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APRESENTAÇÃO 
 

A Auditoria Interna da UFPA atuou em 2017, sob a orientação normativa da 
Controladoria-Geral da União conforme previsto no Decreto nº 3.591/2000, 
alterado pelo Decreto nº 4.304/2002, sem, contudo, descuidar do 
acompanhamento das práticas recomendadas pelo órgão de controle externo. 
Porém, a partir de setembro de 2016, a Auditoria passou a estar vinculada ao 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, 
devido a reforma ministerial do governo Michel Temer, Lei nº 13.341, de 29 de 
setembro de 2016. 
 

A Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, da Controladoria-
Geral da União, estabelece que, anualmente, os resultados dos trabalhos de 
auditoria interna sejam apresentados por meio do Relatório Anual de Atividades 
de Auditoria Interna - RAINT, que conterá o relato sobre as atividades 
desenvolvidas, em função das ações planejadas constantes do Plano Anual de 
Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2017, aprovado pela Resolução nº 
750/2017-CONSUN. Em cumprimento à norma, foi elaborado o Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - RAINT da Unidade de Auditoria Interna da 
Universidade Federal do Pará, referente ao exercício de 2017, o qual destaca a 
realização das seguintes ações ao longo do ano. 
 
 
 
 
 
 
Coordenação Geral. 
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Unidade Gestora – 153063 
Gestão – 15230  
Exercício: 2017 
 

I – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna realizados 

1. – Emissão de expedientes da AUDIN: 

Foram emitidos 92 (noventa e dois) sendo: 87 (oitenta e sete) memorandos, 04 (quatro) ofícios e 

01 (uma) nota técnica, dirigidos às unidades para atendimento as solicitações da AUDIN e dos 

órgãos de controle relativas às suas recomendações e determinações. 

 

II – Descrição dos trabalhos de Auditoria Interna, executados de acordo com o 

PAINT 2017 

1. – Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna: RAINT 

2016. 

Em cumprimento a IN 01/2001-SFC e IN 24/2015-CGU, com vistas a demonstrar os resultados do 

PAINT 2016 (Ação 1.1 do PAINT 2017). 

 

2. – Exame do Relatório de Gestão e Prestação de Contas Anual – Exercício 2016: 

Apresentou opinião sobre os processos de Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão 

– 23073.006006/2017-99, de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 

63/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 72/2013, das Decisões Normativas nºs 154/2016 

e 156/2016 e da Portaria nº 59/2017 todas do TCU correspondentes ao Exercício Financeiro de 

2016, aprovados pela Resolução nº 1.448 de 30 de março de 2017 para encaminhamento aos 

órgãos de controle (Ação 1.2 do PAINT 2017). 

 

3. – Auditoria de Acompanhamento de Gestão – unidade auditada: Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas – ICSA – (Ação 1.4 PAINT 2017), resumo do relatório como 

segue; 

 

TIPO DE AUDITORIA: ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 
EXERCÍCIO: 2017 
PROCESSO N º: 23073.013584/2017-81 
RELATÓRIO Nº: 20170101 

Equipe de Auditores 
 

Celso Maia de Souza Lilia N. Limão B. de Oliveira Góes 
Contador – SIAPE nº 1268961 Auditora – SIAPE nº 2180238 

 
 Apresenta-se neste Relatório o resultado dos trabalhos realizados em processos referentes à 
regularidade legal e formal dos processos de empenhos e pagamentos do Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas – ICSA, previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2017, sendo que os 

trabalhos de campo foram desenvolvidos no período de 26 de maio a 30 de outubro de 2017 
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O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Avaliação dos Controles da 
Gestão que contempla a análise dos instrumentos de controle adotados em nível de setor, 
referindo-se à Diretoria de finanças e contabilidade, da Pró-Reitoria de Administração da UFPA e 
ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; Achados de Auditoria e manifestação dos auditados, 
que contém o detalhamento das análises realizadas nos processos de empenhos e pagamentos. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis 
ao serviço público federal; não havendo limitação ou restrição voluntária aos trabalhos por parte 
de dirigentes desta Instituição Federal de Ensino. 
 
2. ESCOPO DO TRABALHO 
 

A AUDIN analisou, quanto à formalidade documental e procedimental, 09 (nove) 
processos de empenhos e pagamentos, selecionados por amostragem, dentre os listados pela 
Diretoria de finanças e Contabilidade (DFC) da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), iniciados 
a partir de janeiro a abril de 2017, concluídos até o dia 16/10/2017, data da expedição da 
Solicitação de Auditoria/Prévia. Observou-se que os 09(nove) processos analisados, foram 
processadas pela Diretoria de finanças e Contabilidade (DFC) da Pró-Reitoria de Administração 
(PROAD) em conjunto com a Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação – CPGA do 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), melhor explicitado nas páginas seguintes deste 
Relatório. 
 

Entre os benefícios esperados desta auditoria de acompanhamento, podemos prever a 
melhoria da gestão dos processos de empenhos e pagamentos, que deverá ser alcançada a partir 
das recomendações que serão formuladas ao final deste Relatório. Devem também ser 
destacados pela AUDIN os pontos fortes relacionados aos processos analisados que foram 
identificados durante esta ação de acompanhamento da gestão. 
 

Nesta ação de controle, do tipo auditoria acompanhamento de gestão, formas utilizadas 
como técnicas de auditoria, o exame documental em processos; entrevista com dirigentes e 
agentes integrantes Diretoria de finanças e Contabilidade (DFC), da Diretoria de Compras e 
Serviços/PROAD/Reitoria e da Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação – CPGA do 
ICSA  
 
3. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO  
 

A avaliação dos controles internos administrativos foi realizada com foco nas atividades, 
segundo as normas aplicáveis, os objetivos de auditoria são voltados para a avaliação das 
atividades de controle que incidem sobre determinados processos ou operações específicas, 
revisando seus objetivos-chave, identificando os riscos relacionados e avaliando a adequação e o 
funcionamento dos controles adotados para gerenciá-los.  
 

Desse modo para avaliar a consistência dos controles internos administrativos 
relacionados aos processos da referida auditoria, foi utilizado o Questionário de Avaliação de 
Controles Internos (QACI) de acordo com a metodologia do The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO), visando obter a percepção do gestor quanto 
ao grau de atingimento dos objetivos operacionais. A aplicação do referido Questionário atende 
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a recomendação constante do item 9.1.19 do Acórdão TCU nº 1679/2015-Plenário, segundo o 
qual a Auditora Interna da UFPA deve realizar avaliação dos controles da gestão relacionados à 
função de aquisições de bens e serviços. 
 

A AUDIN/UFPA encaminhou modelo do formulário do QACI ao Diretor do departamento 
de Finanças e Contabilidade (DFC/PROAD) e ao Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
(ICSA/UFPA) por meio, respectivamente das Solicitações de Auditoria nº 0702/2017 e 
0802/2017, obtendo resposta conforme registro em fls. 4 a 9 deste Relatório. 
 

A avaliação abordou os cinco componentes previstos no COSO I: ambiente de controle; 
avaliação de riscos; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento. 
     

No ambiente de controle a AUDIN/UFPA procurou aferir a existência de normas, 
processos e estruturas que devem fornecer a base para a condução do controle interno da 
área de aquisições; com destaque para a integridade e os valores éticos da do setor; bem 
como os parâmetros que a estrutura de governança deve cumprir com as responsabilidades, 
a estrutura setorial e a delegação de competências. 

 
Na avaliação de riscos a AUDIN/UFPA buscou-se identificar, avaliar e mensurar os 

riscos relevantes que possam comprometer a integridade das operações de aquisições e 
contratação, o alcance das metas e dos objetivos do setor dentro da estrutura da Pró-
Reitoria de Administração - PROAD e do ICSA. 
 

Nas atividades de controle a AUDIN/UFPA buscou aferir quais as políticas e 
procedimentos que auxiliam a mitigar os riscos que possam comprometer o alcance dos 
objetivos, tanto de natureza preventiva como de detecção; do mesmo modo identificar as 
atividades manuais e automáticas, como autorizações e aprovações, verificações, conciliações; e 
obediência ao princípio de segregação de funções. 
 
Informação e comunicação 

Nesse componente a AUDIN/UFPA analisou sobre a validação da consistência, 
documentação e guarda dos registros gerados a partir das atividades de controle interno 
adotados pelo setor para a consecução dos objetivos propostos; os meios e instrumentos de 
comunicação interna intersetores e ao cidadão; bem como o recebimento de informações 
externas significativas. 
 
Monitoramento 

No componente monitoramento procurou-se verificar o conjunto de ações destinadas a 
acompanhar e avaliar, continuamente, a eficácia dos controles internos; de que forma a 
Diretoria de finanças e contabilidade (DFC/PROAD) e o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 
(ICSA) avalia, certifica e revisa a estrutura de gestão de riscos e controles internos para saber se 
estão sendo efetivos ou não. 
 

Com base nas respostas apresentadas e nas informações prestadas em atendimento às 

Solicitações de Auditoria nº 0702/2017 e 0802/2017 (Questionários de Avaliação de Controles 
Internos – QACI), passamos a comentar determinados aspectos do controle interno da área sob 
exame. 
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Em relação aos quesitos do Questionário de Avaliação de Controles Internos – QUACI foi 
observado pela Diretoria de Finanças e Contabilidade –DFC/PROAD, o seguinte: 
 
1-Ambiente de Controle 
 
1.1- Respondeu que não possui organograma com descrição das atividades e competências dos 
serviços da Diretoria, apesar de existir uma estrutura organizacional expressa em um 
organograma com todas as suas direções e coordenações.  
Recomendação: Implantação de um organograma que detalhe suas atividades e competências 
para que assim exista um instrumento orientador e facilitador a seus servidores, com o fito de 
otimizar os trabalhos realizados nessa Diretoria. 
 
1.2- Afirma que não adota a política de rodízio de função.  
Recomendação: Definir essa política a seus dirigentes e responsáveis, funcionando como um 
incremento da força de trabalho capaz de atender de forma eficaz as demandas da Diretoria. 
 
1.5- Afirma que não existe um Código de Ética ou de conduta formalizados pela Pró-Reitoria ou 
da Diretoria de Finanças e Contabilidade. 
Recomendação: Sistematizar um código de ética ou de conduta específicos para cada atividade, 
a fim de instrumentalizar as questões éticas relacionadas às suas atividades específicas, 
conforme o que preceitua os artigos 15 e 16 do Decreto 6.029/2017. 
 
1.8- Respondeu negativamente quanto à adequação da força de trabalho na realização das 
atividades da Diretoria de Finanças e Contabilidade. 
Recomendação: Solicitar vagas através de concurso público para admissão de novos servidores, 
ou o aproveitamento de servidores que estavam em disponibilidade nos cargos dessa Diretoria, 
compatíveis com o anteriormente ocupado (art. 30 da Lei 8.112/90), ou por remoção de 
servidores por interesse da Administração no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança 
de sede (art. 36 da Lei 8.112/90). 
 
1.9- Informou que as delegações de autoridade e competência não são acompanhadas de 
definições claras das responsabilidades. 
Recomendação: Providenciar um organograma que descreva as atividades e competências 
inerentes a cada serviço.  
 
2. Avaliação de Riscos 
 

2.1- Afirmou que não existe mecanismo para prever/identificar e reagir a eventos que possam 
afetar o sucesso dos processos de aquisição em todas as suas fases. 
Recomendação: Realizar ou instituir um controle interno na Diretoria com o fito de 
estudar/gerenciar os riscos que geralmente permeiam/afetam o sucesso dos processos de 
aquisição. 
 

2.2-Afirmou que não há prática de segregação de funções. 
Recomendação: Separação das atribuições e atividades exercidas por um mesmo servidor. 
 

2.3- Informou que os riscos identificados não são mensurados e classificados de modo a serem 
tratados em uma escala de prioridade, gerando informações úteis à tomada de decisão. 
Recomendação: Adotar a prática ora em tela com o intuito de gerar informações úteis à tomada 
de decisão, através da instituição de um controle interno na Diretoria. 
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3-Atividade de Controle 
 

3.1- A DFC não utiliza Manuais Internos ou Check-list, aprovados e divulgados para dar suporte 
às atividades próprias do setor. 
Recomendação: Criação de Manuais e Check-list com base na rotina do setor com o fim de 
agilizar a análise de processos e documentos. 
 

3.8- A DFC ou PROAD não acompanham todas as fases do processo, de modo a identificar seu 
tempo médio, assim como os obstáculos que podem impactar seu andamento regular. 
Recomendação: Por em prática a praxe administrativa de acompanhamento de processos, de 
modo a identificar seu tempo médio, e consequentemente torna-lo cada vez menor, bem como 
gerir os obstáculos geralmente existentes. 
 
4-Informação e comunicação 
 

Neste item o setor respondeu positivamente todos os questionamentos, inclusive ressaltou no 
ponto 4.3 que existe um banco de dados interno para consulta do material disponibilizado. 
 
5-Monitoramento 
 

5.1- Afirmou que não existe instância que a avalie a validade e qualidade das atividades 
desenvolvidas. 
Recomendação: Compete ao diretor avaliar a conveniência, oportunidade e a relação 
custo/benefício da supervisão pessoal ou delegar tal competência para outro servidor/setor. 
 

Em relação aos quesitos do Questionário de Avaliação de Controles Internos – QUACI foi 
observado pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), o seguinte: 
 
1-Ambiente de Controle 
 

1.2- Afirma que não adota a política de rodízio de função, pois não houve necessidade.  
Recomendação: Definir essa política a seus dirigentes e responsáveis, funcionando como um 
incremento da força de trabalho capaz de atender de forma eficaz as demandas desse Instituto. 
 

1.5- Afirma que não existe um Código de Ética ou de conduta formalizados específicos do 
Instituto. 
Recomendação: Sistematizar um código de ética ou de conduta específicos para cada atividade, 
a fim de instrumentalizar as questões éticas relacionadas às suas atividades específicas, 
conforme o que preceitua os artigos 15 e 16 do Decreto 6.029/2017. 
 

1.8- Respondeu negativamente quanto à adequação da força de trabalho na realização das 
atividades do Instituto. 
Recomendação: Solicitar vagas através de concurso público para admissão de novos servidores, 
ou o aproveitamento de servidores que estavam em disponibilidade nos cargos desse instituto 
compatíveis com o anteriormente ocupado (art. 30 da Lei 8.112/90), ou por remoção de 
servidores por interesse da Administração no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança 
de sede (art. 36 da Lei 8.112/90). 
 
2. Avaliação de Riscos 
 

2.1- Afirmou que não existe mecanismo para prever/identificar e reagir a eventos que possam 
afetar o sucesso dos processos de aquisição em todas as suas fases. 
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Recomendação: Realizar ou instituir um controle interno na Diretoria com o fito de 
estudar/gerenciar os riscos que geralmente permeiam/afetam o sucesso dos processos de 
aquisição de bens e serviços. 
 

2.2- Afirmou que não há prática de segregações de funções no desempenho das atividades no 
tocante a autorização, execução, atesto/aprovação, registro e revisão. 
Recomendação: Separação das atribuições e atividades exercidas por um mesmo servidor. 
 

2.3- Informou que os riscos identificados não são mensurados e classificados de modo a serem 
tratados em uma escala de prioridade, gerando informações úteis à tomada de decisão. 
Recomendação: Adotar a prática ora em tela com o intuito de gerar informações úteis à tomada 
de decisão, através da instituição de um controle interno na Diretoria. 
 
3- Atividade de Controle 
 

3.1- O ICSA não utiliza Manuais Internos ou Check-list, aprovados e divulgados para dar suporte 
às atividades próprias do setor. 
Recomendação: Criação de Manuais e Check-list com base na rotina do setor com o fim de 
agilizar a análise de processos e documentos. 
 

3.2- O ICSA não possui banco de dados sobre o perfil de desempenho das empresas. 
Recomendação: Criar um banco sobre o perfil de desempenho de empresas de modo a aferir o 
cumprimento de obrigações, idoneidade das empresas e a qualidade dos produtos fornecidos. 
 

3.3- O ICSA não possui rotina para verificar prevenção de fraudes e conluios. 
Recomendação: Controle preventivo de verificação das empresas e sua relação com servidores 
que estão nos processos de aquisição de bens e serviços. 
 

3.8- O ICSA não acompanha todas as fases do processo, de modo a identificar seu tempo médio, 
assim como os obstáculos que podem impactar seu andamento regular. 
Recomendação: Por em prática a praxe administrativa de acompanhamento de processos, de 
modo a identificar seu tempo médio, e consequentemente torna-lo cada vez menor, bem como 
gerir os obstáculos geralmente existentes. 
 

3.9- O ICSA não dispõe de gestão na área de licitações e dispensa. 
Recomendação: implantação desses mecanismos para melhorar a gestão da governança em 
aquisições. 
 
4- Informação e comunicação 
Respondeu positivamente todos os itens. 
 
5- Monitoramento 
5.1- Afirmou que não existe instância que a avalie a validade e qualidade das atividades 
desenvolvidas. 
Recomendação: Compete ao diretor avaliar a conveniência, oportunidade e a relação 
custo/benefício da supervisão pessoal ou delegar tal competência para outro servidor/setor. 
 

No quesito avaliação de riscos analisados no ICSA e DFC percebe-se similaridade nas 
repostas em relação à ausência de gerenciamento de riscos na função aquisições, sejam riscos 
inerentes ou residuais; entendidos como riscos inerentes aqueles que são próprios do negócio, 
da atividade de um determinado setor ou atividade, no caso, as atividades de aquisições 
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realizadas pelo ICSA e seu trâmite processual realizado pela DFC/PROAD e pelos demais agentes 
compradores da UFPA, independente dos controles adotados. Os riscos residuais referem-se aos 
riscos que permanecem ou remanescem após a mitigação pelos controles adotados. 

 

Outro ponto observado no componente de avaliação de riscos destaca-se a ausência de 
segregação de funções dos dirigentes e dos responsáveis pelas aquisições integrantes da 
estrutura da DFC e ICSA.  

 

Na resposta ao questionário QACI o ICSA e DFC asseguram haver definição de prazo-limite 
para cumprimento de tarefas dentro do fluxo de atividades do processo de compra, por meio de 
normas, mas não as apresentou. 

 

No componente de atividades de controle, observou a não utilização de manuais e de 
check-list pela DFC e ICSA. Verificou-se também a ausência de indicadores de gestão na área de 
licitações, e a ausência de banco de dados sobre o perfil de desempenho de empresas de modo 
a aferir o cumprimento de obrigações e a qualidade dos produtos fornecidos, consiste em ponto 
fraco que requer iniciativa do gestor visando à implantação desses mecanismos para melhorar a 
gestão da governança em aquisições. 
 

As questões relacionadas ao quesito Informação e comunicação verificadas no ICSA e DFC 
foram respondidas com afirmativas, sendo as quais as informações relevantes a compras e 
serviços estariam devidamente identificadas, documentadas, armazenadas e comunicadas 
tempestivamente às pessoas adequadas; que as informações dessa área (apropriadas, 
tempestivas, atuais, precisas e acessíveis) estão disponíveis; que as informações sobre as 
compras realizadas por modalidade, empresas fornecedoras, etc. estão disponíveis e acessíveis 
aos órgãos de controle e ao cidadão. No entanto, nos testes de observância, a exemplo da 
consulta ao link do ICSA, DFC e PROAD, no portal da UFPA no dia 16/10/17, observa-se que essas 
informações são inexistentes. 

Desse modo, convém à Administração verificar a viabilidade de disponibilizar as 
informações relevantes de forma adequada e atualizada em meio de fácil acesso ao cidadão para 
facilitar o exercício do controle social. 
 

No componente Monitoramento o ICSA e DFC informam não existir instância da UFPA que 
realize a avaliação da validade e qualidade das atividades que são desenvolvidas pela Diretoria 
de Compras e Serviços. Assim, compete aos Diretores das respectivas unidades de Administração 
avaliar a conveniência, oportunidade e a relação custo/benefício da supervisão pessoal ou 
delegar tal competência para outro servidor/setor.  
 
Achados de Auditoria 
 

1.   GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 
1.1 PROCESSOS DE AQUISIÇÕES 
1.1.1 CONSTATAÇÃO 
Desconformidades nos processos analisados. 
 
Fato 
Da análise de 9 (nove) processos realizados pela Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Avaliação – CPGA do ICSA e PROAD/DFC, a Auditoria Interna constatou as seguintes 
desconformidades: 
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Processo nº 23073.010181/2017-81  
(Aquisição de serviços de manutenção predial: Reparo e manutenção) 
 

1. Objeto insuficientemente detalhado, em desconformidade com o Art. 9, § 2 Decreto nº 
5.450/02; ART. 8, II Decreto nº 3.555/00; Lei 8.666/93, art. 40, inc. I; 

 

2. Ausência de justificativa para a não utilização preferencial do sistema de cotação 
eletrônica, em desconformidade com o Art. 4º, § 2º, Decreto 5.450/2005. 

 
Processo nº 23073.002505/2017-15  
(Aquisição de serviços de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração) 
 

1. Ausência de justificativa para a não utilização preferencial do sistema de cotação 
eletrônica, em desconformidade com o Art. 4º, § 2º, Decreto 5.450/2005. 

 

2. Ordem bancária (02/03/2017) com data anterior à liquidação (06/03/2017). Art. 62 e 63 
da Lei nº 4.320/1964. 

 

Processo nº 23073.005927/2017-34  
(Aquisição de serviços de manutenção e troca dos suportes das condensadoras de ar) 
 

1. Não houve justificativa para a não utilização preferencial do sistema de cotação 
eletrônica, em desconformidade com o Art. 4º, § 2º, Decreto 5.450/2005. 

 

2. Não consta no Processo o Projeto Básico para a execução do serviço, aprovado pela 
autoridade competente, em desconformidade com o Art. 7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 
8.666/93.   

 

Processo nº 23073.005564/2017-37  
(Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas) 
 

1. Não houve justificativa para a não utilização preferencial do sistema de cotação eletrônica 
em desconformidade com o Art. 4º, § 2º, Decreto 5.450/2005; 

 

2. Não consta no Processo o Projeto Básico para a execução do serviço, aprovado pela 
autoridade competente, em desconformidade com o Art. 7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 
8.666/93.   

   
Processo nº 23073.003378/2017-63  

(Aquisição de Serviço para produção de relatório técnico) 
 

1. Ausência do projeto “Mapeamento social do território do encantado, conforme nota 
técnica nº004/2017, em desconformidade com o Art.63 da Lei nº 4.320/1964; 

 

2. Ausência do relatório objeto do contrato, conforme termo de referência contido no 
processo, em desconformidade com o Art.63 da Lei nº 4.320/1964; 

 

3. Ausência de justificativa para não utilização preferencial do sistema de cotação eletrônica, 
em desconformidade com o Art. 4º, § 2º, Decreto 5.450/2005. 
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4. Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e gestor 
financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67. art.58  
4.320/1964. 

 

5. Recibo padrão de recebimento com data anterior a emissão de empenho, liquidação e 
pagamento. Art. 58,62 e 63 da Lei nº 4.320/1964. 

 

6. Desconformidade na data de recebimento do “recibo padrão 2016”. Art. 58,62 e 63 da Lei 
nº 4.320/1964. 

 

7. Ausência de data e assinatura no “recibo padrão 2017”. Art.62 e 63 da Lei nº 4.320/1964. 
 

8. Ausência da ordem bancária referente ao pagamento autorizado à pessoa física que 
prestou o serviço. Art. 64 e 65 da Lei nº 4.320/64. 

 

9. Desconformidade de documentos apresentados em relação ao processo. IN nº 1.677/2015 
do MPOG; 

 
 Processo n° 23073.001215/2017-46  
(Emissão de empenhos estimativos para custear despesas) 
 

1. Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e 
gestor financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67. 

 
Processo nº 23073.006092/2017-30  
(Aquisição de serviços de Pintura de sala de aula dos pavilhões e do prédio administrativo) 
 

1. Ausência de justificativa para não utilização preferencial do sistema de cotação 
eletrônica. Art. 4º, § 2º do Decreto nº 5.450/2005. 

 

2. Ausência de datas no campo de assinatura do diretor da unidade e do ordenador da 
despesa, em desacordo com o art. 40 do Decreto nº 93.872/86. 

 

3. Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e 
gestor financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67. art. 58  
4.320/1964. 

 
Processo nº 23073.020410/2015-11 
(Aquisição de serviços Execução do curso especialização em políticas públicas projeto 3677 entre 
a FADESP e UFPA) 
 

1. Desconformidade na sequência das folhas juntadas ao processo. Item 2.7.1 da IN nº 
1.677/2015, do MPOG, e item 94, alínea “a” e item 51 do Acórdão TCU nº 1778/2015-
Plenário. 

 

2. Ausência de Publicidade de todos os projetos, planos de trabalho e seleções para 
concessão de bolsa (inclusive seus resultados e valores), por todos os meios disponíveis. 

Art. 37, caput, da CF/88. 
 

3. Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e 
gestor financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67. art.58  
4.320/1964. 
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4. Ausência do instrumento contratual de que trata a Lei nº. 8.958/94 no site da Instituição. 
Art. 4º-A, inciso I da Lei nº. 8.958/94. 

 

5. Ausência do Atesto de Recebimento do Empenho pelo Credor. (Art.61 da Lei Nº 
4.320/64). 

 

6. Ausência de conclusão na apreciação da proposta. Art. 43, inciso I da Lei 8.666/93. 
 

7. Ausência de justificativa técnica para contratação. 
 
Processo nº 23073.007223/2016-15 
(Aquisição de serviços Execução do curso especialização em gestão de tecnologia da informação GHTI2.0, 

projeto 3751 entre a FADESP e UFPA) 
 

1. Desconformidade na sequência das folhas juntadas ao processo. Item 2.7.1 da IN nº 
1.677/2015, do MPOG, e item 94, alínea “a” e item 51 do Acórdão TCU nº 1778/2015-
Plenário. 

 

2. Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e 
gestor financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67. art.58  
4.320/1964. 

 

3. Falta de assinatura da autoridade responsável. Art. 22, § 1° da Lei n° 9784/99. 
 

4. Ausência do instrumento contratual de que trata a Lei nº. 8.958/94 no site da Instituição. 
Art. 4º-A, inciso I da Lei nº. 8.958/94. 

 

5. Ausência de Publicidade de todos os projetos, planos de trabalho e seleções para 
concessão de bolsa (inclusive seus resultados e valores), por todos os meios disponíveis. 
Art. 37, caput, da CF/88. 

 

6. A data da NE não é igual e posterior à pesquisa de preço, e não é igual e anterior a Nota 
Fiscal ou do contrato, haja vista não existir pesquisa de preços no processo. Art. 26, § 
único, inciso III da Lei 8.66/93 e Acórdão nº 1547/2007 do TCU. 

 

7. Não existência de Assinatura do Ordenador Legal das Despesas; Art.61 da Lei Nº4. 
320/64. 

 

8. Não existência do Recebimento do Empenho pelo Credor. (Art.61 da Lei Nº4. 320/64). 
 
Inconsistências comuns nos processos sob a tutela das unidades: ICSA, DFC e PROAD.  

Processos Nºs Inconsistências comuns 
23073.010181/2017-81 
23073.002505/2017-15 
23073.005927/2017-34 
23073.005564/2017-37 
23073.003378/2017-63 
23073.006092/2017-30 

Ausência de justificativa para não utilização 
preferencial do sistema de cotação eletrônica 
(desconformidade com o Art. 4º, § 2º do Decreto 
nº 5.450/2005). 

23073.005927/2017-34 
23073.005564/2017-37 

Não consta nos Processos o Projeto Básico para 
a execução do serviço, aprovado pela 
autoridade competente, em desconformidade 
com o Art. 7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 8.666/93. 
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23073.003378/2017-63 
23073.001215/2017-46 
23073.006092/2017-30 
23073.020410/2015-11 
23073.007223/2016-15 

Desconformidade na assinatura de empenho 
com o carimbo no campo ordenador e gestor 
financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 
1º do art. 80 do DL 200/67; art.58 da Lei 
4.320/1964. 

23073.003378/2017-63 
23073.020410/2015-11 
23073.007223/2016-15 

Desconformidade de documentos apresentados 
em relação ao processo e não sequência das 
folhas juntadas ao processo. Item 2.7.1 da IN nº 
1.677/2015, do MPOG, e item 94, alínea “a” e 
item 51 do Acórdão TCU nº 1778/2015-Plenário. 

 
Causa 

Insuficientes controles internos administrativos pela falta da prática de certificar a exatidão 
dos procedimentos durante o processo de aquisição de modo a detectar falhas e corrigi-las em 
tempo hábil.    
 
Manifestação da Diretoria de Finanças e Contabilidade DFC/PROAD/UFPA em relação aos 
achados 
 

A Direção da Diretoria de Finanças e Contabilidade DFC/PROAD/UFPA formulou à 
AUDIN/UFPA em resposta à solicitação de auditoria nº 1102/2017 (Solicitação de reiteração de 
esclarecimentos dos achados) e a nota de auditoria Nº001/2017, por meio do Memorando nº 
161/2017 de 10/10/2017, a seguinte manifestação, conforme transcrição: 
 

Em atendimento a Auditoria - AUDIN – SA nº 1102/2017, quanto ao questionamento que verse da 
ocorrência não frequente e isolada do pagamento antecipado a fornecedor, ou seja, do pagamento em data anterior 
ao ateste da despesa, temos a informar que: 

A data do pagamento, 2 de março de 2017, coincide com o fim do fechamento contábil do mês de fevereiro 
de 2017 (mês contábil de fevereiro encerrou-se para lançamentos no SIAFI no dia 8 de março de 2017), culminando 
em acentuado movimento de processos de pagamentos. De outro lado, é mister nos três últimos exercícios e o atual 
déficit financeiro do Governo Federal e a política dos repasses governamentais, inclusive o MEC, que transfere, em 
regra, X percentual do crédito empenhado liquidado e do crédito empenhado em liquidação apurado via análise da 
conta de disponibilidade por fontes de recursos no período entre o último repasse e data de corte a ser definida pela 
Setorial Financeira do MEC para fins de rateio para distribuição das suas disponibilidades recebidas do Governo 
Federal (Central) entre suas unidades vinculadas/supervisionadas.  

Os autos em lide foram encaminhados, em mãos, com nota fiscal sem a devida data de ateste apenas 
assinatura e programados indevidamente na situação “despesa liquidada” em detrimento a “despesa em 
liquidação” e como agravante sem data de vencimento/pagamento sem alteração (programando para o mesmo dia 
da liquidação) o que culminou na sua disponibilização na transação de pagamento (GERCOMP) e indevido 
pagamento antecipado e contemporâneo a nota fiscal de serviço, o que ocasionou o pagamento antecipado. A 
situação somente foi detectada após o prazo de cancelamento de ordem bancária pelo sistema. Desta forma, 
observada a autotutela da administração pública foi contatada a unidade na segunda-feira e apresentada a 
impropriedade para regularização que equivocamente, esta por sua vez, juntou o memorando de autorização de 
pagamento e não atentou para as datas posteriores a liquidação, culminando no arquivamento dos autos sem a 
revisão das datas. 

Destaque se dá ao tempo de serviço do servidor/operador que são 35 anos a serviço da Universidade Federal 
do Pará e sua ilibada ficha funcional com desempenho satisfatório nas avaliações de desempenho. Além disso, 
percebe-se falha de ordem formal/procedimental uma vez que seria registro de despesa em liquidação e não 
liquidada, observadas que ainda apresentava um elemento de liquidação a ser atendido conforme preceituam os art. 
36 do Decreto 93872/86 e art. 63 da 4.320/64: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1º A verificação de que trata este artigo tem por fim apurar:  
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I - Origem e objeto do que se deve pagar [serviço de manutenção preventiva e corretiva 
de 33 ar condicionados do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, dispensa de licitação 
SIASG nº 48/2017 constantes do processo de dispensa e respectiva nota fiscal]; 
II - a importância exata a pagar [R$ 7.870,00 (sete mil oitocentos e setenta reais) 
constante da proposta e da nota fiscal]; e 
III - a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação [Priscila Tânia Rosa 
dos Santos, CNPJ: 25.072.492/0001-51, constante da nota fiscal e da proposta vencedora], 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos, obras executadas ou serviços 
prestados terá por base:  
I -  o contrato, ajuste ou acordo respectivo; [Termo de Referência e empenho]  
II - a Nota de Empenho; [ 2017NE800300] 
III -  os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço; 
[entende-se a NFSe 000011, uma vez que a alínea “c” do §2 do art.36 do decreto 
93.972/86 deixa expresso/tácito “o documento fiscal pertinente”, contudo com o ateste 
não datado e/ou com data intempestiva] 

 
Vale ressaltar, o afastamento de julgamento e penalidade da ocorrência de ausência do atesto por não 

caracterizar danos ao erário por ser ato meramente formal conforme conclusão do Relator do Acórdão Nº 
3110/2016 – TCU – 1ª Câmara: 
“CONCLUSÃO 

41. Com exceção das notas fiscais da empresa Genética Comércio Importação e Exportação 
Ltda., todas as outras notas fiscais, de um modo ou de outro, foram encontradas com seus 
respectivos atestos, e as alegações de defesa acatadas. Mesmo no caso da Genética, a 
resposta dada pelos ex-secretários de Saúde elucidou a questão. 
42. De início, deve-se anotar que há jurisprudência no Tribunal e no Superior Tribunal 
de Justiça dando conta de que a ausência de atesto configura débito, conforme pode-se 
verificar nos extratos abaixo: MS 891498 (no STJ, contra decisão do TCE-MS) 
Data de publicação: 03/06/2015 
Ementa: a imposição de devolução de dinheiro aos cofres públicos. Quanto às notas fiscais, 
verifico que 41 (quarenta e uma) notas foram apresentadas sem o respectivo atesto. 
Ressalto que, sem o devido atesto, as notas fiscais não comprovam o recebimento do 
serviço prestado nos termos inciso III, § 2º do art. 63, da Lei Federal nº 4.320 /64 c/c b, 
inciso I do art. 73, da Lei Federal nº 8.666 /93. 
(....) 
MS 1445204 (no STJ, contra decisão do TCE-MS) 
Data de publicação: 18/11/2014 
Ementa: DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA – ATESTO NAS NOTAS FISCAIS 
– INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – REMESSA EX OFFICIO PROMOVIDA 
E RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1) Conquanto a Nota Fiscal represente um 
documento particular com presunção de veracidade de seu conteúdo em relação a seu 
emitente-credor nos termos do art. 368 do Código de Processo Civil, em face do 
adquirente devedor, apenas a assinatura devidamente identificada no canhoto da nota 
é que pode ensejar a prova efetiva da prestação do serviço, notadamente quando se 
trata da Fazenda Pública que exige, expressamente, o atesto na Nota Fiscal quando do 
recebimento do serviço. 
43. Além da ausência de documento fiscal atestado, não havendo elementos 
comprobatórios nos autos que permitam demonstrar o nexo de causalidade entre o 
desembolso financeiro e a entrega do material ou prestação do serviço, cabe a 
condenação em débito e aplicação de multa pela não comprovação da boa e regular 
aplicação do recurso sob a responsabilidade do respectivo gestor (inversão do ônus da 
prova). 
44. No entanto, há também uma outra corrente que entende que a entrega da 
mercadoria pode ser provada de outras maneiras, o que configuraria a falta do atesto no 
verso da nota mera falha formal. 
45. Dessa forma, considerar de forma isolada o atesto de nota fiscal para fins de 
configuração ou não de débito não se afigura como razoável. O atesto é um ato formal 
que, em tese, deve comprovar a entrega do material ou a prestação do serviço para fins de 
liquidação, com fundamento na Lei 4.320/1964. Em outras palavras, o gestor só deve 
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liquidar a despesa e posteriormente pagá-la quando presente esse requisito, dentre 
outros.  
46. Não obstante, em que pese eventual ausência de atesto em nota fiscal, a 
comprovação em si, pode ocorrer de outras formas, desde que, caso a caso, reste 
devidamente evidenciada nos autos a efetiva realização da despesa. Nesse caso, estar-se-
ia diante de uma impropriedade passível de multa tão somente. 
MS 983610 (no STJ, contra ato do TCE-MS) 
Data de publicação: 16/12/2014 
Ementa: EMENTA: CONTRATAÇÃO PÚBLICA. TERMO ADITIVO. EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
REGULAR COM RESSALVA. AUSÊNCIA DO ATESTO EM NOTAS FISCAIS. NÃO CUMPRIMENTO 
DAS DISPOSIÇÕES INCERTAS NA LEI Nº 4.320 /64. APLICAÇÃO DE MULTA.  
a) declarar a regularidade dos 1º, 2º e 3º termos aditivos, bem como, a regularidade com 
ressalva da execução financeira do Contrato nº 81/2010, firmados entre o Município de 
Sidrolândia e a Empresa Ignácio & Lopes Ltda., por apresentar falha de natureza formal 
(ausência do atesto em notas fiscais exigidos pelo artigo 63 , III, § 2º da Lei Federal nº 
4.320 /64); b) aplicar multa de 100 (cem) UFERMS ao Sr. Daltro Fiuza, ex-prefeito de 
Sidrolândia/MS, inscrito no C.P. F. nº 063.509.411-87, concedendo-lhe prazo de 60 
(sessenta) dias para que o mesmo recolha o valor referente à multa junto ao FUNTC, sob 
pena de cobrança judicial. 
47.  Ao analisar a defesa apresentada, nesse caso em especifico, propõe-se 
acatar as alegações da defesa em virtude da apresentação dos atestos nas notas fiscais 
impugnadas. Vale mencionar que não há obrigatoriedade em atestar as notas fiscais, pois 
o artigo 63, § 2º, inciso III (Lei 4.320/63) não determina expressamente esse procedimento. 
Destaca-se, ainda, que o fato de não ser atestada a Nota Fiscal não desqualifica 
necessariamente a liquidação da despesa, uma vez que pode haver outras provas de que 
os serviços foram prestados, nos termos da legislação supracitada. 
48. Conforme esse entendimento, a liquidação não se limita à simples atestação do 
recebimento do material ou da prestação de serviços, como muitos entendem, mas em 
examinar a regularidade da despesa e se foi observado um conjunto de elementos afetos 
aos diversos segmentos da Administração. Esses elementos relacionam-se à regularidade 
da licitação, contrato, empenho, documentação do credor, exatidão dos cálculos, além da 
recepção do material ou prestação de serviços. O liquidante da despesa instruirá o 
processo com o resultado de sua verificação (in Revista de Administração Pública, IOB, out. 
1997, p. 45). 
49. Diante de tal constatação, entende-se que a irregularidade em comento deve ser 
afastada, uma vez que os responsáveis juntaram nos autos as atestações feitas nas notas 
fiscais suprindo a falha formal. Assim, a TCE perde a razão de existir. Por esse motivo, 
entende-se que não deve haver o julgamento das contas, tendo em vista a 
descaracterização do débito, nos termos do art. 16, VI c/c art. 7º, II, da IN 71/2012. 
50. No caso em apreço cabe recomendar a atual gestão adote as medidas necessárias 
de modo a evitar essa falha formal praticada pelo almoxarifado e ainda, que o Controle 
Interno seja mais efetivo, auxiliando a administração quanto as formalidades rotineiras de 
modo a evitar essa falha. 

 
Vale ressaltar, também acerca da definição do crédito empenhado em liquidação constante do Manual de 

Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª edição, Item 3.4 páginas 350 a 352 in verbis:  
3.4. CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 
3.4.1. Introdução 
No Balanço Patrimonial (BP), o passivo financeiro corresponde: 

a. Às obrigações correlatas a despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas ou não, que 
ainda não foram pagas; e 

b. Aos passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das 
cauções. 
Dessa forma, o passivo financeiro não será composto apenas pelas contas da classe 2 
(Passivo e Patrimônio Líquido) com atributo (F), pois a essas contas deve-se somar o saldo 
das despesas orçamentárias empenhadas cujos fatos geradores da obrigação patrimonial 
ainda não tenham ocorrido, obtido na conta Crédito Empenhado a Liquidar. Destaca-se 
que ao final do exercício, o passivo financeiro poderá também contemplar os valores 
inscritos em Restos a Pagar Não Processados a liquidar. 
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A conta de Créditos Empenhados a Liquidar compreendia todas as despesas orçamentárias 
empenhadas, independente da ocorrência ou não do fato gerador. Ocorre que para as 
despesas orçamentárias empenhadas cujos fatos geradores ocorreram, mas ainda não foi 
concluída a etapa da liquidação, já existe um passivo patrimonial correlato, 
diferentemente daquelas despesas orçamentárias cujos fatos geradores ainda não 
ocorreram. 
Esse fato dificultava a correta mensuração do passivo financeiro, uma vez que a soma dos 
saldos das contas da classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) com o atributo (F) com o saldo 
da conta Créditos Empenhados a Liquidar acarretaria duplicação de valores no Balanço 
Patrimonial para os casos em que o reconhecimento do passivo patrimonial (no momento 
do fato gerador) ocorre antes da liquidação.  
Para identificar essa situação intermediária foi criada a conta Crédito Empenhado em 
Liquidação. O saldo das despesas orçamentárias empenhadas cujos fatos geradores 
ocorreram, mas que ainda não foi liquidado deverá ser transferido da conta Créditos 
Empenhados a Liquidar para esta nova conta. Desta forma, foi possível identificar os 
créditos que já foram contabilizados como passivo financeiro no Balanço Patrimonial. O 
saldo dessa conta deve ser subtraído do cálculo do superávit financeiro para não ser 
contado em duplicidade com seu correspondente passivo representado na classe 2.  
Cabe ressaltar que os Créditos Empenhados a Liquidar não são reconhecidos no quadro 
principal do balanço patrimonial, mas compõem o passivo financeiro, de acordo com o §3º 
do art. 105 da Lei n. 4.320/1964. Logo, no cálculo do passivo financeiro o valor dos créditos 
empenhados a liquidar deve ser somado ao saldo dos passivos patrimoniais com atributo 
(F). Deste modo, para apresentar os ativos e passivos financeiros em sua totalidade, o 
Balanço Patrimonial é acompanhado por um quadro específico com esta visão conforme 
conceitos apresentados na Lei nº 4.320/1964. 
3.4.2. Momento Da Ocorrência do Fato Gerador da Obrigação Patrimonial 
[...] 
b. Quando o fato gerador do passivo ocorrer após o empenho e antes da liquidação da 
despesa orçamentária, a transferência de saldo da conta Crédito Empenhado a Liquidar 
para a conta Crédito Empenhado em Liquidação acontecerá de forma isolada. Dessa 
forma, o controle “em liquidação” permitirá a identificação da ocorrência do fato gerador 
da obrigação patrimonial durante o curso do processo de execução da despesa 
orçamentária. Exemplo: recebimento provisório de material permanente antes do ateste. 

 
Assim, pelas datas registradas no ateste em tese incidiria em pagamento antecipado a fornecedor previsto na 

orientação normativa AGU nº 37: 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 37, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011 (*) 
 
"A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO SOMENTE DEVE SER ADMITIDA EM SITUAÇÕES 
EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRANDO-SE 
A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO, OBSERVADOSOS SEGUINTES CRITÉRIOS: 1) 
REPRESENTE CONDIÇÃO SEM A QUAL NÃO SEJA POSSÍVEL OBTER O BEM OU ASSEGURAR A 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, OU PROPICIE SENSÍVEL ECONOMIA DE RECURSOS; 2) EXISTÊNCIA 
DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO OU NOS INSTRUMENTOS FORMAIS DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA; E 3) ADOÇÃO DE INDISPENSÁVEIS GARANTIAS, COMO AS DO 
ART. 56 DA LEI Nº 8.666/93, OU CAUTELAS, COMO POR EXEMPLO A PREVISÃO DE 
DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADO CASO NÃO EXECUTADO O OBJETO, A 
COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARTE OU ETAPA DO OBJETO E A EMISSÃO DE TÍTULO 
DE CRÉDITO PELO CONTRATADO, ENTRE OUTRAS." 
 
INDEXAÇÃO: ANTECIPAÇÃO, PAGAMENTO, POSSIBILIDADE, ADMISSÃO, SITUAÇÃO, 
NECESSIDADE, JUSTIFICAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEMONSTRAÇÃO, EXISTÊNCIA, 
INTERESSE PÚBLICO, OBSERVÂNCIA, CRITÉRIOS. 
REFERÊNCIA: Arts. 40, inc. XIV, letra "d" e 56 da Lei nº 8.666/93; art. 38 do Decreto nº 
93.872, de 1986; Parecer PGFN/CJU/COJLC Nº 444/200; Acórdão TCU 1.552/2002 - 
Plenário, 918/2005 - 2ª Câmara, 948/2007 - Plenário, 2.565/2007 - 1ª Câmara. 
PROCESSO Nº 00400.010939/2010-50 
LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS 
(*) editada pela PORTARIA AGU Nº 572, DE 13.12.2011 - publicada no DOU I 14.12.2011  
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No termo de referência em questão percebem-se duas salvaguardas quanto à entrega dos serviços que são o 

prazo de garantia de 120 dias, item 6 do referido Termo, e a obrigação de refazimento do serviço dentro do prazo de 
garantia. 

Na tese de pagamento antecipado a fornecedor o intervalo temporal foi irrisório entre o pagamento e a 
suposta data de liquidação apontada uma vez que o pagamento incontestadamente foi realizado dia 02 de março de 
2017.  

 O documento do diretor da unidade (ICSA) encaminhando a autorização de liquidação e pagamento no dia 3 
de março de 2017 (intervalo 1 dia útil) e o servidor da CPGA datar o ateste da despesa no dia 6 de março de 2017 
(intervalo de 2 dias úteis que coincide com o prazo da compensação bancária na conta do fornecedor). 

Desta forma, observado que não foi objeto de má fé, nem locupletamento ilícito, nem danos ao erário e 
meramente falhas recorrentes de natureza formal, submetemos a V.Sa. os esclarecimentos acerca do apontamento 
em tela. 

Na oportunidade, considerando a autotutela da administração pública informamos a esta AUDIN que se 
encontra em processo de implantação no âmbito da PROAD a criação de unidade com atribuição de realizar a 
conformidade de registro de gestão, observado que está em reformulação pela STN a IN STN nº 6/2007 que dispõe 
sobre a conformidade em questão a fim de minimizar/eliminar ocorrências de impropriedades na execução 
orçamentária e financeira. 

Deu-se ciência a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira acerca da ocorrência, assim como a 
unidade beneficiada da contratação e recomendação de ateste nos documentos fiscais.  

Atenciosamente, 

Análise da auditoria 
 

O dirigente informa à AUDIN que pagamento antecipado a fornecedor, ou seja, do 
pagamento em data anterior ao ateste da despesa é um fato não frequente e isolado, conforme 
sua manifestação e alegações, contudo entendemos que é vedado o pagamento sem a prévia 
liquidação da despesa, salvo as excepcionalidades. Tal prática não pode mais perseverar em 
observância a legislação Art. 58, 62 e 63, §2º, inciso III da Lei nº 4.320/1964; Arts. 38 e 43 do 
decreto 93.872/86(TCU acordão 158/2015-Plenário), em vista disso recomendamos que a 
DFC/PROAD nos próximos processos cumpra com o determinado na legislação pátria. 

 

Manifestação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas em relação aos achados 
 

A Direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas formulou à AUDIN/UFPA em resposta 
ao memorando nº068/2017, a solicitação de auditoria nº 0902/2017 e a solicitação de auditoria 
nº 1002/2017, a seguinte manifestação: 
 

Em relação ao memorando nº68/2017 foi informado ao ICSA sobre visita técnica, ocorrida 
no dia 22 de setembro de 2017, para esclarecimentos sobre os seguintes processos: 

PROCESSOS SERVIÇOS 
23073.003378/2017-63 Aquisição de Serviço para produção de relatório técnico 
23073.002505/2017-15 Aquisição de serviços de Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeração 
23073.005564/2017-37 Aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas 
23073.005927/2017-34 Aquisição de serviços de manutenção e troca dos suportes das condensadoras de ar 
23073.010181/2017-81 Aquisição de serviços de manutenção predial: Reparo e manutenção 
23073.006092/2017-30 Aquisição de serviços de Pintura de sala de aula dos pavilhões e do prédio administrativo 

23073.020410/2015-11 
Aquisição de serviços Execução do curso especialização em políticas públicas projeto 3677 entre 
 a FADESP e UFPA). 

23073007223/2016-15 
Aquisição de serviços Execução do curso especialização em gestão de tecnologia da informação 
GHTI2. O projeto 3751 entre a FADESP e UFPA 

 

Obtendo-se em relação aos processos os seguintes esclarecimentos: 
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Processo Nº 23073.003378/2017-63 
 

Resposta: A docente Solange Maria Gayoso da Costa (PPGSS/ICSA/UFPA) coordenadora do 
projeto entregou cópia do projeto “Cartografia Social território dos encantados do baixo 
tapajós”, declaração de oficinas realizadas, documento do financiador internacional Institute Of 
internacional Education, entrevistas realizadas com os indígenas e esclareceu que o projeto 
ainda não está concluído, contudo a prestação do serviço de elaboração de um relatório técnico 
objeto contratado já foi pago em sua integralidade, conforme ordem bancária nº 2017OB803844 
de 03 de Abril de 2017. 
Recomendação: Que evite o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de 
obra, ou prestação de serviços e que se cumpra o pagamento após o cumprimento da obrigação 
pelo particular objeto do contrato e que se tenha no processo os documentos comprobatórios 
da liquidação da despesa com respectivos atestes. 
 

Processos Nº 23073.002505/2017-15, 23073.005564/2017-37, 23073.005927/2017-34, 
23073.010181/2017-81, 23073.006092/2017-30 
 

Resposta: Em reunião e visita técnica ao ICSA/UFPA a diretora da CPGA/ICSA Juliana Teixeira 
Fernandes, demonstrou por meio de tabelas de acompanhamento o detalhamento e descrição 
dos equipamentos e serviços empenhados e pagos, conforme respectivamente as ordens 
bancárias: 2017OB802196, 2017OB803105, 2017OB804775, 2017OB806176 e 2017OB806838. 
 

A análise da AUDIN acatou que o instituto esclareceu de forma plausível sobre a prestação 
de serviços de dispensa de licitação que foram realizados no ICSA. 
 

Cursos de especialização – Prestação de contas – Análise 
 

A resolução Nº 739, de 29 de setembro de 2015 dispõe sobre a relação entre a UFPA e as 
Fundações de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional. No tocante 
a prestação de contas a Resolução em seu art. 20, § 2º rege: 

 

“A prestação de contas a que se refere este artigo, elaborada 
pela Fundação de Apoio, será instruída     com os 
demonstrativos de receitas e despesas, cópias dos 
documentos fiscais da Fundação, relação dos pagamentos 
realizados de acordo com o projeto, discriminando, neste 
caso, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários, 
cópias de guias de recolhimentos e atas de licitações, bem 
como o relatório técnico do projeto. ” 

 

Neste sentido, para a análise realizada por esta AUDIN, foi obtida uma amostra de 2 
processos disponibilizados pela PROAD/UFPA que são executados na forma de gestão 
administrativa e financeira pela FADESP: 

Processos Título 
Valor aprovado 

R$ 
Data início 

Data 
Término 

23073.020410/2015-11 
Curso de especialização 
em políticas públicas 

197.960,00 21/09/2015 30/08/2017 

23073.007223/2016-15 
 

Curso de especialização 
em gestão de 
tecnologia da 
informação GHTI2.0 

253.080,00 19/04/2016 30/08/2017 
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Processo Nº 23073.020410/2015-11  
 
Resposta: Em reunião com coordenador do curso o Docente Dr. Carlos Alberto Batista Maciel o 
mesmo entregou relatório parcial do curso de especialização em políticas públicas projeto 3677 
entre a FADESP e UFPA- curso autofinanciado, afirmando que o curso ainda não está concluído, 
em razão da não defesa dos projetos de pesquisa de alguns discentes.  
 
Análise 
Buscou-se analisar tal processo em seus aspectos: formal, finalístico, financeiro e de pagamentos 
de bolsas. 

 
Observamos que as datas de início e término do curso estão em desconformidade com os 

documentos apresentados: 
Resolução CONSEPE período oficial: 22/06/2015 a 29/09/2017. 
Relatório final PROPESP: 15/06/2015 a 30/03/2017. 
Página da FADESP no campo transparência: 21/09/2015 a 30/08/2017.  
 

No tocante a finalidade acadêmica do curso teve-se 33 alunos concluintes de 45 
matriculados, o que representa 73%, os 12 que não conseguiram concluir, segundo o relatório, 
deve-se a questão de elaboração da monografia, mas que ficaram de concluir o curso caso haja 
formação de nova turma. 

 
Em termos de despesas executadas no contrato conforme prestação de contas 

apresentada, observamos que se executou 48% do valor aprovado de R$ 197.960,00 na ordem 
de R$ 95.945,31. 
 

Para o saldo restante do valor aprovado, teve-se como esclarecimento que ocorreu o 
desligamento de alunos no início do curso, causando um efeito negativo sobre a gestão 
orçamentária, fazendo com que se deixasse de arrecadar em torno de 15% do valor previsto no 
orçamento inicial. Constatamos que o referido projeto de especialização se encontra disponível 
somente na página da FADESP no campo transparência, não o encontramos no sítio do ICSA.  

 
Sobre as bolsas constatamos que os bolsistas possuem vínculo com a UFPA e que 

participaram na execução do curso, de acordo com a identificação da proposta do curso 
acessível no link abaixo: 

 http://compras.fadesp.org.br/uploads/documentacaoprojetos/3677/Projeto%20PROPESP.pdf 
 

Processo Nº 23073.007223/2016-15 
 

Resposta: Em atendimento a solicitação de auditoria Nº 0902/2017 o Docente Helder da Silva 
Aranha coordenador do Curso de especialização em gestão de tecnologia da informação 
GHTI2.0, projeto 3751 entre a FADESP e UFPA- curso autofinanciado.  
 
Análise 

Buscou-se analisar tal processo em seus aspectos: formal, finalístico, financeiro e de 
pagamentos de bolsas. 
 

A prestação de contas apresentadas pelo docente coordenador do curso se restringiu a 
execução financeira das despesas e receitas na ordem 67% do valor aprovado de R$ 253.080,00, 

http://compras.fadesp.org.br/uploads/documentacaoprojetos/3677/Projeto%20PROPESP.pdf
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limitando uma análise mais profícua do processo e da realização do curso em termos 
acadêmicos, bem como sua finalidade. 

 

No que se refere às de despesas executadas, conforme prestação de contas parcial de 
19/04/16 a 30/08/17 foi na ordem 67% do valor aprovado de R$ 253.080,00. Não se obteve 
esclarecimentos sobre o saldo restante do valor aprovado que justificasse o contrato firmado 
com a FADESP. 
 

 Quanto ao pagamento de bolsas do Curso de Especialização em Gestão de Tecnologia da 
Informação GHTI2.0 foi constatado que os nomes e atividades executadas, conforme  folha de 
pagamento os mesmos possuem vínculo com a UFPA. 

 

 

Análise da auditoria em relação às inconsistências comuns em processos sob a 
responsabilidade do ICSA, DFC e PROAD.  
 

1-Ausência de justificativa para não utilização preferencial do sistema de cotação eletrônica 
(desconformidade com o Art. 4º, § 2º do Decreto nº 5.450/2005). 
 

Conforme disposto no § 2º, art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 “nas 
hipóteses por dispensa, fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, as unidades integrantes do SISG deverão adotar, 
preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica, conforme disposto na 
legislação vigente. ”. 

 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao expedir a Portaria nº 306/2001, 
ressaltou como fundamento legal, que a utilização da cotação eletrônica representa maior 
transparência nos processos de aquisição de bens de pequeno valor, reduz custos em função do 
aumento da competividade, e racionaliza procedimentos, devido maior agilidade do processo. 
 

  No que se refere à ausência do uso da cotação eletrônica requer de o agente comprador 
deve instruir adequadamente o processo com as razões de justificativa para não utilização da 
modalidade recomendada pela norma vigente e pela jurisprudência. 
 
2- Não consta no Processo o Projeto Básico para a execução do serviço, aprovado pela 
autoridade competente, em desconformidade com o Art. 7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 8.666/93. 
 

Conforme disposto no Art. 7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 8.666/93 “As obras e 
os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto básico 
aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório”. 

 

Desse modo, entende-se que por ser um caso de dispensa de licitação de prestação de 
serviço, deveria constar no processo o projeto básico com o fim de disponibilizar aos 
interessados o exame das peculiaridades do serviço. 
 

3 - Desconformidade na assinatura de empenho com o carimbo no campo ordenador e gestor 
financeiro. Art. 40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67; art.58, da Lei 
4.320/1964. 
 

Auditoria Interna recomenda que a referida assinatura do servidor responsável pela 
consulta deve ser aposta no documento. A assinatura, quando prevista no formulário, vincula o 
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servidor à consulta e afasta eventual dúvida sobre a autoria dessa consulta e é um mecanismo 
de controle de autenticidade e de autoria 
 

4- Desconformidade de documentos apresentados em relação ao processo e não sequência das 
folhas juntadas ao processo. Item 2.7.1 da IN nº 1.677/2015, do MPOG, e item 94, alínea “a” e 
item 51 do Acórdão TCU nº 1778/2015-Plenário. 
 

Quanto à numeração sequencial dos documentos que compõem o processo - coletados ou 
produzidos - consiste em uma exigência normativa como forma de comprovar não só a evolução 
do trâmite do processo, mas a coerência, bem como a regularidade dos atos e fatos. Dispõe o 
subitem 2.7.1 da Instrução Normativa nº 1.677/2015, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG): 
  

“As folhas subsequentes serão numeradas, em ordem crescente, pelas 
unidades administrativas que as adicionarem, mediante carimbo específico, 
que deverá ser aposto no canto superior direito na frente da folha, em 
tamanho a ser definido pelo órgão ou entidade, sem prejuízo da informação 
registrada. ” 

 
O tema sobre numeração de páginas de processos, amplamente debatido no âmbito do 

Tribunal de Contas da União, já está pacificado no sentido de sua exigibilidade, conforme 
comandos de diversos julgados, dentre eles os Acórdãos nº 1762/2010-Plenário e nº 1778/2015-
Plenário. 
 

Causa  
Acompanhamento ineficiente das fases processual por quem de direito de modo a detectar 

eventuais falhas no curso do processo para adotar, tempestivamente, medidas saneadoras.  
 

Conclusões  
 

Sobre a materialidade neste processo de auditoria temos que o valor total analisado 
corresponde a R$ 512.046,50, sendo deste R$ 54.060,00 de processos de dispensa de licitação 
referentes à prestação de serviços, R$ 451.040,00 de licitação dispensável referente aos cursos 
de especialização, autofinanciados e não contemplados no PGO-UFPA/ 2017 e R$ 6.946,50 de 
abertura de empenhos estimativos para custear despesas, logo, excluindo-se os valores do curso 
de especializações, analisou-se em relação ao PGO/ICSA/2017 um percentual de 12,1% dos 
recursos orçamentários previstos e disponibilizados ao ICSA.  

 

Sobre os esclarecimentos/justificativas em relação aos achados, tivemos apenas 
manifestação da DFC/UFPA sobre o pagamento antecipado à liquidação e os esclarecimentos do 
ICSA em relação à execução dos serviços e dos cursos de especialização. 

 

Em relação à regularidade legal e formal dos processos de empenho e pagamentos do 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA foi aplicado Chec-klist e análise das notas de 
empenhos e ordem bancárias, não se constatando desconformidades nas notas de empenhos e 
ordem bancárias, mas se constatou, conforme os achados acima citados outras 
desconformidades a corrigir nos processos seguintes, de acordo com as recomendações. 
 

Recomendações: 
 

Recomendação 1  
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 Instruir o processo com justificativa fundamentada para não utilização do sistema de cotação 
eletrônica, em atendimento ao disposto no § 2º, art. 4º do Decreto nº 5.450/2005. 
 

Recomendação 2 
Instruir o processo mesmo nos casos de dispensa de licitação com o projeto básico, com o fim de 
disponibilizar aos interessados o exame das peculiaridades do serviço, conforme disposto no Art. 
7º, § 2º, inciso I e § 9º - Lei 8.666/93. 
 

Recomendação 3 
Apor assinatura, manuscrita ou digital, quando previstas em campo próprio de documentos 
existentes ou de novos documentos inseridos nos autos do processo de dispensa, conforme Art. 
40 do Decreto nº 93.872/86; § 1º do art. 80 do DL 200/67; art.58, Lei 4.320/1964. 
 

Recomendação 4 
Numerar sequencialmente todas as folhas dos documentos já existentes ou que forem inseridos 
nos autos do processo e atentar para não inserir documentos que não fazem parte do processo, 
conforme Item 2.7.1 da IN nº 1.677/2015, do MPOG, e item 94, alínea “a” e item 51 do Acórdão 
TCU nº 1778/2015-Plenário. 
 

Recomendação 5 
Que evite o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, execução de obra, ou 
prestação de serviços e que se cumpra o pagamento após o cumprimento da obrigação pelo 
particular objeto do contrato e que se tenha no processo os documentos comprobatórios da 
liquidação da despesa com respectivos atestes, em observância a legislação Art. 58, 62 e 63,§2º, 
inciso III da Lei nº 4.320/1964; Arts. 38 e 43 do decreto 93.872/86(TCU acordão 158/2015-
Plenário). 
 

Recomendação 6  
Tornar público e dar transparência de modo acessível em sítio da Fadesp, do ICSA e da PROAD da 
prestação de informações acerca das aquisições de bens e serviços, dos projetos apoiados, 
planos de trabalho e seleções para concessões de bolsas. De acordo com o 4º A da Lei 8.958/94; 
Decreto 7.423/2010, no seu art. 12, §2º. 
 

Recomendação 7 
Elaborar o planejamento anual de compras e serviços que serão contratadas pela unidade, 
considerando o valor global por natureza de despesa, de modo a evitar o fracionamento de 
despesa, conforme o art.4, inciso II da lei 8.666/93. 

 

Recomendação 8 
Sistematizar os controles internos administrativos em nível da gestão de aquisições, de modo a 
eliminar ou reduzir as fragilidades apontadas neste relatório. 

 
             

Belém, 30 de outubro de 2017. 
 

Relatório supervisionado e aprovado por: 
 

Angela Maria Rodrigues Santos 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

 

 



  RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 2017 
24 

TIPO DE AUDITORIA: MONITORAMENTO DO ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 
ÀREA:  GESTÃO DE PESSOAS    -    AÇÃO: 4.1 – PAINT 2016 
EXERCÍCIO: 2016 
PROCESSO Nº: 23073.024583/2016-81 
RELATÓRIO Nº: 20160203 
 

O presente Relatório apresenta o resultado dos trabalhos realizados em processos de 
Aposentadorias e Pensões de servidores desta Instituição Federal de Ensino, previstos no Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016, cujos trabalhos foram realizados no 
período de setembro de 2016 a março de 2017 e janeiro de 2018, uma vez que as respostas as 
nossas recomendações, contidas no Relatório de Auditoria de Gestão nº 20160202, chegaram 
nessa Unidade em 28 de dezembro de 2017. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 

serviço público federal; não havendo limitação ou restrição voluntária aos trabalhos por parte de 
dirigentes desta Instituição Federal de Ensino. 
 

2. ESCOPO DO TRABALHO 
A AUDIN, em observância as Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria de 

Acompanhamento de Gestão realizada em 2016/2017, reexaminou todos os processos 
elencados preliminarmente, nos quais tinham sido constatadas algumas desconformidades, 
sendo 04 de aposentadorias e 09 de pensões. 
 

3. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA 
Na análise dos processos, esta auditoria evi0denciou algumas situações de pagamentos 

indevidos, ocasionados por falhas no levantamento das informações quanto à situação funcional 
dos servidores desta IFE, causando prejuízo ao erário, uma vez que as situações são corrigidas 
somente após sua detecção, quando já decorridos muitos anos em situação irregular. 
 

Outro fato muito evidenciado é a falta de numeração sequencial nas folhas introduzidas no 
processo. 

Quanto à numeração sequencial dos documentos que compõem o processo - coletados ou 
produzidos - consiste em uma exigência normativa como forma de comprovar não só a evolução 
do trâmite do processo, mas a coerência, bem como a regularidade dos atos e fatos. Dispõe o 
subitem 2.7.1 do anexo da Portaria Interministerial, nº 1.677/2015, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG): 

“As folhas subsequentes serão numeradas, em ordem crescente, pelas unidades 
administrativas que as adicionarem, mediante carimbo específico, que deverá ser 
aposto no canto superior direito na frente da folha, em tamanho a ser definido pelo 
órgão ou entidade, sem prejuízo da informação registrada. ” 

 

Na realização do monitoramento dos processos analisados por esta auditoria, em que 
foram detectados os achados de auditoria, constantes no Relatório de Acompanhamento de 
Gestão 2016, foi observado que, no atendimento de nossas recomendações, algumas das 
situações não foram solucionadas, mas outras sim, inclusive com devolução de valores ao erário, 
como foi o caso do servidor João Pinto de Castro Filho, que até o presente momento não 
apresentou seu Diploma de Mestrado, apesar de inúmeras notificações e vinha percebendo a 
Retribuição por Titulação – RT como Mestre, tendo sido suspensa a partir de Janeiro de 2018, 
com reposição ao erário. 
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Constatamos ainda, com relação ao referido servidor, que o mesmo vem percebendo, 
também, vantagem oriunda de Decisão Judicial não transitada em julgado, sem ter apresentado, 
por ocasião de sua aposentadoria, a cópia da Ação Judicial, que ampara tal pagamento. (Itens 3 
e 10, das recomendações contidas no Relatório nº 20160202/AUDIN, de 20.03.2017). – Processo 
nº 23073.014484/2016-91. 

 

Outra recomendação não atendida é referente a servidora Marlene Rodrigues Medeiros 
Freitas, aposentada em 30.06.2016, pela Portaria nº 2789/2016, que até a presente data não 
apresentou a cópia da Ação Judicial que ampara o pagamento de vantagem decorrente de 
Decisão Judicial, que ainda não transitou em julgado, embora já tendo sido notificada. (Item 10, 
das recomendações contidas no Relatório nº 20160202/AUDIN, de 20.03.2017). – Processo nº 
23073.013129/2016-03. 
Recomendamos insistir junto aos servidores a apresentação dos documentos para regularização 
de sua situação funcional/financeira, estabelecendo prazo para sua finalização e providencias 
cabível. 
 

Outra inconsistência encontrada e não regularizada é a data de nascimento da beneficiária 
de pensão Edith de Souza Maia, cadastrada erroneamente no SISAC.  

 

Quanto aos itens 1 e 5 do referido relatório, todas as recomendações foram atendidas. 
Desse modo, observa-se que os controles internos administrativos da PROGEP continuam sendo 
insuficientes, pela falta da prática de certificar a exatidão dos procedimentos exigidos na 
instrução processual e das informações que são pertinentes de cada servidor, de modo a 
detectar as inconsistências, corrigindo-as em tempo hábil, com a garantia de preservar o serviço 
público contra pagamentos não pertinentes a servidores. 
             

 Belém, 30 de janeiro de 2018. 
Equipe de Auditores 

 
Sonia Maria Pereira Rabelo Elinete de Lima Pinheiro 

Administradora 
SIAPE nº 0325895 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por: 
 

Angela Maria Rodrigues Santos 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

 
 
 

Ação 1.5 – PAINT 217 - Acompanhar o atendimento das recomendações / determinações junto as Unidades 

constatadas: Refere-se ao acompanhamento das recomendações da CGU e determinações do TCU. 
 

No que se refere a citada ação, segue atendendo a CGU-Regional Pará, através do sistema 
MONOTOR do referido órgão, com as informações das providências adotadas na medida que as 
unidades encaminham para esta Auditoria Interna. 
 

Quanto ao monitoramento do atendimento às determinações do TCU segue sendo realizado 
por meio de Planos de Providências Permanente, no formato de planilhas em Excel, com 
sinalizadores que acusam o status do atendimento. O exercício de 2017 aponta-se que foram 

atendidas - Acórdão 1.679/2015-Plenário: 
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I - DETERMINAÇÕES 
 

Determinações Situação 
9.2.1- Conclua a elaboração do seu Plano de Gestão de Logística Sustentável, contendo objetivos e 
responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento, que 
permita à organização estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. 

Atendida 

9.2.3 - Em atenção à Lei 8.666/1993, art. 6º, inc. IX, alínea “c”, antes da eventual prorrogação do 
Contrato 75/2012, ou da elaboração de edital para licitação com vistas a substituí-lo, inclua, nos estudos 
técnicos preliminares da contratação, a avaliação das alternativas de soluções disponíveis no mercado 
para atender à necessidade que originou a contratação atual (transportar pessoas e cargas em regiões 
metropolitanas), a fim de identificar a solução mais vantajosa dentre as existentes.  

Atendida 

9.2.4 - Em atenção à Lei 8.666/1993, art. 6º, inc. IX alínea “f” e art. 7º, § 4º, antes da 
contratação de serviços de transporte, limpeza e conservação e vigilância, na elaboração de 
edital para licitação com vistas a substituir os contratos vigentes, inclua, nos estudos 
técnicos preliminares da contratação: 

9.2.4.1. O estudo e a definição da produtividade da mão de obra que será utilizada 
na prestação de serviços de limpeza, à semelhança do previsto na IN-SLTI 2/2008, 
art. 43, parágrafo único;  
9.2.4.2. A definição do tamanho das áreas que serão objeto de limpeza com base 
em planta do prédio ou documento técnico equivalente; 

Atendida  

9.2.5 - Em atenção à Lei 8.666/1993, art. 6º, inc. IX, alínea “c”, antes da eventual prorrogação 
do Contrato 2/2013, ou da elaboração de edital para licitação com vistas a substituí-lo, 
realize estudo técnico preliminar com objetivo de definir a localização, quantidade e tipo de 
todos os postos de trabalho de vigilância, à semelhança do previsto na IN-SLTI 02/2008, art. 
49, I; 

Atendida 

9.2.6 - Em atenção ao Decreto 2.271/1997, art. 2º, antes da eventual prorrogação dos 
contratos de transporte, vigilância e limpeza, ou da elaboração de edital para licitação com 
vistas a substituí-los, elabore, aprove e publique plano de trabalho; 

Atendida  

9.2.7 - Nova licitação para contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação para 
áreas internas, inclua, nos estudos técnicos preliminares da contratação, a avaliação do 
custo/benefício do modelo de fiscalização administrativa que será utilizado, considerando, 
além da conta vinculada, outras possibilidades como a aplicação dos controles previstos no 
Acórdão 1.214/2013-Plenário (combinação de controles mais rígidos na seleção do 
fornecedor - e.g., itens 9.1.10, 9.1.12 e 9.1.13 - com controles mais eficientes na fiscalização - 
e.g., itens 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.6, 9.1.6.6, 9.1.7, 9.1.8 e 9.1.9) e a possibilidade de 
contratação de empresa especializada para apoiar a avaliação do cumprimento, pelas 
contratadas, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

Atendida  

9.2.8 - Em atenção à Lei 8.666/1993, art. 65, § 5º e ao princípio da legalidade, informe ao 
TCU, no prazo de sessenta dias, os resultados alcançados em cumprimento ao Acórdão 
2.859/2013 - Plenário, item 9.2.1, incluindo detalhamento da quantidade de contratos 
revisados e a economia (redução de valor contratual) obtida; 

Atendida  

9.2.9 - Encaminhe, no prazo de sessenta dias a contar da ciência, plano de ação para a 
implementação das medidas citadas neste acórdão, contendo:  

9.2.9.1. As ações que serão adotadas pela universidade, o prazo e o responsável 
(nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações relativas a cada 
determinação;  
9.2.9.2. As ações que serão adotadas pela organização, o prazo e o responsável 
(nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações referentes a cada 
recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna;  
9.2.9.3. Justificativa da decisão no caso das recomendações cuja implementação 
não seja considerada conveniente ou oportuna; 

Atendida  

 

No tocante a ao Item 9.2.6 – Pregão 035/2017 - contratação dos serviços de limpeza, bem 
como em observância a Ação 5.1 do PAINT 2017, esta Auditoria Interna emitiu a Nota Técnica 
001/2017 como segue: 

 
Nota Técnica nº 001/2017/AUDIN/GR/UFPA  

Belém, 16 de agosto de 2017.  
 

Assunto: Orientações sobre o Processo 
Licitatório – Pregão 035/2017. 
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I. Introdução  
  

1. A presente Nota Técnica tem por objetivo apresentar subsídios de orientação e recomendação 
a serem editadas pela administração superior da UFPA. 
 

2. As propostas acima que ora se apresentam decorrem da ação de acompanhamento e 
monitoramento da Auditoria Interna, junto aos responsáveis pelas medidas saneadoras do 
Plano de Ação – 2018 – UFPA, com vistas ao aperfeiçoamento de sua gestão, que visa atender 
aos apontamentos em relatórios do TCU e CGU da Ação de Controle nº 201603228, conforme 
Acórdão nº 1.679/2015-Plenário.  
 

3. Trata esta Nota Técnica especificamente da contratação dos serviços de limpeza, 
considerando a imperatividade do serviço, bem como as impropriedades em relação às 
recorrentes contratações emergenciais do mesmo.  
 

4. Fato esse que tem sido ponto de restrição pelos órgãos de controle, em que o Tribunal de 
Contas da União determinou a universidade providências de curto prazo à realização do 
processo licitatório, em processo normal de aplicação, para a contratação definitiva destes 
serviços. 
 

5.  Face às determinações do TCU, esta AUDIN como unidade de assessoramento a 
Administração Superior, vem acompanhando o Processo nº 23073.009714/2017, Pregão 
035/2017 para a contração dos serviços de limpeza. 
 

6. Como resultado dessa ação, encontramos algumas desconformidades que deverão ser 
sanadas de imediato a fim de evitar possíveis riscos na gestão, bem como atrasos na 
consecução do processo licitatório podendo até concorrer para a nulidade do mesmo. 
 

7. A desconformidade constatada foi o desatendimento do servidor–pregoeiro aos trâmites 
formais em não diligenciar os recursos interpostos e dá o devido encaminhamento a 
autoridade superior na fase de classificação/desclassificação, contrariando os arts. 8º e 11 do 
Decreto nº 5.450/2005, na qual a Empresa Paraíso foi desclassificada.  
 

8. Uma vez que o servidor-pregoeiro diante dos recursos, que em dois manteve sua decisão e no 
terceiro acatou parcialmente, frente a este fato o pregoeiro deveria com base nos dispositivos 
acima mencionados encaminhar a instância superior para conhecimento, análise e decisão 
sobre o ato desclassificatório.  
 

9. Outro ponto de achado por esta AUDIN refere-se à inobservância das disposições contidas na 
IN nº 02/2008, notadamente o art. 20-A, § 2º, que delega ao pregoeiro a condição formal 
para proceder a ajustes das planilhas se constatado erros na composição das mesmas, sem 
que ocorra a majoração do preço inicialmente ofertado. 
            Acórdão 1.170/2013-TCU-Plenário-Min Ana Arraes 

Enunciado: 
A jurisprudência deste Tribunal é clara em condenar a inabilitação de licitantes em 
virtude da ausência de informações que possam ser supridas pela diligência prevista 
no art. 43, § 3º, da Lei de Licitações (acórdãos do Plenário 1.924/2011, 747/2011, 
1.899/2008 e 2.521/2003, dentre outros). 

  

Acórdão 119/2016-TCU-Plenário-Min Vital do Rêgo 
Enunciado: 
Está consolidado no âmbito do TCU, fato é que a observância das normas e das 
disposições do edital, consoante o caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, deve ser 
aplicada mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o 
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procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa 
(Acórdãos 3.381/2013-Plenário e 352/2010-Plenário). 

 

10.  Dessa forma, confirmado o excesso de formalismo na desclassificação da empresa Paraíso no 
âmbito do pregão eletrônico 035/2017, poderia ter levado à contratação potencialmente 
mais onerosa à Administração, torna-se necessário que se dê ciência da impropriedade à 
entidade, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências 
semelhantes. (Grifei). 
 

11. Por fim, frente ao exposto passamos a recomendar que: 
 

a) A Autoridade Superior conheça os termos do recurso impetrado pela licitante, bem 
como a manifestação a respeito da Ilma. Pregoeira para ratificar (se for o caso) ou 
retificar aquela decisão. Dado a natureza da matéria sugerimos a remessa daquele 
recurso ao órgão jurídico a fim de subsidiar a decisão da citada autoridade, com a 
maior brevidade. 
 

b) Pelo princípio da autotutela sugerimos retroagir a fase do pregão de forma a alcançar 
o ato maculado. 

    
À consideração superior, esse é o entendimento. 
 
S.M.J 

Angela Maria Rodrigues Santos 

Coordenadora Geral – AUDIN 

Port. 2823/200 

II – RECOMENDAÇÕES 
Recomendações Situação 

9.1.13 - Que observe as diferenças conceituais entre controle interno (a cargo dos gestores 
responsáveis pelos processos que recebem o controle) e auditoria interna, de forma a não 
atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna; 

Atendida  

9.1.14 - Em decorrência da distinção conceitual acima, avalie a necessidade de segregar as 
atribuições e competências da atual Auditoria Interna, de forma que essa unidade 
organizacional não possua concomitantemente atribuições e competências relativas a 
atividades de controle interno e a atividades de auditoria interna; 

Atendida  

9.1.15 - Aprove e publique um plano anual de trabalho para a unidade de auditoria interna; 

Atendida  
Aprovado pela Resolução nº 750 

de 31 de janeiro de 2017-
CONSUN 

9.1.16 - Defina manuais de procedimentos para serem utilizados pela unidade de auditoria 
interna na execução de suas atividades; 

Atendida  
Manual aprovado pela Resolução 

nº 764 de 20 de outubro de 
2017-CONSUN 

9.1.17 - Adote sistema de monitoramento para acompanhar o cumprimento das 
recomendações proferidas pela unidade de auditoria interna; 
 

Atendida 
parcialmente (Em 

construção) 
A informação detalhada do atendimento da UFPA ao órgão de controle encontra-se no 

Processo do Plano de Ação da UFPA referente ao Acórdão 1.679/2015, nesta Unidade. 
 
Ação 1.6 – PAINT 2017 – Elaboração do PAINT 2018: 
 
 Documento encaminhado em 03.11.2017 a Controladoria Geral da União pelo Ofício nº 004/2017-
AUDIN, para avaliação e aprovação daquele órgão que o aprovou na íntegra para então ser enviado em 
01.12.2017 a Secretaria Geral – SEGE dos Conselhos Superiores da Universidade para manifestação e 
aprovação do Conselho Superior Universitário – CONSUN.  
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TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 
 

 Em sua atividade de apoio e assessoramento a Auditoria Interna auxiliou o Processo de 
Política de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos, bem como foi indutora do Processo do 
Programa de Integridade Pública. 
 
 Este segundo processo, em fevereiro de 2017 esta Unidade deu conhecimento ao Magnifico Reitor 
da Portaria nº 784, de 28 de abril de 2016 que instituiu o Programa de Fomento a Integridade Pública – 
PROFIP, para avaliar a conveniência de implementar o referido Programa na UFPA. Em 02.03.2017 o 
Reitor aderiu ao Programa na forma descrita no art. 3º da mencionada Portaria. 
 
 E assim, com a adesão ao Programa vimos a necessidade de capacitação para elaborar o Plano de 
Integridade Pública da UFPA, cabendo a esta AUDIN a organização e coordenação da Oficina de 
Capacitação em Programa de Integridade realizada nesta UFPA nos dias 21 e 22/08/207. 
 
 Após a citada capacitação, como principal indutora do processo a AUDIN convocou reunião com os 
participantes da oficina, que deliberou a constituição do Grupo de Trabalho para a elaboração do Plano 
de Integridade da UFPA - GTPROFIP, que foi instituído pela Portaria nº 5.447/2017 de 27 de novembro de 
2017. Em apoio a coordenação do GTPROFIP, foi elaborado pela AUDIN, o Regimento Interno do referido 
grupo. 

 
 

ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS.  
 

As recomendações preponderaram sobre os controles internos administrativos, 
conforme prevê a IN-CGU/MP nº 24/2015. As auditorias realizadas apontaram que ainda 
permanecem fragilizados, embora alguns avanços tenham sido observados, com relação à 
reformulação de editais, elaboração de manuais, planos anuais, check-list e de Procedimento 
Operacional Padrão. 
 

Nos relatórios produzidos há frequentes recomendações para o equacionamento dessa 
fragilidade no sentido de auxiliar as unidades a criarem controles e desse modo mitigar essa 
deficiência.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O realce está relacionado à gestão de risco. No tocante à IN-Conjunta nº 01/2016 
MP/CGU, com o assessoramento da Unidade de Auditoria Interna, a UFPA instituiu o Comitê de 
Gestão de Risco (Portaria Nº 3118/2017). Como produtos das ações desse comitê destacam-se a 
elaboração a da Política de Governança, Gestão de Risco e Controles Internos que visa detalhar 
os processos de gestão de riscos previstos na citada política. A despeito dessas providências, o 
mapeamento dos riscos e de seus desdobramentos ainda será iniciado, a partir da implantação 
de projetos-piloto em 2018, que também contará com o assessoramento da AUDIN/UFPA no 
que lhe compete. 

 

De acordo com os temas e resultados apresentados se pode concluir que a atuação da 
Auditoria Interna da UFPA guardou aderência com o planejamento estabelecido para o exercício 
de 2017, o qual foi elaborado visando o aperfeiçoamento dos controles internos, a implantação 
da política de governança, gestão de risco e controles internos e a melhoria contínua 
operacional, componentes essenciais para o atingimento dos objetivos estratégicos e das metas 
estabelecidas.  
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Conforme visto, para consolidar o foco de sua atuação preventiva, além de atender às 
necessidades da Instituição a Auditoria Interna vem continuamente aprimorando o 
planejamento e a execução de suas ações. Conclui-se, então que os trabalhos desenvolvidos pela 
Auditoria Interna da UFPA contribuíram para que os atos da gestão guardassem aderência à 
legislação vigente.  

 
 

Belém, 28 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Angela Maria Rodrigues Santos 
Coordenadora – AUDIN 

Port. 2823/2009 

 


