência de
riscos; impacto nos controles
internos em eventual ausência
do servidor, mesmo que
temporária (férias, licença,
etc.).

Risco
operacional

Implementar controles em sistemas informatizados seguros. Durante o
período necessário para essa implementação, os controles atualmente
existentes não devem ficar na dependência do conhecimento técnico de
apenas um servidor.

8 5 40 1 40

R10

Contratação de um serviço
terceirizado que não atenda
a real necessidade da
Instituição.

Ausência da formalização da
demanda que origina a
contratação do serviço
terceirizado; contratação
iniciada por servidor que não
detém o conhecimento das
reais necessidades do serviço
a ser requisitado;
necessidade da contratação
não é definida devido a uma
demanda real da Instituição.

Desperdício de recursos
públicos; necessidade de
muitos ajustes para o
atendimento das necessidades
ou abandono do serviço
contratado.

Risco
operacional

Elaborar normativo criando obrigatoriedade de que todas as contratações
de serviços terceirizados da Instituição sejam iniciadas com a formalização
da demanda, por meio de documento assinado pelo requisitante; elaborar
o documento de oficialização da demanda e submeter à aprovação do
requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o planejamento
da contratação; Procuradoria Federal não aprovar processo de
contratação que não contenha informações claras sobre a real
necessidade da contratação, bem como, a identificação de quem declarou
esta necessidade; requisitante deve ser o autor do documento de
oficialização da demanda, informando as reais necessidades do serviço a
ser contratado, apresentando a devida justificativa, com vistas a dar início
ao processo para futura contratação do serviço terceirizado; revisar
(servidor sênior) o documento de oficialização da demanda para verificar
se a necessidade da contratação está definida em função de uma
necessidade de negócio.

1 5 5 0,8 4

R11

Contratação de serviços
terceirizados fora da
estratégia de terceirização
da Instituição.

Ausência de plano de
trabalho
aprovado/autorizado pela
autoridade máxima da
Instituição (ou a quem esta
delegar competência).

Alocação indevida de recursos. Risco
operacional

Aprovar/autorizar plano de trabalho antes da equipe de planejamento da
contratação iniciar a elaboração dos estudos técnicos preliminares e do
termo de referência; Procuradoria Federal não aprovar processo de
contratação que envolva serviços com dedicação exclusiva de mão de
obra se não houver plano de trabalho aprovado pela autoridade máxima
da Instituição (ou a quem esta delegar competência).

1 5 5 0,4 2
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R12

Não considerar todos os
aspectos necessários à
análise de viabilidade da
contratação.

Falta de abrangência da
análise de viabilidade da
contratação.

Não contratação (não há
fornecedores para o serviço a
ser prestado); contratação de
fornecedor que não é capaz de
prestar o serviço contratado; o
serviço não produz resultados
capazes de atender às
necessidades que originaram a
contratação.

Risco
operacional

Elaborar lista de verificação para servir como base das justificativas
expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação. 5 5 25 0,4 10

R13
Contratação de serviço que
se enquadra como
atividade fim.

Ausência de estudos técnicos
preliminares para avaliar se a
atividade se enquadra como
atividade meio e não
finalística.

Descumprimento da legislação. Risco de
conformidade

Elaborar lista de verificação dos serviços passíveis de execução indireta, a
fim de avaliar se o serviço a ser contratado se enquadra como atividade
meio e não finalística.

1 5 5 0,4 2

R14

Contratação de um serviço
terceirizado que poderia ter
sido evitada ou ter sido
executada em melhores
condições (melhores
definições de requisitos).

Não otimização dos
processos de trabalho
associados ao objeto da
contratação.

Desperdício de recursos
públicos.

Risco
operacional

Declarar, nos autos do processo de contratação, que os esforços para
otimizar os processos de trabalho existentes se esgotaram ou não são
suficientes para que o órgão alcance os resultados pretendidos com a
contratação.

5 5 25 0,8 20

R15

Especificações incompletas
ou com requisitos
irrelevantes ou
indevidamente restritivos.

Responsável pelo
planejamento da contratação
não detém as competências
multidisciplinares necessárias
à execução da atividade.

Indefinição do objeto e
dificuldade de obtenção de
serviço terceirizado necessário
ao atendimento da necessidade
da Instituição; diminuição da
competição; aumento dos
custos.

Risco
operacional

Estabelecer que as contratações devem ser planejadas por uma equipe
multidisciplinar, composta por servidores que reúnam as competências
necessárias à completa execução das etapas de planejamento da
contratação e seleção do fornecedor, o que inclui conhecimentos sobre
aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre
outros.

5 5 25 0,8 20
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R16

Execução de controles cujo
custo é superior ao
benefício (realizar
exaustivos estudos técnicos
preliminares para uma
contratação corriqueira e
de baixo valor).

Executar o processo de
planejamento de forma
muito detalhada para
contratações com menor
risco (baixo valor; baixo
impacto nas atividades da
Instituição).

Desperdício de recursos
humanos.

Risco
operacional

Em contratações de menor risco, executar as atividades de planejamento
de forma mais simplificada. 2 2 4 0,4 1,6

R17

Contratação que não
produz resultados capazes
de atender à necessidade
da administração ou
impossibilidade de
contratar (suspensão por
mandado de segurança
devido à irregularidades).

Executar o processo de
planejamento de forma
muito simplificada para
contratações de maior risco
(alto valor, alto impacto nas
atividades da Instituição).

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos; não
atendimento da necessidade
que originou a contratação.

Risco
operacional

Em contratações de maior risco, executar as atividades de planejamento
de forma mais exaustiva. 8 5 40 0,8 32

R18

Contratação que não
produz resultados capazes
de atender à necessidade
da administração ou
impossibilidade de
contratar (suspensão do
mandado de segurança
devido à irregularidades) ou
com especificações
indevidamente
indevidas/restritivas.

Contratação sem a realização
de estudos técnicos
preliminares.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos; não
atendimento da necessidade
que originou a contratação;
diminuição da competição;
aumento indevido do custo da
contratação.

Risco
operacional

Procuradoria Federal não aprovar processo de contratação de serviços
terceirizados que não contenha os estudos técnicos preliminares. 1 5 5 0,2 1

R19

Estudos técnicos
preliminares cujo conteúdo
não permite atingir seu
objetivo.

Indefinição do conteúdo dos
estudos técnicos
preliminares.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos.

Risco
operacional

Elaborar lista de verificação com as diretrizes previstas no Anexo III da IN
SEGES/MP n.º 05/2017. 2 5 10 0,4 4
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R20

Aumento desproporcional
dos riscos de não retorno
da contratada (caso não
haja prorrogação do
contrato).

Estabelecimento de prazo
inicial de duração para
contrato de prestação de
serviços de natureza
continuada, insuficiente para
que a contratada dilua
adequadamente os custos
iniciais da prestação dos
serviços.

Aumento do preço contratado
ou licitação deserta.

Risco
operacional

Avaliar o prazo inicial adequado para os contratos dessa natureza, sendo
que o prazo pode ser superior a 12 meses caso, ante a peculiaridade ou
complexidade do objeto, seja demonstrado tecnicamente o benefício
advindo para a Administração.

2 8 16 0,2 3,2

R21

Falta ou excesso de postos
de trabalho ou de área
dimensionada (serviço de
limpeza e conservação), a
fim de atender à
necessidade da
contratação.

Estimativa de quantidades
inadequadas (a maior ou a
menor) às necessidades da
Instituição.

Celebração de aditivos
contratuais que poderiam ter
sido evitados (esses aditivos
podem fazer com que o órgão
sofra o efeito do “jogo de
planilha”, se os preços tiverem
sido manipulados pela
contratada); novas
contratações (por licitação ou
não, se o erro de estimativa
tiver sido grande, com todo o
esforço administrativo
decorrente); perda do efeito de
escala, no caso de celebração
de aditivos ou de realização de
novas contratações, o que leva
a custo final maior do que no
caso de se efetuar uma única
contratação com a soma das
quantidades contratadas
separadamente; utilização de
orçamento superior ao previsto,
o que pode levar ao
cancelamento da contratação
de outros itens previstos no
planejamento conjunto das
contratações; desperdício de
recursos
orçamentários/financeiros em
caso de excesso de postos ou
de área dimensionada (serviços
de limpeza).

Risco
operacional

Definir o método para estimar as quantidades necessárias (se preciso,
deve buscar métodos e técnicas para estimar as quantidades dos itens da
solução em outros órgãos/entidades da Administração Pública Federal) e
documentar a aplicação do método no processo de contratação; fazer
(equipe de planejamento da contratação) o levantamento exaustivo da
necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou
novas contrações; armazenar (fiscais de contrato/gestor do contrato) os
dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da
contratação que elaborar os artefatos da próxima licitação do mesmo tipo
de serviço, conte com informações de contratos anteriores (séries
históricas de contratos de serviços contínuos), o que pode facilitar a
definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação;
Procuradoria Federal não aprovar processo de contratação que não
contenha, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos itens que
serão contratados; realizar (fiscais de contrato/gestor do contrato) um
monitoramento permanente, durante o primeiro ano de execução do
contrato, com vistas a avaliar a sua eficiência e eficácia em relação à mão
de obra ofertada e à demanda efetivamente existente.

8 8 64 1 64
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R22 Direcionamento da
licitação.

Levantamento de mercado
sem considerar diferentes
fontes.

Aumento do valor contratado. Risco
operacional

Executar o levantamento de mercado junto a diferentes fontes possíveis,
efetuando o levantamento de contratações similares feitas por outros
órgãos, consultando sítios na internet, publicações especializadas e
pesquisa junto a fornecedores.

5 5 25 0,4 10

R23
Licitação deserta (ou seja,
nenhuma proposta é
apresentada na licitação).

Levantamento de mercado
deficiente.

Retrabalho para realizar a
contratação; Não atendimento
da necessidade que originou a
contratação; Desperdício de
recursos públicos.

Risco
operacional

Executar o levantamento de mercado junto a diferentes fontes possíveis,
efetuando o levantamento de contratações similares feitas por outros
órgãos, consultando sítios na internet, publicações especializadas e
pesquisa junto a fornecedores.

5 8 40 0,2 8

R24
Quebra da imparcialidade
da equipe de planejamento
da contratação.

Proximidade inadequada
entre servidores da equipe
de planejamento da
contratação e empresas do
mercado.

Direcionamento da licitação. Risco de
integridade

Interagir com os fornecedores de forma cautelosa (documentar todas as
interações, participar de reuniões sempre em grupo de servidores, se for
necessário, conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais
fornecedoras do serviço). O órgão deve justificar essa necessidade nos
autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e
agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (elaborar lista
de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das
empresas.

5 8 40 0,4 16

R25 Estimativas de preço
inadequadas.

Coleta insuficiente de preços
ou falta de método para
realizar a estimativa;
Fornecedores não
respondem às solicitações de
cotação ou informam preços
irreais.

Utilização de parâmetro
inadequado para análise da
viabilidade da contratação e
dificuldade de justificar as
estimativas quando
questionados por partes
interessadas.

Risco
operacional

Publicar, no âmbito da Instituição, normativo estabelecendo
procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço;
elaborar memória de cálculo das estimativas de preço com base em
“cesta de preços aceitáveis” oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a
cotação específica com fornecedores, pesquisa em catálogos de
fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de compras, avaliação de
contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações de
outros órgãos públicos ou valores registrados em atas de pregões; ao
fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificar
os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas
com orçamentos válidos.

2 5 10 0,4 4

R26

Contratação de serviço
terceirizado que não atende
à necessidade que originou
a contratação.

Planejamento da contratação
não contempla todos os
serviços necessários a serem
realizados no âmbito da
Instituição.

Impossibilidade de atender a
necessidade de negócio que
motivou a contratação; serviço
contratado atende
parcialmente as necessidades
que motivaram a contratação.

Risco
operacional

Descrever todos os elementos que devem ser contratados para que a
contratação produza resultados pretendidos pela Instituição. 2 5 10 0,6 6
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R27 Dificuldade na análise
custo-benefício.

Definição de resultados
subjetivos.

Contratação que não
representa a melhor alocação
de recursos no âmbito da
Instituição.

Risco
operacional

Declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo
de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados
devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o
alcance dos resultados declarados após o início da prestação dos serviços;
estabelecer que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada
por meio de instrumentos de controle que compreendem a mensuração
de alguns aspectos, dentre eles, os resultados alcançados em relação ao
contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade da
demanda. Deve ser estabelecido, desde o início da prestação dos serviços,
mecanismo de controle da utilização dos materiais empregados nos
contratos para efeito de acompanhamento da execução do objeto bem
como para subsidiar a estimativa para as futuras contratações. A
conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá
ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação
detalhada destes, de acordo com o estabelecido no contrato, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como marca,
qualidade e forma de uso.

5 5 25 0,6 15

R28 Frustração do beneficiário e
de outros interessados.

Definição de resultados não
realistas.

Não atendimento da
necessidade que gerou a
contratação.

Risco
operacional

Avaliar a possibilidade da contratação alcançar os resultados esperados
definidos pela área requisitante. Se a equipe de planejamento considerar
que os resultados não são realistas, deve negociar com a área requisitante
para ajustar as expectativas, planejando, assim, uma contratação viável.
Caso a negociação não se mostre eficaz, a equipe de planejamento deve
levar o caso às instâncias superiores.

1 5 5 1 5

R29

Contratação de um serviço
de forma continuada, sendo
que poderia ser contratado
como de forma não
continuada e ser mais
barato, ou vice versa.

Ausência de estudos técnicos
preliminares para avaliar a
real necessidade do serviço e
o enquadramento que gere o
menor custo para a
Instituição.

Desperdício de recursos
públicos.

Risco
operacional

Executar as atividades de planejamento de forma mais exaustiva, a fim de
adequar a contratação à real necessidade da Instituição. 5 5 25 0,4 10

R30

Contratação de serviço
terceirizado que não atende
à necessidade que originou
a contratação.

Definição de requisitos da
contratação insuficientes.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro;
pessoal) públicos.

Risco
operacional

Revisar (servidor sênior) os artefatos do planejamento para verificar a
suficiência e a adequação dos requisitos. 5 5 25 0,6 15
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R31 Limitação indevida da
competição.

Definição de requisitos da
contratação indevidos.

Elevação do preço contratado
ou dependência (indevida) de
um único fornecedor.

Risco
operacional

Iniciar a elaboração do termo de referência somente após a aprovação
dos estudos técnicos preliminares; revisar (servidor sênior) artefatos do
planejamento para verificar a suficiência e a adequação dos requisitos.

2 5 10 0,4 4

R32

Impossibilidade de
determinar se o preço
contratado é corrente no
mercado.

Contratação direta (dispensa)
em função da
descontinuidade de serviço
de natureza contínua, sem
justificativa clara do preço.

Contratação por valores acima
do mercado e dificuldade de
justificar o valor contratado
quando questionado por partes
interessadas.

Risco
operacional

Elaborar, inclusive nas contratações diretas, justificativa dos preços
contratados adequadamente fundamentada em arrazoada pesquisa de
mercado, inclusive com a análise da planilha de composição de custos dos
serviços, se for o caso.

5 5 25 0,4 10

R33

Poucos fornecedores
cotando preços para a
dispensa, impossibilidade
de outros possíveis
interessados participarem
(ante o desconhecimento)
ou demora na obtenção de
cotações (devido aos
convidados não
apresentarem propostas).

Contratação por dispensa
(em função da
descontinuidade de serviço
de natureza contínua) de
valor utilizando apenas a
cotação de fornecedores
convidados.

Aumento do custo da
contratação, diminuição da
transparência e retardo na
contratação.

Risco
operacional

Utilizar a cotação eletrônica para aquisições por dispensa de licitação com
fundamento no inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/1993. 5 5 25 0,4 10

R34

Contratos oriundos de
contratação direta
(dispensa) com modelos
inadequados
(principalmente de
execução do objeto e de
gestão do contrato).

Contratação direta (dispensa)
em função da
descontinuidade de serviço
de natureza contínua, sem
tempo hábil para realização
de uma nova licitação e sem
o adequado planejamento da
contratação.

Obtenção de contrato com
baixa qualidade, não
satisfazendo às necessidades da
Instituição; desperdício de
recursos públicos.

Risco
operacional

Manter estudos técnicos preliminares, planilhas de custos e formação de
preços e termos de referência, pré-prontos, a fim de realizar o
enfrentamento de situações relacionadas a contratos descontinuados
(não renovados, rescindidos ou interrompidos); publicar normativo
estabelecendo a obrigação de que, mesmo nas contratações diretas,
devem ser elaborados os mesmos artefatos necessários para as
contratações por meio de licitação (estudos técnicos preliminares, plano
de trabalho e termo de referência); Procuradoria Federal não aprovar
processo de contratação direta que não contenha os artefatos previstos
no normativo publicado.

5 5 25 1 25

R35

Desconsideração dos riscos
existentes no planejamento
da contratação, na seleção
do fornecedor e na gestão
do contrato.

Inexistência do
gerenciamento dos riscos das
fases do processo de
contratação e gestão de
serviços terceirizados.

Impacto causado por todos os
riscos desconsiderados.

Risco de
conformidade

Elaborar a análise de risco nas fases de planejamento da contratação,
seleção do fornecedor e gestão do contrato. 8 8 64 0,8 51,2
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R36 Desconsideração de riscos
relevantes. Análise de risco deficiente. Impacto causado por estes

riscos relevantes.
Risco

operacional
Revisar (servidor sênior) os artefatos do planejamento, incluindo a análise
de riscos. 8 5 40 0,8 32

R37

Termo de referência cujo
conteúdo não permite
selecionar a proposta mais
vantajosa para a
Administração ou a
contrato sem mecanismos
adequados para a gestão
contratual.

Termo de referência
incompleto ou inconsistente.

Desperdício de recursos
(orçamentário/financeiro,
pessoal) públicos

Risco
operacional

Elaborar lista de verificação para analisar a completude do termo de
referência. 5 5 25 0,4 10

R38

Questionamentos no
certame (impugnações e
recursos) e junto a órgãos
externos (poder judiciário e
TCU).

Exigências legais e legítimas,
mas não usuais, não
fundamentadas, contidas no
edital.

Paralisação do certame
(medidas cautelares) até que a
exigência seja compreendida.

Risco de
conformidade

Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que
fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e que têm maior
risco de questionamentos.

8 5 40 0,6 24

R39

A natureza, as quantidades
ou o prazo não fiquem
claros no termo de
referência.

Declaração imprecisa do
objeto.

Contratação que não atenda à
necessidade da Instituição.

Risco
operacional

Revisar (servidor sênior) os artefatos do planejamento, incluindo a
consistência da declaração do objeto. 5 5 25 0,2 5

R40

Dificuldade dos atores
envolvidos de justificarem a
contratação quando
questionados (por
cidadãos, entidades de
classe ou órgãos de
controle).

Justificativa da contratação
não é explicitada em nível de
detalhe adequado.

Atraso na contratação devido a
necessidade de reunir e
sistematizar as justificativas
(atender a solicitação de
informações em processo de
mandado de segurança com
pedido de suspensão liminar da
licitação).

Risco de
conformidade

Determinar a publicação da íntegra dos estudos técnicos preliminares na
internet; incluir (equipe de planejamento da contratação) como item do
termo de referência, a fundamentação da contratação, compreendendo:
1) referência aos estudos técnicos preliminares em que o termo de
referência ou o projeto básico foi baseado; 2) necessidade da
contratação; 3) alinhamento entre a contratação e os planos do órgão
governante superior e do órgão; 4) relação entre a demanda prevista e a
quantidade de cada item; 5) levantamento de mercado; 6) justificativas da
escolha do tipo de serviço a contratar; 7) resultados pretendidos; 8)
declaração da viabilidade da contratação.

5 5 25 0,4 10

R41

Divergências com a
contratada sobre a
quantidade demandada e
executada.

Método subjetivo (ou
ausência de método) para
quantificar a demanda.

Paralisação da execução
contratual ou pagamento por
demandas não executadas.

Risco
operacional

Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre
que possível, métricas usuais de mercado. 2 5 10 0,4 4
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R42 Dependência excessiva em
relação à contratada.

Ausência de internalização
do conhecimento sobre o
serviço contratado.

Perda de capacidade de gerir os
serviços.

Risco
operacional

Incluir, no modelo de execução do objeto, procedimentos relativos à
transferência de conhecimentos, como reuniões mensais, oficinas e
treinamentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos
(atas das reuniões realizadas entre o órgão e a contratada, a serem
incluídas nos autos do processo de fiscalização).

2 5 10 1 10

R43

Pagamentos sem que a
Administração possa obter
benefícios e ao paradoxo
lucro-incompetência.

Modelo de execução do
objeto contempla
remuneração pela mera
alocação de mão de obra
(alocação de postos de
trabalho).

Desperdício de recursos
públicos e não atendimento à
necessidade da contratação.

Risco
operacional

Definir modelo de execução que contempla pagamento por resultados,
sempre que possível. 8 5 40 0,8 32

R44

Pagamentos sem que
tenham sido realmente
entregues resultados que
atendam às necessidades
da Instituição ou
paralisação do contrato
(devido à Administração
recursar-se a dar aceite às
entregas da contratada e
esta entender que os
resultados são os que o
contrato prevê).

Subjetividade na definição
dos resultados que serão
mensurados para fins de
remuneração da contratada.

Desperdício de recursos
públicos e não atendimento das
necessidades da Instituição.

Risco
operacional

Definir no modelo de gestão do contrato, método objetivo para avaliação
da conformidade dos serviços prestados, definindo os parâmetros que
serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços executados.

8 5 40 1 40

R45

Não manutenção, por parte
da contratada, das
condições de habilitação e
qualificação exigidas na
licitação.

Ausência de salvaguardas
contratuais prevendo
consequências à contratada
caso esta não mantenha as
condições de habilitação e
qualificação exigidas na
licitação.

Retorno de todos os riscos que
foram mitigados por meio dos
critérios de habilitação e
qualificação da licitação;
descontinuidade do serviço
prestado em função da não
manutenção das condições de
habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

Risco de
conformidade

Incluir no modelo de gestão do contrato: a) cláusula que estabeleça a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da não
manutenção das condições; c) cláusula de garantia contratual prevendo a
execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações
devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das
penalidades já previstas em lei; exigir (fiscal administrativo do contrato) a
comprovação, por parte da contratada, da manutenção de todas as
condições de habilitação e qualificação ao longo da execução do contrato,
abrindo procedimento administrativo para aplicação de sanções e
execução da garantia em caso de desconformidade.

8 8 64 0,4 25,6
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R46 Impossibilidade de
aplicação de penalidades.

Cláusulas de penalidades
genéricas.

Impossibilidade de induzir o
contrato a voltar a normalidade
em caso de desconformidades
na execução.

Risco
operacional

Incluir no modelo de gestão do contrato, cláusulas de penalidades
observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da
contratada estabelecidas no modelo de execução do objeto; b) definir o
rigor de cada multa de modo que seja proporcional ao prejuízo causado
pela desconformidade; c) definir o processo de aferição da
desconformidade que leva à multa; d) definir a forma de cálculo da multa,
de modo que seja o mais simples possível; e) definir o que fazer se as
multas se acumularem (distrato); f) definir as condições para aplicações
de glosas, bem como as respectivas formas de cálculo.

5 5 25 0,2 5

R47

Utilização de modelos de
execução do objeto e de
gestão do contrato
considerados insuficientes
ou para os quais o órgão
não está preparado.

Aproveitamento de termo de
referência de outra
Instituição.

Não gestão do contrato
segundo as regras nele
contidas; má gestão contratual
(pagamento por serviços sem
qualidade); ausência de
instrumentos para induzir o
contrato a voltar a normalidade
em caso de desconformidades
na execução.

Risco
operacional

Avaliar, com base nos elementos dos estudos técnicos preliminares, todas
as condições estabelecidas no termo de referência e decidir se é possível
cumpri-las e se são suficientes para que a Instituição tenha sua
necessidade atendida.

5 5 25 0,2 5

R48 Limitação indevida da
competição.

Inclusão de critério de
seleção do fornecedor que
leve a despesas
desnecessárias e anteriores a
licitação por parte das
licitantes.

Elevação do preço contratado. Risco
operacional

Revisar (servidor sênior) os critérios de seleção do fornecedor para
verificar se não há critério que leva à necessidade de despesas
desnecessárias e anteriores a licitação por parte das licitantes; havendo
demonstração da necessidade do uso de tais critérios de seleção para a
correta avaliação da vantagem da proposta, incluir nos requisitos da
contratação a obrigação do atendimento à condição requerida até a
assinatura do contrato (e durante a vigência contratual).

1 5 5 0,2 1
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R49
Inclusão no TR, de
referência de preço
inadequada.

Ausência de refinamento da
estimativa de preços
realizada nos estudos
técnicos preliminares, em
especial para contratações
complexas.

Utilização de parâmetro
inadequado para julgamento da
proposta vencedora e
dificuldade de justificar as
estimativas quando
questionados por partes
interessadas.

Risco
operacional

Avaliar a necessidade de refinar a estimativa de preços, e, se for
necessário, refinar a estimativa considerando os mesmos riscos e
controles inerentes na realização dos estudos técnicos preliminares.

5 5 25 0,2 5

R50
Indisponibilidade
orçamentária para
contratação.

Outras contratações sendo
realizadas de forma
simultânea com valor acima
do previsto; aditivos
contratuais não previstos em
outros contratos; falta de
planejamento orçamentário;
contingenciamento
orçamentário.

Impossibilidade de contratação.
Risco

orçamentário
/financeiro

Manter informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira,
incluindo informações atualizadas sobre a situação de cada contratação
da Instituição (planejada, licitada, contratada), sobre os valores
empenhados, liquidados e pagos, e sobre a dotação disponível;
estabelecer (alta administração) contato permanente com a setorial de
orçamento e finanças do Ministério da Educação.

8 10 80 1 80

R51
Informações incompletas
ou inconsistentes no pedido
de compras.

Responsável pela elaboração
do pedido de compras não
detém as competências
necessárias à execução da
atividade; ausência de
procedimentos padronizados
para a elaboração do pedido
de compras.

Atraso na contratação devido a
necessidade de refazer ou
complementar o pedido de
compras com os documentos
pertinentes e com as
informações necessárias.

Risco
operacional

Elaborar lista de verificação contendo todos os documentos pertinentes e
as informações necessárias para a elaboração do pedido de compras;
instituir plano/política de capacitação permanente com o objetivo de
estimular o aprimoramento dos servidores no tocante à legislação, à
jurisprudência e aos procedimentos aplicáveis aos seus processos de
trabalho.

5 2 10 0,4 4

R52 Fragilidades na instrução
processual.

Ausência de mecanismos de
controle adequados para
instrução processual.

Não subsídio ao gestor público
a tomar as decisões mais
adequadas ao caso concreto,
como também para a
averiguação e comprovação das
medidas administrativas
adotadas.

Risco
operacional

Aprimorar os mecanismos de controle, adotando rotinas que incluam a
utilização
de listas de verificação, como as disponibilizadas pela AGU, passando a
efetuar a juntada ao processo das listas devidamente preenchidas.

5 5 25 0,8 20
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R53

Multiplicidade de esforços
para realizar licitações de
objetos correlatos
(contratações de serviços
de limpeza, vigilância e
outros, todos serviços de
natureza continuada).

Licitações com editais não
padronizados, elaborados ad
hoc.

Esforço desnecessário para
elaborar editais e repetição de
erros ante o reaproveitamento
de editais.

Risco
operacional

Padronizar os editais a serem utilizados na Instituição, devendo valer-se
dos modelos de minutas padronizados de atos convocatórios e contratos
disponibilizadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) como base,
apresentando as devidas justificativas nos autos do processo, caso não
utilize os modelos previstos na IN MP/SEGES n.º 05/2017.

5 2 10 0,6 6

R54
Impossibilidade de
aplicação de penalidades às
licitantes durante o pregão.

Cláusulas de penalidade
genéricas (ou sua ausência)
para comportamentos
inadequados das licitantes
durante o pregão.

Impossibilidade de inibir
comportamentos que retardam
indevidamente o certame por
parte das licitantes
"aventureiras".

Risco
operacional

Incluir no instrumento convocatório a gradação das sanções para os
comportamentos tipificados no Art. 7º da Lei n.º 10.520/2002. 5 5 25 1 25

R55

Contratos com ausência de
cláusula contratual exigindo
declaração de
responsabilidade exclusiva
da contratada sobre a
quitação dos encargos
trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato.

Ausência de padronização
das minutas de contrato.

Responsabilização da
contratante em eventuais
processos judiciais trabalhistas
movidos por empregados
terceirizados.

Risco de
conformidade

Padronizar as minutas de contrato com a inclusão de cláusula contratual
exigindo declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato,
podendo servir como proteção para a Instituição em eventuais processos
judiciais trabalhistas movidos por empregados terceirizados.

2 8 16 1 16

R56

Avaliação de itens com
baixo risco de ilegalidade e
a não avaliação de outros
com alto risco de
ilegalidade.

Falta de sistematização sobre
o que deve ser verificado na
avaliação de legalidade
executada pela Procuradoria
Federal (pareceres
elaborados ad hoc).

Ineficiência e repetição de erros
(erros já detectados em outros
certames e não examinados).

Risco de
conformidade

Procuradoria Federal elaborar listas de verificação contendo os aspectos
mínimos que devem ser avaliados durante sua atuação, podendo valer-se
das listas disponibilizadas pela AGU ou previstas no Anexo I da Orientação
Normativa SEGES n.º 2, de 06 de junho de 2016; padronizar a lista de
verificação com itens mínimos que são avaliados pela Procuradoria
Federal, a fim de emitir sua aprovação.

2 5 10 0,2 2

R57 Continuidade de licitação
com vícios de legalidade.

Parecer jurídico não
conclusivo (sem a explícita
aprovação ou rejeição das
minutas examinadas).

Não contratação (por atuação
dos órgãos de controle ou do
poder judiciário) ou futura
responsabilização dos agentes
envolvidos.

Risco de
conformidade

Procuradoria Federal emitir parecer com parágrafo conclusivo,
registrando a aprovação ou a rejeição das minutas avaliadas, informando,
no último caso, as alterações que devem ser realizadas antes de nova
submissão para avaliação.

2 8 16 0,2 3,2
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R58 Questionamento das partes
interessadas.

Ausência de padrão para a
publicação do aviso do edital.

Publicação de informações
incompletas, em desacordo
com a legislação.

Risco de
conformidade

Determinar que os extratos de licitações sejam publicados no Diário
Oficial da União, devendo constar as seguintes informações: a) n.º do
processo, objeto, local de disponibilização do edital; implantar
(autoridade competente) controles em sistemas informatizados para
garantir a presença dos elementos mínimos obrigatórios por lei nas
matérias relativas a licitações e contratos que devem ser publicadas no
D.O.U.

1 5 5 0,2 1

R59
Contratação de empresa
incapaz de executar a
avença.

Empresas participando da
licitação sem qualificação
econômico-financeira
adequada para a execução
do objeto.

Não obtenção do objeto
contratado e descumprimento,
pela contratada, das obrigações
previstas em legislação
específica e no contrato.

Risco de
conformidade

Incluir as seguintes exigências de qualificação econômico-financeira como
condição de habilitação: a) índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); b) no caso de
contratação de serviços continuados, com emprego intensivo de mão de
obra exclusiva, Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros
e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a
contratação, índices calculados com base nas demonstrações contábeis
do exercício social anterior ao da licitação; c) patrimônio líquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; d)
patrimônio líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados pela licitante com a Administração Pública e com
empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitação (a exigência
deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último
exercício social, e se houver divergência superior a 10% (para cima ou
para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante
deverá apresentar as devidas justificativas para tal diferença); e)
apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

5 8 40 0,2 8
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R60
Contratação de empresa
incapaz de executar a
avença.

Atestado de capacidade
técnica não determina
necessidade de comprovação
de execução de objeto com
características, prazo e
qualidade compatíveis com o
que se deseja contratar.

Não obtenção do objeto
contratado e descumprimento,
pela contratada, das obrigações
previstas em legislação
específica e no contrato.

Risco de
conformidade

Incluir exigência de apresentação de atestado para comprovação da
qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) deve-se
explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de
comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas
(atestado compatível com o objeto deste certame), que podem deixar
margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; b) no caso da
contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência
em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato; c) deve-se
permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das
licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um
atestado, e vedar o somatório em caso contrário; d) não se deve exigir a
comprovação da execução do objeto mais de uma vez; e) não deve ser
estabelecida limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode
rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o
objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo
compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar); f) não se
pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços
prestados a organizações públicas e a organizações privadas; g) se o
serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade
de profissional cuja profissão seja regulamentada, deve-se exigir o
registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário,
se a profissão não for regulamentada, não se deve exigir este registro.

5 8 40 0,2 8
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R61 Limitação indevida da
competição.

Atestado de capacidade
técnica determina
necessidade de comprovação
de execução de objeto com
características, prazo ou
qualidade desproporcional (a
maior) do objeto que se
deseja contratar.

Elevação do preço contratado
ou interrupção do processo de
contratação (mandado de
segurança no poder judiciário,
determinação dos órgãos de
controle).

Risco de
conformidade

Inclui exigência de apresentação de atestado para comprovação da
qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) deve-se
explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de
comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas
(atestado compatível com o objeto deste certame), que podem deixar
margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; b) no caso da
contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência
em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato; c) deve-se
permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das
licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um
atestado, e vedar o somatório em caso contrário; d) não se deve exigir a
comprovação da execução do objeto mais de uma vez; e) não deve ser
estabelecida limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode
rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o
objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo
compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar); f) não se
pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços
prestados a organizações públicas e a organizações privadas; g) se o
serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade
de profissional cuja profissão seja regulamentada, deve-se exigir o
registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário,
se a profissão não for regulamentada, não se deve exigir este registro.

5 8 40 0,2 8

R62
Contratação de empresas
incapazes de executar a
avença.

Empresas participando da
licitação, sem qualificação
técnica adequada para a
prestação de serviços de
terceirização.

Não obtenção do objeto
contratado e descumprimento,
pela contratada, das obrigações
previstas em legislação
específica e no contrato.

Risco de
conformidade

Incluir as seguintes exigências de qualificação técnica como condição de
habilitação: a) comprovação que já executou objeto compatível, em
prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da
contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados; b) no caso de
contratação de serviços por postos de trabalho, quando o número de
postos de trabalho a ser contratado for superior a 40 (quarenta) postos, o
licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com um
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a
serem contratados; c) quando o número de postos de trabalho a ser
contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá
comprovar que tenha executado contrato(s) em número de postos
equivalentes ao da contratação.

5 8 40 0,2 8
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R63

Contratação de proposta
que não espelha a realidade
dos preços de mercado
(contendo "jogo de
planilhas").

Licitante vencedora
apresenta proposta com
preços de alguns itens abaixo
do mercado (subpreço) e de
outros itens acima do
mercado (sobrepreço), mas
de forma que o valor global
de sua proposta seja o
menor.

Dano ao erário em caso de
utilização de quantidade maior
dos itens com sobrepreço ou
menor dos itens com subpreço.

Risco de
integridade

Incluir critério de aceitabilidade de preços global e unitários, fixando
preços máximos para ambos, de forma que propostas com valores
superiores sejam desclassificadas.

5 8 40 0,2 8

R64
Impossibilidade de aferir a
qualificação técnica da
empresa.

Atestados apresentados para
comprovação da qualificação
técnica muito antigos ou
emitidos antes do término do
contrato a que ele se refere.

Contratação de empresa com
qualificação inadequada e suas
consequências.

Risco
operacional

Incluir (setor responsável pela realização dos pregões) no edital, entre os
procedimentos de avaliação da qualificação técnica que: a) a contratada
deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços; b)
somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se
houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

5 8 40 0,2 8

R65

Pouca redução dos preços
durante a fase competitiva
que ocorre após o disparo
do tempo aleatório.

Licitantes ofertam lances
muito próximos do menor
lance.

Contratação por valor maior
que o que poderia ter sido
contratado.

Risco
operacional

Incluir no edital item estabelecendo intervalo mínimo de diferença de
valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

5 5 25 1 25

R66
Exame inadequado dos
documentos de habilitação
e propostas de preços.

Responsável pela seleção do
fornecedor (tipicamente o
pregoeiro) não detém as
competências
multidisciplinares necessárias
à execução da atividade
(conhecimentos técnicos do
objeto, conhecimentos
jurídicos aprofundados).

Contratação de objeto que não
atende à necessidade que
originou a contratação;
interrupção do processo de
contratação, por meio de
mandado de segurança no
poder judiciário ou
determinação dos órgãos de
controle; necessidade de
realização de um novo processo
licitatório; desperdícios de
recursos públicos; não
contratação do serviço.

Risco de
conformidade

Definir atribuição para os diversos atores necessários ao correto
julgamento da licitação, incluindo, pelo menos, o pregoeiro e outros
servidores com expertise sobre o processo de contratação de serviços
terceirizados, a fim da constituição de uma equipe de apoio para dar
suporte ao pregão.

8 8 64 0,6 38,4
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R67
Indeferimento de recurso
em fase inapropriada e por
agente público ilegítimo.

Avaliação do mérito do
recurso durante a fase de
intenção de recursos.

Retardo do fim do
procedimento licitatório (ante a
declaração de nulidade da
decisão e necessidade de
refazimento de todos os atos
decorrentes do ato nulo).

Risco de
conformidade

Avaliar, no juízo de admissibilidade das intenções de recurso, somente os
pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade,
interesse e motivação).

2 5 10 0,2 2

R68

Execução (na fase de
seleção do fornecedor) em
maior grau de detalhe de
procedimentos com baixo
risco e a não execução, ou
execução com menor nível
de detalhe, de outros com
alto risco.

Falta de sistematização dos
procedimentos que devem
ser executados pelos agentes
que conduzem a fase de
seleção do fornecedor.

Ineficiência e falha nos
procedimentos de seleção do
fornecedor.

Risco
operacional

Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na
legislação para serem executados durante a fase de julgamento das
licitações.

2 5 10 0,4 4

R69

Descumprimento do prazo
para ajuste de proposta
complexa (proposta
composta por dezenas de
itens).

Prazo curto demais para
ajuste de proposta complexa
após a fase de lances do
pregão.

Desclassificação indevida da
proposta mais vantajosa para a
Administração.

Risco
operacional

Prever, no edital, o prazo que a licitante terá para proceder o ajuste da
proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em
conta à complexidade do ajuste a ser realizado; ante a omissão do edital,
o pregoeiro fixará o prazo considerando a mencionada complexidade.

2 5 10 0,2 2

R70 Contratar licitante com
restrições.

Não consultar todas as listas
nas quais constam as
restrições para contratar com
a Administração Pública.

Descumprimento da legislação,
incluindo a possibilidade de
ilícito penal.

Risco de
conformidade

Definir a relação com todas as listas de restrições para contratar que
devem ser consultadas na etapa de julgamento, submetendo-a a
aprovação da autoridade superior.

5 8 40 0,2 8

R71

Existência de grande
número de propostas não
mantidas após a fase de
lances.

Não instaurar procedimento
administrativo para apurar
condutas de licitantes que
podem ser tipificadas no Art.
7º da Lei n.º 10.520/2002.

Atraso no processo de
contratação, aumento do custo
administrativo e favorecimento
de ambiente propício a conluio
entre licitantes para fraude.

Risco de
integridade

Iniciar a instauração do procedimento administrativo para apuração dos
caso em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto
do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ao Art. 7º da
Lei n.º 10.520/2002, ou apresentar as justificativas quando não ocorrer
instauração do processo, devendo, em ambos os casos, documentar o
ocorrido na ata de julgamento do pregão; instaurar (ordenador de
despesas) o processo supra, ante a omissão do pregoeiro.

2 5 10 1 10
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R72

Impedimento de as
licitantes praticarem atos
no certame licitatório
(manifestação da intenção
de recorrer).

Ausência de clareza sobre
data e hora dos eventos
relacionados aos pregões
eletrônicos (data e hora de
reinício das sessões após
suspensão).

Afronta aos princípios da
publicidade, transparência e
isonomia.

Risco de
conformidade

Divulgar, com clareza, no sistema eletrônico que suporta a execução da
licitação (ComprasNet), as informações relativas à data e hora das sessões
públicas, sua suspensão e seu reinício.

2 2 4 0,2 0,8

R73

Contratação de empresas
cujos
sócios/administradores
possuem relacionamentos e
a existência de parentesco
entre dirigentes das
empresas com servidores
da Instituição.

Ausência de consulta para
verificação de
relacionamento entre
sócios/administradores das
empresas e a existência de
parentesco entre dirigentes
das empresas com servidores
da Instituição.

Possibilidade da ocorrência de
fraudes e conluios.

Risco de
integridade

Realizar rotinas de verificação de possíveis relacionamentos entre
sócios/administradores das empresas e a existência de parentesco entre
dirigentes das empresas com servidores da Instituição.

5 8 40 1 40

R74 Questionamento das partes
interessadas.

Ausência de padrão para a
publicação dos extratos de
contrato.

Publicação de informações
incompletas, em desacordo
com a legislação.

Risco de
conformidade

Determinar que os extratos de contratos sejam publicados no Diário
Oficial da União, devendo constar as seguintes informações: a) n.º do
processo, objeto, contratado (Nome e CNPJ/CPF), valor, procedimento
licitatório realizado; implantar controles em sistemas informatizados para
garantir a presença dos elementos mínimos obrigatórios por lei nas
matérias relativas a licitações e contratos que devem ser publicadas no
D.O.U.

2 2 4 0,2 0,8

R75

Recusa dos servidores mais
capacitados da organização
para exercerem a função de
fiscal de contrato.

Alto risco na atividade de
fiscalização e gestão de
contratos (causado por
deficiências na governança
das aquisições, como, por
exemplo, ausência de
processo de trabalho
formalizado e falta de
definição clara de papéis e
responsabilidades).

Não alocação dos recursos
humanos mais capacitados na
atividade e todos os riscos
decorrentes de uma gestão
contratual deficiente.

Risco
operacional

Implementar estruturas de governança das aquisições na organização de
forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os
riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos.

8 5 40 1 40
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R76

Questionamento da
legitimidade dos atos
praticados na gestão
contratual.

Os atores que devem atuar
na fase de gestão do
contrato (gestor, fiscal
administrativo, fiscal técnico)
atuam sem nomeação
formal.

Impossibilidade de
responsabilizar as partes do
contrato e os agentes públicos
que atuaram sem delegação.

Risco de
conformidade

Cientificar expressamente para o exercício da função, o gestor e os fiscais
do contrato, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização
do ato de designação; nomear formalmente uma equipe multidisciplinar
de servidores que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, incluindo
pelo menos os papéis de gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal
administrativo, e seus respectivos substitutos eventuais; exigir, após
assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o
representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da
contratada.

5 5 25 0,2 5

R77
Fiscalização inadequada dos
aspectos sobre os quais não
detêm competência.

Os atores que devem atuar
na gestão e fiscalização do
contrato pela Administração
(gestor, fiscal administrativo,
fiscal técnico) não possuem
as competências necessárias
à execução da atividade.

Não detecção de
descumprimento de partes da
avença com suas respectivas
consequências.

Risco
operacional

Incluir, no modelo de gestão do contrato, o estabelecimento de uma
equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos
os papéis de gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo;
manter quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os
vários papéis na gestão contratual; na indicação de servidor devem ser
considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a
complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor e a
sua capacidade para o desempenho das atividades; representante da
administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão
contratual que não detenha competências para tal notifica formalmente
autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência; o encargo de
gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de
ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e
limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do
exercício de suas atribuições, se for o caso. Ocorrendo essa situação, a
Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o
desempenho das atribuições, conforme a natureza e a complexidade do
objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

8 5 40 1 40
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R78
Fiscalização inadequada dos
aspectos sob sua
responsabilidade.

Ator designado pela
Administração para atuar na
fase de gestão do contrato
(gestor, fiscal administrativo,
fiscal técnico) não possui
tempo suficiente para
desempenhar as atividades.

Não detecção de
descumprimento de partes da
avença com suas
consequências.

Risco
operacional

Prever, no modelo de gestão do contrato, a segregação do recebimento
dos serviços de forma que: 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; 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 na documentação apresentados; 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 da IN MP/SEGES
n.º 05/2017 ou instrumento substituto, se for o caso; avaliar (autoridade
competente que nomeia representantes da Administração para atuar na
gestão/fiscalização dos contratos) se o servidor a ser designado possuirá
tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais
atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em
caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos
em cuja gestão/fiscalização o designado já atua; representante da
administração nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual
que não tenha tempo hábil para executar a atividade deve notificar
formalmente a autoridade que o nomeou, do fato.

8 5 40 0,8 32
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R79 Alta rotatividade dos fiscais
do contrato.

Ausência de critérios
objetivos para a escolha dos
fiscais e de estabelecimento
de capacitação permanente
dos servidores designados.

Ineficiência na fiscalização dos
contratos; Ausência de
formação de expertise
relacionada à fiscalização de
contratos.

Risco
operacional

Implementar critérios objetivos para definição das equipes de fiscalização;
implementar plano de capacitação permanente para as equipes de
fiscalização dos contratos de serviços terceirizados.

10 5 50 1 50

R80

Designação dos mesmos
servidores que atuaram na
fase de planejamento e
seleção do fornecedor
(como requisitante,
pregoeiro ou membro de
comissão de licitação) para
atuar na fase de gestão
contratual (fiscal de
contrato e responsável pelo
ateste da prestação de
serviço)

Ausência de segregação de
funções.

Possibilidade de ocorrer
conflitos de interesses, erros,
omissões, fraudes ou
corrupção; acúmulo de funções
por parte de um mesmo
servidor; criação de brechas no
contrato que possam ser
exploradas na gestão contratual
pelo mesmo servidor,
causando, por exemplo, danos
ao erário e ainda retardando a
detecção desses danos.

Risco de
integridade

Designar servidores que não participaram da fase de planejamento da
contratação, obedecendo o princípio de segregação de funções;
estabelecer políticas e procedimentos prevendo separação entre funções
e atividades consideradas incompatíveis de autorização, aprovação,
execução, controle e registro de operações a fim de reduzir o risco de
ocorrerem erros, desperdícios ou fraudes e de maneira que o trabalho de
uma área ou pessoa seja automaticamente checado por outra,
inteiramente independente da primeira.

8 8 64 1 64

R81

Diferenças de
entendimentos e
expectativas entre as
partes.

Elementos básicos do
contrato não estão claros de
forma uniforme para as
partes do contrato.

Atraso durante a execução do
contrato devido à necessidade
de esclarecer os pontos com
entendimento divergente.

Risco
operacional

Prever, no modelo de execução do objeto, que ocorrerá uma reunião de
iniciação do contrato, imediatamente após a assinatura do contrato, com
a presença das partes interessadas, para esclarecer pelo menos os
seguintes pontos: a) o objeto do contrato; b) a forma de comunicação
entre as partes, que deverá ocorrer primordialmente entre
representantes da Instituição e o preposto da contratada; c) as
providências previstas para a inserção da contratada na Instituição; d) o
modelo de execução do objeto; e) o modelo de gestão do contrato, que
inclui a forma de acompanhamento dos trabalhos (mediante relatórios de
prestação dos serviços entregues pela contratada e reuniões mensais
entre as partes); f) as formas de recebimento provisório e definitivo; g) as
sanções e glosas aplicáveis; h) os procedimentos de faturamento e
pagamento; i) no caso de contratos com previsão de uso de ordens de
serviço (OS), detalhar os campos da OS na reunião, os critérios de
qualidade utilizados e as situações que ensejem a recusa de produtos e
serviços; j) se necessário, deve ser estabelecido cronograma de execução
das providências previstas para adequação do ambiente do órgão; realizar
(gestor do contrato) a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão
do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em uma
ata, que deve ser assinada por representantes das partes contratantes;
negociar (gestor do contrato) com a contratada (caso não previsto no
modelo de gestão do contrato) a realização da reunião de iniciação e
proceder à documentação dos esclarecimentos como previsto acima.

2 2 4 0,8 3,2
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R82

Dificuldades de contato
com a contratada para
solução de problemas
operacionais nos contratos.

Ausência de estrutura da
contratada para contato no
local da prestação dos
serviços de duração
continuada; falta de
autonomia do preposto;
único preposto designado
pela contratada para atender
todo o contrato, em diversas
cidades.

Manutenção dos problemas
operacionais, que implica a não
obtenção do serviço e o não
atendimento da necessidade
que originou a contratação;
possibilidade de ordens diretas
da Administração, dirigidas aos
terceirizados, caracterizando
ingerência.

Risco
operacional

Incluir, no edital para contratação de serviços de duração continuada, a
obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo também
definido no edital, escritório em local (cidade/município) previamente
definido pela Administração; dirigir a solicitação de serviços ao preposto
da empresa, assim como, eventuais reclamações ou cobranças
relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao
preposto; estabelecer a previsão para os contratos mais críticos, que a
empresa faça a designação de prepostos por região, a fim de abranger
todas as cidades nas quais os serviços estarão sendo prestados.

5 8 40 0,4 16

R83
Contratada não entregar
garantia de execução do
contrato.

Inobservância, por parte da
contratada, do prazo fixado
para apresentação da
garantia.

Descumprimento contratual por
parte da contratada podendo
acarretar suspensão ou atraso
do pagamento dos serviços
prestados; possíveis prejuízos
advindos do não cumprimento
do objeto do contrato, não
cobertos em função da
ausência da garantia.

Risco de
conformidade

Estabelecer cláusula contratual prevendo: a) a contratada deverá
apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados
com dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá
corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, limitada
ao equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos
empregados da contratada que venham a participar da execução dos
serviços contratados; b)  que a inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado
o máximo de 2% (dois por cento) e que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993;
solicitar (gestor do contrato) que seja realizada a notificação contratual
com a indicação das sanções cabíveis por eventual descumprimento das
obrigações contratuais pactuadas, utilizando como referencial os modelos
de minutas padronizados de atos convocatórios e contratos da Advocacia-
Geral União (AGU), bem como as diretrizes constantes da alínea “j” do
subitem 2.6 do Anexo V da IN SEGES/MP n.º 05/2017; estabelecer (setor
responsável pela elaboração e alteração dos contratos) procedimento de
controle através de sistema informatizado/planilha contendo as
informações das garantias contratuais (modalidade, vigência, prazo).

2 5 10 0,4 4
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R84

Garantia não possuir
validade durante toda a
execução do contrato e 90
dias após o término da
vigência contratual.

Falta de sistematização sobre
o que deve ser verificado na
conferência da garantia
contratual.

Falta de abrangência da
garantia contratual em relação
à vigência do contrato;
possíveis prejuízos advindos do
não cumprimento do objeto do
contrato, não cobertos em
função da ausência da garantia
(término da vigência).

Risco de
conformidade

Estabelecer cláusula contratual acerca da exigência de garantia de
execução do contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei n.º 8.666, de 1993,
com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação; elaborar (setor responsável pela elaboração e alteração dos
contratos) lista de verificação para conferência da completude dos termos
da garantia contratual.

5 5 25 0,6 15

R85

Garantia contratual não
prevê o pagamento de
obrigações trabalhistas e
previdenciárias.

Falta de sistematização sobre
o que deve ser verificado na
conferência da garantia
contratual.

Falta de abrangência da
garantia contratual para o
pagamento de obrigações
trabalhistas e previdenciárias
de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada.

Risco de
conformidade

Estabelecer cláusula contratual prevendo que a garantia contratual deve
prever o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias; elaborar
lista de verificação para conferência da completude dos termos da
garantia contratual.

8 5 40 0,6 24

R86 Caraterização de execução
indireta ilegal.

Ingerência da Instituição na
administração da contratada
(vedada pelo Art. 5º da IN
SEGES/MP n.º 05/2017)

Prática de ilícito trabalhista
ante os entendimentos
contidos na Súmula n.º 331 do
TST.

Risco de
conformidade

Definir, no modelo de execução do objeto, que, dentre outros: a) a
interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por
intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação
direta entre os usuários do serviço e a contratada; b) aspectos relativos à
relação contratual entre a contratada e seus funcionários (solicitação de
férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas
duas partes, sem interferência do órgão; c) no caso da adoção,
excepcional, de modelo de execução indireta pela alocação por postos de
trabalho, o órgão deva se restringir a fazer com que a contratada cumpra
o modelo de execução do objeto citado, que deve definir claramente
elementos que incluam a qualificação técnica necessária para assumir
cada posto de serviço e os documentos que servirão para comprovar a
qualificação exigida junto ao órgão; d) é vedado aos servidores públicos,
formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre
a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários;
realização de ações de conscientização junto aos servidores da Instituição,
a fim de evitar a prática de atos de ingerência na administração da
contratada.

10 8 80 0,8 64

R87

Falhas na comunicação
entre as partes e ausência
de evidências das
ocorrências do contrato.

Ausência de procedimentos
formais de comunicação
entre as partes contratantes.

Retardo e falhas na execução
do contrato; impossibilidade de
identificar a parte
descumpridora do contrato.

Risco
operacional

Incluir, no modelo de gestão do contrato, a definição de protocolo de
comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução
contratual.

8 2 16 0,8 12,8
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R88

Descontinuidade do serviço
prestado por término do
contrato ou por abandono
da empresa prestadora do
serviço.

Falência da empresa;
empresa contratada não
aceita realizar a renovação
do contrato; empresa
contratada, no decorrer do
contrato, passa a apresentar
restrição que a impeça de
licitar com a União.

Impacto negativo causado pela
descontinuidade do serviço no
funcionamento da Instituição,
atrapalhando o alcance dos
objetivos; necessidade de
contratação direta (dispensa) e
sem o adequado planejamento
da contratação, em função da
descontinuidade de serviço de
natureza contínua (falta de
tempo hábil para realização de
uma nova licitação).

Risco
operacional

Incluir, em edital, exigências como condição de habilitação econômico-
financeira para a contratação de serviços continuados, as previstas no
Acórdão TCU n.º 1.214/2013 - Plenário (item 9.1.10), a fim de eliminar
empresas "aventureiras"; realizar a retenção da garantia e de créditos da
contratada, previstos nos artigos 64, 65 e 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017;
liberar saldo existente na Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para
movimentação, apenas após a comprovação, por parte da empresa, da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao
serviço contratado; manter (gestor responsável pelas contratações)
estudos técnicos preliminares, planilhas de custos e formação de preços e
termos de referência, pré-prontos, a fim de realizar o enfrentamento de
situações relacionadas a contratos descontinuados (não renovados,
rescindidos ou interrompidos).

8 10 80 0,6 48

R89

Fiscalização contratual
inadequada (aumento dos
encargos na fiscalização
sem necessariamente
diminuir o risco de as
obrigações não estarem
sendo cumpridas pelas
contratadas).

Utilização de controles,
durante a fiscalização, pouco
eficazes para garantir o
cumprimento, pelas
contratadas, das obrigações
trabalhistas, previdenciárias
e com o FGTS; alta
rotatividade dos fiscais de
contrato; acúmulo das
diversas atividades de
fiscalização (técnica e
administrativa); ausência de
capacitação voltada às
atividades de fiscalização;
indicação de fiscal de
contrato realizada sem levar
em consideração a
compatibilidade com as
atribuições do cargo, a
complexidade da fiscalização,
o quantitativo de contratos
por servidor e a sua
capacidade para o
desempenho das atividades.

Diminuição da atenção da
fiscalização no cumprimento do
objeto do contrato e com baixa
eficácia na mitigação dos riscos
de descumprimento dessas
obrigações pela contratada
(descumprimento este que traz
possibilidade de
responsabilização solidária da
administração).

Risco de
conformidade

Incluir, no modelo de gestão do contrato, que as verificações documentais
relativas aos aspectos trabalhistas, previdenciários e do FGTS, além de
contemplar os documentos que atestem a regularidade da contratada
como um todo nos termos da Lei n.º 8.666/93 (Art. 29, IV e V),
complementarmente, a critério da administração, poderão ser exigidos
que a contratada apresente outros documentos, como os previstos no
Acórdão TCU n.º 1.214/2013 - Plenário; avaliar (fiscal administrativo do
contrato) os riscos de descumprimento pela contratada das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS para determinar a extensão das
amostras que serão utilizadas na fiscalização do cumprimento das
obrigações trabalhistas pela contratada, das contribuições previdenciárias
e dos depósitos do FGTS; documentar (fiscal administrativo do contrato) a
sistemática de fiscalização utilizada em cada período e comunicar aos
órgãos responsáveis, qualquer irregularidade no recolhimento das
contribuições previdenciárias e do FGTS dos trabalhadores terceirizados;
implementar (autoridade competente) critérios objetivos para definição
das equipes de fiscalização; implementar (autoridade competente) plano
de fiscalização permanente para as equipes de fiscalização dos contratos
de serviços terceirizados.

8 8 64 0,8 51,2
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R90

Contratos com
especificações deficientes
(em especial, nos modelos
de execução do objeto e de
gestão do contrato), o que
gera dificuldade (ou até
impossibilidade) de gerir o
contrato.

Deficiência no planejamento
da contratação.

Dificuldade (e até
impossibilidade) de obter o
objeto do contrato e fazer que
a contratada cumpra as
obrigações contratuais e legais.

Risco
operacional

Avaliar se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até
o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gerir o contrato da melhor forma
possível, mas propor a não prorrogação do contrato (mesmo se houver
previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, o gestor do contrato deve
negociar com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos
mínimos. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a
rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do
contrato deve informar à autoridade competente, as deficiências que
devem ser sanadas para a próxima contratação.

5 5 25 0,6 15

R91

Descumprimento dos
princípios do devido
processo legal e do
contraditório e outras
falhas de natureza
processual administrativa.

Ausência de procedimentos
padronizados para condução
dos processos
administrativos com vistas à
apuração de
descumprimentos
contratuais.

Não aplicação da penalidade. Risco de
conformidade

Expedir orientações sobre a condução do processo administrativo para
fins de apuração de descumprimento contratual e aplicação de
penalidades.

5 5 25 1 25

R92

Dificuldade de os
colaboradores resolverem
problemas relacionados ao
recebimento de seus
salários.

Domicílio bancário dos
colaboradores da contratada
em local distinto do da
prestação dos serviços.

Retardo na detecção de
irregularidades no
cumprimento de obrigações
trabalhistas (não pagamento de
salários dos colaboradores) e
suas consequências

Risco
operacional

Incluir, no termo de referência para contratação de serviços de duração
continuada, a exigência de que o domicílio bancário dos empregados
terceirizados deverá ser na cidade ou na região metropolitana na qual
serão prestados os serviços.

2 2 4 1 4

R93

Fraude nos comprovantes
de recolhimento dos
encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do
contrato.

Deficiência na fiscalização
administrativa do contrato.

Pagamento indevido à
contratada; Responsabilidade
subsidiária da contratante em
função de conduta omissiva ou
comissiva na fiscalização dos
contratos.

Risco de
integridade

Realizar cruzamento das informações contidas nos extratos das contas de
FGTS e INSS dos funcionários terceirizados a fim de comprovar se o
recolhimento foi realizado na data registrada no documento
comprobatório encaminhado pela empresa terceirizada.

5 8 40 0,8 32

R94

Ateste de nota fiscal em
serviços parcialmente
executados ou não
executados.

Falta de sistematização sobre
o que deve ser verificado na
fiscalização contratual.

Pagamento indevido. Risco
operacional

Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na
etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da
fiscalização tenham um referencial claro para atuarem na fase de gestão
do contrato.

8 5 40 0,6 24
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R95

Atraso no recolhimento de
tributos destacados nas
notas fiscais provenientes
de prestação de serviços
terceirizados.

Insuficiência no quantitativo
de servidores disponíveis
para atendimento das
demandas; divergências na
interpretação de dispositivos
legais; extravio de
documentos fiscais.

Dano ao erário em face do
pagamento de juros e multas
referentes ao atraso no
recolhimento de tributos;
necessidade de apuração de
responsabilidade de quem lhe
deu causa.

Risco
orçamentário
/financeiro

Estabelecer regras e critérios a serem observados para alocação de
servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das
atividades relacionadas à execução orçamentária/financeira; instituir (alta
administração) plano/política de capacitação permanente com o objetivo
de estimular o aprimoramento dos servidores no tocante à legislação e
jurisprudência aplicáveis aos seus processos de trabalho; manter controle
por contrato, das notas fiscais liquidadas e pagas.

5 5 25 0,8 20

R96
Indisponibilidade
orçamentária na gestão do
contrato.

Contingenciamento
orçamentário; Falta de
planejamento orçamentário.

Possível realização de despesa
sem prévio empenho com a
possibilidade de futura
responsabilização dos
servidores envolvidos; atraso
no lançamento da nota fiscal no
SIAFI com reflexo no
pagamento; desequilíbrio
financeiro na contratada;
supressão contratual em
virtude do contingenciamento
orçamentário; descontinuidade
do serviço prestado.

Risco
orçamentário
/financeiro

Estabelecer regras e critérios a serem observados para priorização da
alocação de recursos orçamentários; estabelecer contato permanente
com a setorial de orçamento e finanças do Ministério da Educação.

8 8 64 1 64

R97 Pagamento de valor
indevido.

Concessão de reajuste (lato
sensu) equivocado; nota
fiscal do serviço terceirizado
com valor indevido (a maior),
não observado pelo fiscal
administrativo.

Desperdício de recursos
públicos.

Risco
orçamentário
/financeiro

Executar as atividades de análise de forma mais exaustiva; revisar
(servidor sênior) a concessão de reajuste (lato sensu); notificar e enviar
cópia ao fiscal administrativo do contrato, a cada alteração contratual
realizada; estabelecer controle dos valores atualizados do contrato em
planilha ou sistema informatizado.

5 5 25 0,4 10

R98

Documento fiscal lançado
e/ou pago no SIAFI após
contrato vencido e/ou
garantia vencida.

Ausência de conferência dos
dados do contrato (vigência,
garantia).

Descumprimento da legislação. Risco de
conformidade

Utilizar lista de verificação contemplando os dados a serem conferidos
nos lançamentos; utilizar sistema/planilha para controle das informações
dos contratos (vigência, valores, garantia).

5 5 25 0,6 15

R99 Pagamento de fornecedor
em débito com a fazenda.

Licitante não mantém a
regularidade fiscal da
habilitação na fase de
execução contratual.

Impossibilidade de a fazenda
pública ressarcir-se de valores
devidos.

Risco de
conformidade

Realizar a consulta no SICAF referente à manutenção da regularidade
fiscal, antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, executar os
procedimentos do Art. 3º, §4º, da IN SLTI/MP n.° 4, de 15 de outubro de
2013.

5 5 25 0,2 5
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R100

Documento fiscal lançado
e/ou pago no SIAFI com
erro de natureza contábil,
orçamentária ou financeira.

Não informar dados das
contas de controle dos
contratos; realizar cópia no
SIAFI de outro lançamento
sem a devida alteração dos
dados necessários; informar
empenho/fornecedor
incorreto no lançamento do
documento fiscal no SIAFI;
não efetuar as devidas
retenções de tributos ou
utilizar alíquotas incorretas.

Contabilização incorreta;
pagamento com dados
contábeis, orçamentários ou
financeiros incorretos;
retrabalho para a realização das
devidas
correções/regularizações
contábeis; possíveis
apontamentos em auditorias.

Risco de
conformidade

Servidor, diferente daquele que efetuou o registro no SIAFI, deve revisar
os lançamentos realizados; utilizar lista de verificação contemplando os
dados a serem conferidos nos lançamentos; utilizar planilhas para cálculo
e conferência dos valores relacionados ao recolhimento dos tributos (por
tipo de serviço e município).

5 5 25 0,6 15

R101 Atraso no pagamento dos
serviços terceirizados.

Ausência de repasse
financeiro por parte dos
órgãos responsáveis;
Insuficiência no quantitativo
de servidores disponíveis
para atendimento das
demandas; morosidade nos
trâmites internos dos
documentos fiscais.

Dificuldade (e até
impossibilidade) de obter o
objeto do contrato e fazer que
a contratada cumpra as
obrigações contratuais e legais;
desequilíbrio financeiro na
contratada; descontinuidade do
serviço prestado.

Risco
orçamentário
/financeiro

Estabelecer regras e critérios a serem observados para alocação de
servidores em quantidade e com qualificação adequada à execução das
atividades relacionadas à execução orçamentária/financeira; estabelecer
contato permanente com a setorial financeira do Ministério da Educação;
adotar fluxo diário/semanal para conferência dos lançamentos no SIAFI,
evitando acúmulo de documentos para análise, quando houver repasse
de recurso financeiro para pagamento.

8 8 64 0,8 51,2

R102

Ineficiência e ineficácia nos
procedimentos para
prorrogação de contratos
de terceirização.

Realização de pesquisa junto
ao mercado e outros
órgãos/entidades com
objetivo de justificar a
vantajosidade da
prorrogação de contratos de
prestação de serviços de
duração continuada.

Desperdício de recursos
humanos (muito tempo para
realizar as pesquisas) e
obtenção de valores de
comparação inadequados
(outros contratos com
características distintas).

Risco
operacional

Incluir na minuta de contrato que: a) os reajustes dos itens envolvendo a
folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo
coletivo de trabalho ou em decorrência da lei; b) os reajustes dos itens
envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo
ou convenção coletiva de trabalho e de lei) e materiais serão efetuados
com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que
guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que
estejam inseridos tais insumos ou materiais; c) considerando o previsto
nos itens "a" e "b" acima, a vantajosidade econômica para a prorrogação
dos contratos de serviço continuado estará assegurada, dispensando a
realização de pesquisa de mercado; d) nos casos dos contratos de serviços
continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, para
demonstrar a vantajosidade da prorrogação exige-se que, além do
previsto nos itens "a" e "b" supra, os valores de contratação ao longo do
tempo e a cada prorrogação sejam inferiores aos limites estabelecidos em
ato normativo da Instituição (se os valores forem superiores aos fixados
pela Instituição, caberá negociação objetivando a redução dos preços de
modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato).

5 5 25 0,2 5
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R103

Prorrogação contratual de
prazo acima do limite
permitido em lei (60
meses), valendo-se da
excepcionalidade disposta
no §4º do Art. 57 da Lei n.º
8.666/1993, sem a
ocorrência de evento grave
e imprevisível que
caracterize a
excepcionalidade disposta
na lei.

Morosidade nos trâmites
internos da Instituição para
definição do objeto a ser
licitado, ocasionado a
insuficiência de tempo hábil
para a realização de
procedimento licitatório.

Descumprimento da legislação;
Possibilidade de futura
responsabilização dos agentes
envolvidos.

Risco de
conformidade

Autoridade competente, em face à superveniência de fato de caráter
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato, deve justificar
a ocorrência e incluir nos autos do processo, documentos que
fundamentem tal prorrogação; se a prorrogação decorrer de falta de
planejamento ou desídia da Administração, com o objetivo de
salvaguardar o interesse público e evitar possíveis danos, a prorrogação
pode ser realizada (fato admitido pelo TCU), condicionada à apuração de
responsabilidade de quem lhe deu causa.

5 5 25 0,8 20

R104

Valor da garantia, após
aditivo de valor no
contrato, não mantém
proporção inicial em
relação ao valor
contratado, ou a vigência
contratual não é renovada
quando há aditamento de
prazo no contrato.

Falta de sistematização sobre
o que deve ser verificado na
conferência da garantia
contratual.

Falta de abrangência da
garantia contratual em relação
à vigência do contrato; falta de
proporcionalidade do valor da
garantia contratual (contrato
aumenta de valor e o valor da
garantia permanece o mesmo);
possíveis prejuízos advindos do
não cumprimento do objeto do
contrato não cobertos em
função da ausência da garantia
(término da vigência) ou da
desproporcionalidade do valor.

Risco de
conformidade

Estabelecer cláusula contratual prevendo: a) exigência de garantia de
execução do contrato, nos moldes do Art. 56 da Lei n.º 8.666, de 1993,
com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após
término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação; b) nas contratações de serviços continuados com
fornecimento de mão de obra exclusiva, poderá ser estabelecido, como
condição para as eventuais repactuações, que o contratado deverá
complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo
que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao
valor contratado; elaborar lista de verificação para conferência da
completude dos termos da garantia contratual.

5 5 25 0,4 10

R105

Elaboração de
aditivos/supressões
contratuais acima do valor
previsto em lei.

Ausência de mecanismos de
controle adequados para
elaboração de
aditivos/supressões
contratuais; divergências na
interpretação de dispositivos
legais; responsável pela
execução da atividade não
possui qualificação
adequada.

Descumprimento da legislação;
Possibilidade de futura
responsabilização dos agentes
envolvidos.

Risco de
conformidade

Estabelecer controle em planilha/sistema informatizado, dos aditivos e
supressões realizados no contrato; instituir plano/política de capacitação
permanente com o objetivo de estimular o aprimoramento dos servidores
no tocante à legislação e à jurisprudência aplicáveis aos seus processos de
trabalho.

5 5 25 0,4 10
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R106

Aumento de postos
temporários de trabalho
sem a elaboração de termo
aditivo.

Cláusula contratual
controversa em eventual
desacordo com a legislação.

Possível aumento de postos,
ainda que temporariamente,
sem o devido aditamento
contratual e em desacordo com
a legislação.

Risco de
conformidade

Formalizar 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 n.º 8.666/1993, e
em observância dos limites definidos no Art. 65, § 1º, do referido diploma
legal; evitar a inclusão de cláusula contratual controversa nos contratos.

5 5 25 0,4 10

Fonte: Adaptado de Oliveira (2019).
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