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1 INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (Paint 2018), vimos
apresentar o resultado dos trabalhos de auditoria realizados na área de Gestão Orçamentária e
Financeira, detalhada na ação 2.1 - Análise da Execução e descrita na Ordem de Serviço n"
007/2018, com o objetivo de analisar os controles internos e a execução de instrumentos
firmados entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Fundação Norte-
rio-grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC).

A referida ação foi realizada no âmbito da Fundação Norte-Rio-Grandense de
Pesquisa e Cultura (FUNPEC), Pró-reitoria de Planejamento e Coordenação-Geral
(pROPLAN) e Pró-reitoria de Administração (pROAD).

Alguns fatores contribuíram com a emissão deste relatório fora do prazo inicialmente
previsto, dentre eles, férias, participação em eventos e capacitações da equipe e da Auditora- \
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2 ESCOPO

o Decreto n" 7.423/2010, que regulamenta a Lei n° 8.958/1994, prevê que a execução
de instrumentos jurídicos firmados entre as instituições federais de ensino superior e suas
fundações de apoio está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), além do
órgão interno competente, que subsidiará a apreciação do órgão superior da instituição
apoiada.

Visando atender o art. 12, § 3°, do referido ·decreto e subsidiar o Conselho de
Administração da UFRN (CONSAD) na apreciação das contas da Fundação Norte-rio-
grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec), foi executado este trabalho, cuja abrangência e
profundidade é evidenciada no quadro a seguir:

Quadro 1: Abrangência e profundidade dos exames

Aspecto Analisado Profundidade .:'
Credenciamento da Análise documental, visando aferir a regularidade do registro e do
Fundação de Apoio credenciamento.

Análise da conformidade de determinados artigos do Decreto n" 8.241/2014,

Processos licitatórios
que dispõe sobre a existência de pesquisa de mercado, adequabilidade do
instrumento convocatório, publicidade do certame, processo de seleção dos
fornecedores, dentre outros pontos I.
Análise das requisições (competência do requisitante, aderência ao plano de

Execução da despesa
aplicação e vigência do projeto) e liquidação da despesa (conformidade com
os quantitativos requisitados, emissão de notas fiscais ou documento
equivalente, retenção de tributos e certificação).

Remuneração da UFRN Análise dos controles internos existentes referentes à remuneração dos
(contratos "C" e "D") contratos "C" e "D" seja ela financeira ou por meio da incorporação de bens.

De um total de 15 processos licitatórios realizados em 201i, foram analisados 04
processos, o que representa 26,7% de sua totalidade. Quanto à execução da despesa, foram
analisados 27 processos de pagamento, totalizando R$ 144.271,71, ou seja, 56,4% do
montante pago aos fornecedores selecionados3. A análise do "Credenciamento da Fundação
de Apoio" e da "Remuneração da UFRN (contratos "C" e "D")" não envolveram valores
financeiros, limitando-se à verificação da regularidade do registro e suficiência dos controles,
respectivamente, motivo pelo qual não houve definição de percentuais analisados.

Os critérios utilizados para a seleção dos processos licitatórios, de pagamento e dos
contratos "C" e "D", estão descritos no item 3 deste relatório (Desenvolvimento dos
Trabalhos).

Não foi imposta restrição alguma aos exames realizados. No entanto, houve certa,
limitação quanto à análise do vínculo dos colaboradores da FUNPEC que atestaram a entrega
dos bens/prestação de serviços, uma vez que não temos acesso aos sistemas da fundação, fato
este que inviabilizou essa conferência.

I
I Não foram verificadas as validades dos dados inseridos nos processos licitatórios (tais como, a título de ~.
exemplo, os cálculos de média aritmética dos preços auferidos pelas pesquisas mercado lógicas, bem como a .
constatação de dados de empresas junto aos cadastros públicos, valores ofertados, documentos acostados etc.), ~.
mas tão somente a contemplação da documentação apresentada em face das exigências legais pontualmente pré-
defmidas pela equipe de auditoria em checklist. ' •
2 Relação disponibilizada pela Funpec, solicitada por meio da SA 2018007-002, desconsiderando as contratações
diretas.
3 Valores extraídos de planilha encaminhada pela Funpec, solicitada por meio da SA 2018007-003. ~
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De modo a facilitar a compreensão dos aspectos analisados, é necessário esclarecer
que a Auditoria Interna, segundo a Instrução Normativa Conjunta MPOG/CGU n." 01/2016, é
um órgão de avaliação e consultoria, destinada ao aprimoramento dos controles internos. Ela
faz parte da terceira linha de defesa da organização ao passo que os controles internos são
constituídos pela própria gestão e supervisionados por comitês, conselhos etc. (primeiras e
segundas linhas de defesa, respectivamente).

Apesar disso, o art. 48 da Resolução n" 061/2016-CONSADIUFRN prescreve que
compete a Auditoria Interna exercer os controles de gestão perante a Fundação de Apoio,
conjuntamente com a PROPLAN e a PROAD, conforme transcrito a seguir:

"Art. 48. A Fundação de Apoio deverá, na execução dos projetos acadêmicos de
que trata esta Resolução, observar as normas aprovadas pelos órgãos colegiados
superiores da Universidade e submeter-se aos controles de gestão a serem
exercidos pela PROPLAN, AUDIN e PROAD, diretamente ou com o auxílio das
pró-reitorias acadêmicas, de gestão de pessoas e de assistência estudantil, com as
seguintes atribuições." (Grifo nosso)
"11 - à AUDlN:
a) auditar a concessão de bolsas no âmbito de projetos, para evitar que sejam
realizados pagamentos de bolsas a servidores concomitantemente com a gratificação
de encargo de curso e concurso, instituída pelo artigo 76-A, da Lei 8.112/90, bem
como o pagamento de prestação de serviços a pessoas fisicas e jurídicas com a
mesma finalidade;
b) auditar a atuação dos coordenadores de projetos, segundo determina o art. 6°, §11,
do Decreto 7.423/1 0, de maneira a evitar o favorecimento a parentes e cônjuges de
servidores da Universidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, seja no
fornecimento de bolsas, seja pela contratação de pessoas fisicas ou jurídicas pela
Fundação de Apoio, em consonância com a Súmula Vinculante no l3;
c) auditar os processos de licitações realizados pela Fundação de Apoio quando se
tratar da utilização de recursos de projetos A e B, verificando o emprego regular da
legislação aplicável, bem como os demais princípios de administração pública
previstos no artigo 37 da Constituição Federal;
d) acompanhar o cumprimento pela FUNPEC das exigências previstas no art. 49
desta Resolução.
e) auditar as contas anuais da Fundação de Apoio a serem submetidas à apreciação e
aprovação do CONSAD". (Grifo nosso)

Tanto o caput do art. 48 quanto a alínea "d" do inciso II do referido artigo estabelecem
atribuições à unidade de Auditoria Interna típicas de gestão, o que caracteriza cogestão, algo
vedado pelos outros órgãos de controle e incompatível com as atividades da Auditoria Interna
segundo o Instituto Internacional de Auditoria Interna (lIA).

o Relatório de Auditoria n" 018/2017 já tratou desse assunto, motivo pelo qual não
entraremos em detalhe. Destaque-se, no entanto, que esta unidade de Auditoria Interna já
propôs a revisão da Resolução 061/2016-CONSAD.
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3 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de auditoria iniciaram-se com a fase do planejamento, durante o mês de
abril e começo do mês de maio do ano corrente, e consistiu na leitura da legislação específica,
elaboração do programa de auditoria e das matrizes de planejamento e de procedimento.

No tocante à legislação, foram considerados para a execução dos trabalhos os
seguintes normativos:

• Lei n? 8.666/1993, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratos com a
Administração Pública.

• Lei n" 8.958/1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino
superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio;

• Instrução Normativa n" 02/2008 - SLTIIMPOG, que dispõe sobre a contratação de
serviços, continuados ou não;

• Decreto n° 7.42312010, que trata sobre a regulamentação do registro e do
credenciamento das fundações de apoio previsto na Lei Federal n" 8.958/94;

• Decreto n" 8.241/2014, que trata sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e
serviços pelas fundações de apoio;

• Resolução Interna n? 06112016-CONSAD, que disciplina o relacionamento entre a
UFRN e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura e estabelece os
procedimentos operacionais, orçamentários e financeiros de projetos acadêmicos
desenvolvidos com a finalidade de dar apoio à Universidade.

• Instrução Normativa n° 005/2017 - SGIMPDG, que dispõe sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

• Instrução Normativa n" 00112018 - SEGESIMP,que dispõe sobre o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre a elaboração do Plano Anual
de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e
comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional.

Durante a execução dos trabalhos, foram realizadas visitas in loco na Fundação Norte-
riograndense de Pesquisa e Cultura (Funpec), reuniões com a Pró-reitoria de Planejamento e
Coordenação-Geral (PROPLAN) e a Pró-reitoria de Administração (PROAD), além da

f

emissão de 13(treze) Solicitações de Auditoria (SAs).

Os trabalhos foram conduzidos para responder basicamente os seguintes
questionamentos de auditoria definidos na fase do planejamento:

Ql O credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) está regular?

Q2 OS processos licitatórios4 realizados no âmbito da Funpec observaram os preceitos
estabelecidos no Decreto 8.241/2014?

Q3 A despesa foi executada em consonância com os normativos vigentes"?
Q4 OS controles referentes à remuneração da UFRN decorrente dos contratos "C" e "D"

estão adequados?

Considerando a necessidade de estabelecer amostragem para analisar os aspectos
definidos no escopo, apresentamos a seguir os procedimentos utilizados para selecionar os
processos licitatórios, os processos de pagamento e os contratos "C" e "D". .d~.
4 Levando-se em consideração a amostra selecionada e o escopo definido no item 2 deste relatório. cY'c() ~~
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3.1 Definição dos Processos Licitatórios

De modo a estabelecer quais processos licitatórios seriam analisados, encaminhamos a
SA 2018007-002 para a Funpec, solicitando que fosse disponibilizada relação com os
processos licitatórios realizados no exercício de 2017. Por meio do Oficio n" 701l2018-DG, a
FUNPEC disponibilizou uma relação com os processos licitatórios realizados naquele
período, contemplando 15(quinze) processos. .

Com base na capacidade operacional da equipe, decidiu-se analisar quatro processos
licitatórios, o que é um percentual razoável, já que representa 26,7% de sua totalidade.
Considerando que a seleção dos processos licitatórios poderia ser realizada de forma aleatória,
sem prejudicar os objetivos pretendidos, optou-se por selecionar as quatro primeiras seleções
públicas de fornecedores, ou seja, os pregões n'" 0112017, 0212017, 03/2017 e 04/2017.

3.2 Seleção dos Processos de Pagamento

Foi estabelecida uma relação entre os processos de pagamento a serem analisados com
os processos licitatórios selecionados, de modo que havendo a necessidade de se esclarecer
algum ponto não previsto nos contratos/atas de registro de preços, os processos licitatórios (e
seus respectivos termos de referência) já estariam disponíveis.

Dessa forma, foram selecionados os fornecedores vencedores dos pregões eletrônicos
nOs0112017, 02/2017, 03/20175 e 04/2017.

Considerando a inviabilidade de solicitar a relação dos processos de pagamento por
contrato/ata de registro de preços decorrentes dos pregões citados no parágrafo anterior",
optou-se por solicitar à Funpec relação dos pagamentos efetuados por fornecedor
(independentemente de estarem associados a mais de um contrato/ata de registro de preços).

Assim, foi solicitada a relação dos pagamentos efetuados a E. L. Locadora Ltda., R de
Medeiros Comércio e Serviços, Arena View Empreendimentos Turísticos Ltda. e LM
Servgráfica e Copiadora Ltda., vencedores dos pregões eletrônicos 01/2017, 02/2017,
03/20175 e 0412017, respectivamente.

Registre-se que a forma de seleção dos processos de pagamento implicou na análise de
número maior de atas. No entanto, isso não afetou a execução dos trabalhos.

3.3 Definição dos Contratos "C" e "D"

Embora a análise do aspecto "Remuneração da UFRN (contratos 'C' e 'D')" tenha se
limitado à adequabilidade dos controles internos, foi necessário selecionar alguns destes
contratos para se verificar a existência ou não de controles.

Por meio da SA 2018007-001, foi solicitado à PROPLAN relação dos contratos "C" e
"D" executados com a participação da Funpec. Por meio do Memorando n" 007/2018-
PROPLAN foi disponibilizado uma relação contendo 61 contratos.

Como se pretendia comprovar a remuneração da universidade, seja ela por meio de
Guias de Recolhimento da União (GRU) ou incorporação de bens ao patrimônio da UFRN,
optou-se por selecionar contratos cuja vigência já havia se encerrado. Foram selecionados,
portanto, 13 contratos, 06 deles com remuneração financeira e 07 com incorporação de bens.

5 Considerando que o pregão eletrônico foi dividido em quatro lotes, selecionou-se o vencedor de apenas um lote
do respectivo pregão eletrônico.
6 Informação prestada pela Gerente Administrativo-Financeira, ratificada pelo Contador da Funpec.
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4 RESULTADO DOS TRABALHOS

ASSUNTO: REGISTRO E CREDENCIAMENTO

4.1 Informação 001: Registro e credenciamento da Fundação de Apoio em vigor.

Diante dos documentos disponibilizados pela Fundação Norte-Rio-Grandense de
Pesquisa e Cultura, mediante solicitação de auditoria, verificou-se que no Oficio n" 701/2018-
DG, datado em 27 de abril de 2018, há a comprovação do registro e do credenciamento da
FUNPEC, tal como se pode observar com as seguintes Portarias Conjuntas do Ministério da
Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações nele inseridos:

=> Registro de credenciamento: Registro n° 030/2009, emitido em Portaria Conjunta n"
1.745, de 09 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União em 10 de
dezembro de 2009, seção n" 1, fls. 56/57, processo n" 23000.006308/2009-19;

=> Renovação do Credenciamento da FUNPEC: Emitida em Portaria Conjunta n" 5, de
1 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União em 02 de fevereiro de
2016, seção n° 1, página n" 22, terça-feira, dispondo sobre a renovação do
credenciamento da Fundação de Apoio pelo prazo de dois anos; e

=> Ampliação genérica do prazo de renovação do credenciamento das Fundações de
Apoio: Portaria Conjunta, n" 42, de 24 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial
da União - Seção n" 1, página n" 141, terça-feira, dia 25 de julho de 2017, dispondo
sobre a prorrogação dos prazos de credenciamentos vigentes de dois para cinco anos,
conferindo efeitos concretos as disposições da Lei n° 8.958/1994 alterada pela Lei n"
13.530/2017 (Grifo nosso).

Com efeito, deduz-se que a Fundação Norte-Rio ..-Grandense de Pesquisa e Cultura, no
momento, está registrada e com o credenciamento em vigor perante o Ministério da Educação
e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, razão pela qual a análise
deste aspecto, estabelecido no escopo desta auditoria, encontra-se adequado. Apesar disso, a
Auditoria Interna considera relevante proceder com os seguintes apontamentos:

I

Primeiramente, esta unidade de Auditoria Interna realça a importância de se conferir
publicidade do referido registro e das renovações de credenciamento, no sítio eletrônico da
Fundação de Apoio, para fins de controle social e de acessibilidade da informação, já que se
trata de dados triviais para existência e para o regular funcionamento da Fundação de Apoio.

Em seguida, faz-se importante destacar que o credenciamento das Fundações de
Apoio tem natureza jurídica de ato administrativo e como tal se sujeita também aos controles
de legalidade não só no momento de se pleitear a renovação do credenciamento junto aos
ministérios supervisores, mas também durante a vigência do presente credenciamento. Para
tanto, a Fundação de Apoio há de cumprir todos os requisitos legalmente previstos pela
legislação e, em especial, os previstos no art. 4°-A da Lei n" 8.958/94.

Do contrário, em não cumprindo os requisitos previstos na legislação, o
credenciamento em vigor da Fundação de Apoio pode ser objeto de invalidação, bem como de .~.
futuro impedimento para obtenção de credenciamento, prejudicando, por conseguinte, o
interesse público evidenciado no apoio à presente IFES. ~'
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A título de alerta, faz-se imprescindível que a gestão proceda com a re~ularização
das evidências apuradas no Relatório de Auditoria Anual de Contas n" 201601502 , referente
ao exercício de 2015 da UFRN, realizada pela Controladoria Geral da União, dentre as quais
resultaram em várias recomendações que, por ora, hão de ser trazidas à tona aquelas que
repercutiram no credenciamento da FUNPEC, conforme se pode verificar a seguir:

"RECOMENDAÇÃO 1: Criar rotina de verificação ou procedimento com a
finalidade de monitorar o cumprimento pela FUNPEC do Art. 4°-A da Lei 8.958, de
20 de dezembro de 19948•

RECOMENDAÇÃO 2: Adotar providências junto à fundação de apoio no sentido
de exigir a publicação das prestações de contas e relatórios semestrais de execução
dos contratos conforme exigência dos incisos II e V do Art. 4°-A da Lei 8.958, de 20
de dezembro de 1994, incluído pela Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010.

RECOMENDAÇÃO 3: Adotar providências junto à fundação de apoiono sentido
de tomar mais intuitivas as consultas realizadas em seu portal, criando opções de
extrações de dados para planilhas e de consultas pelo número de registro do projeto,
contrato assinado com a UFRN ou partes de palavras.

RECOMENDAÇÃO 4: Abster-se de recomendar o recredenciamento da FUNPEC
sem a devida aferição do cumprimento do Art. 4°-A da Lei 8.958, de 20 de
dezembro de 1994, incluído pela Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010".

À vista disso, quanto ao credenciamento da FUNPEC, embora com registro e
credenciamento existentes e vigorantes, há de se ter vigilância constante quanto ao
cumprimento dos requisitos legais necessários não só para a próxima renovação do
credenciamento, como também, em especial, para a continuidade da presente habilitação
jurídica credencial em vigor.

ASSUNTO: PROCESSOS LICITATÓRIOS

4.2 Informação 002: Impropriedades que fragilizam o processo de seleção pública de
fornecedores.

No curso dos trabalhos, por ocasiao da amostragem verificada, observaram-se
impropriedades que fragilizam os procedimentos da seleção pública de fornecedores, Senão
vejamos:

o No anexo do instrumento convocatório (Termo de Referência) do Pregão Eletrônico-
SRP - n" 003/2017 havia menções reiteradas, num dado lote para fins de hospedagem,
com a expressão "não garantimos no show";

o Ainda no Pregão Eletrônico - SRP - n" 003/2017, verificou-se impropriedade na
sequência das páginas n" 332 e seguintes;

o Nos Pregões Eletrônicos - SRP - n'" 003/2017 e 004/2017, os processos iniciam-se
com a "requisição" do processo Iicitatório, com data posterior à cotação de preços
(documentos seguintes), refletindo inconsistência na ordem cronológica dos
documentos, dificultado assim a lógica do processo; e

o Os critérios de julgamento das propostas não estão consolidados em única cláusula do
edital.

7 Fl.38, CGU - Relatório de Auditoria Anual de Contas n." 201601502 - Unidade auditada: UFRN - Exercício de
referência: 2015.
8 Destaque-se que a "RECOMENDAÇÃO 1" já foi considerada atendida pela CGu.
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Compete à Auditoria Interna não só analisar os processos institucionais sob a ótica do
fim perseguido com o processo licitatório, mas também analisar os meios pelos quais se chega
ao fim almejado, dentre eles, a conformidade dos procedimentos. De posse dessa informação;
vejamos alguns comentários pertinentes à correção das impropriedades que fragilizam as
seleções públicas de fornecedores no âmbito da Funpec:

De início, tratemos o termo de referência do pregão eletrônico - SRP - n" 003/2017
onde constou a expressão "não garantimos no show", disposta na primeira pessoa do plural.
Registre-se que tal expressão iniciou-se com a requisição que deu ensejo à seleção pública de
fornecedores, passando pela pesquisa mercadológica e, sem as devidas cautelas, acabou
constando também no anexo do instrumento convocatório.

Na verdade, o uso de tal expressão vai de encontro ao postulado da impessoalidade
albergado no regime jurídico da seleção pública de fornecedores, conforme aduz o art. 1°, § 2°
do Decreto n" 8.241/2014. Neste cenário, a Auditoria Interna considera pertinente que as
requisições e todos os atos, palavras, expressões, editais e documentos relacionados à seleção
pública de fornecedores tenham C01;nolastro a impessoalidade. Para tanto, sugere-se que a
Funpec adote rotinas de revisão nos atos administrativos e documentos (checklist) a serem
emanados nos processos de seleção pública de fornecedores, de modo a se evitar com que tais
inconsistências continuem a se repetir.

Quanto à impropriedade na sequência de numeração das pagmas e à ordem
cronológica das datas dos documentos inseridos nos procedimentos de seleção pública de
fornecedores, a Auditoria Interna avalia isso como inconsistências que juntas confluem para o
comprometimento do grau de certeza e de segurança das informações".

Além disso, o regular procedimento de seleção pública de fornecedores deve ser
devidamente autuado, protocolado e numerado obedecendo fielmente à cronologia observada
na realidade fática, tal como prescreve o art. 38, caput, da Lei n" 8.666/93, que dispõe sobre as
normas gerais de licitações públicas.

;

No que diz respeito ao critério de julgamento das propostas, verificou-se, no inteiro
teor do documento, que os critérios de julgamento das propostas estão dispersos no
instrumento convocatório, fato este passível de revisão e consolidação em cláusula única para
se atender da melhor forma o art. 9°, 11,do Decreto Federal n." 8.241/2014.

Por todo exposto, valendo-se de seu papel institucional de assessoramento, a Auditoria
Interna considera tais sugestões como um alerta para a unidade auditada no intuito de que,
depois de cientificada, proceda proativamente com os devidos ajustes para corrigir as
inconsistências tratadas nesta informação.

9 Vide art. 2°, parágrafo único, IX da Lei Federal n." 9.784/99.
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4.3 Constatação 001: Ausência de documentos que substanciem o planejamento das
aquisições/contratações.

Os processos referentes aos pregões eletrônicos analisados se iniciam com
memorandos da própria Fundação de Apoio designando a realização de pesquisa
mercadológica. Não se identificou, portanto, nos autos dos processos licitatórios, documentos
que evidenciassem o planejamento das aquisições/contratações.

O Decreto n" 8.241/2014, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.958/1994, dispõe em
seu art. 3°, I, que o procedimento de seleção pública de fornecedores será iniciado com a
abertura de processo no âmbito da contratante que contenha, dentre outros documentos, a
cópia do projeto a que se relaciona a contratação. Diante da ausência de tal documento, a
Funpec foi solicitada para que apresentasse esclarecimentos.

4.3.1 Causa: Dificuldade operacional em consolidar as demandas dos diversos projetos.

4.3.2 Justificativa da Unidade: Por meio do Ofício n° 1.287/2018-DG, foi informado que:

"No ato da instauração do processo não é possível prevê as demandas futuras dos
projetos e nem citar os que vão utilizar os serviços licitados. Portanto, a Fundação
utiliza Registro de Preços com quantidades estimadas para suprir as necessidades
dos Coordenadores em seus projetos".

4.3.3 Análise da Auditoria Interna: As justificativas das pretensões e das necessidades
públicas do objeto que será licitado é fase preparatória interna do pregão, conforme se pode
verificar no art. 3°, Ill, da Lei n" 10.52012002. Visando estabelecer procedimentos referentes
ao pregão, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) editou a
Instrução Normativa n" 02/2008, vigente à época das seleções públicas de fornecedores ora
analisadas, que dispunha sobre o planejamento das licitações, tal como se pode constatar nos
artigos 2° e 15, in verbis:

Art. 2° As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas
de planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que
estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para
entrega das parcelas, quando couber.
Parágrafo único. O planejamento de que trata o caput, quando dispor sobre serviços
de natureza intelectual, deverá observar ainda as seguintes diretrizes:
[...]
Art. 15 O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter:
I - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre:
a) motivação da contratação;
b) beneficios diretos e indiretos que resultarão da contratação;
c) conexão entre a contratação e o planejamento existente, sempre que possível;
(Redação dada pela Instrução Normativa n° 3, de 16 de outubro de 2009).

No caso dos processos analisados, verificou-se que nenhum deles evidenciou a
existência de documentos relativos ao planejamento das aquisições/contratações e os termos
de referência não estavam integralmente em consonância com as prescrições da IN n" 02/2008
mencionadas.

Registre-se que a IN n" 02/2008 foi revogada pela IN n" OS/2017, editada pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) em 26 de maio de 2017.
Apesar disso, a juridicidade do regime jurídico licitatório, tanto com relação à IN n" 02/2008
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quanto com relação à IN·noOS/2017atualmente em vigor, continua exigindo a necessidade de
planejamento dos procedimentos licitatórios.

Depreende-se, ao analisar a resposta da unidade, haver certa dificuldade operacional
em proceder com o planejamento das aquisições/contratações em virtude da .falta de
previsibilidade das demandas futuras, motivo pelo qual, segundo a unidade, adota o Sistema
de Registro de Preços (SRP) com base em quantidades estimadas.

A alegação apresentada pela unidade não justifica a ausência de cópia dos projetos,
conforme prevê o art. 8°, I, do Decreto n° 8.241/2014. E mais, porque seriam esses
documentos, ou pelo menos seus respectivos planos de aplicação, que norteariam a realização
do processo licitatório.

Sobre o aspecto do planejamento das licitações públicas, faz-se importante demonstrar
que uma licitação bem planejada é sinônimo de observância à eficiência, à eficácia e à
economicidade dos procedimentos, atendendo-se da melhor forma ao interesse público.

No Pregão Eletrônico (SRP) n" 003/2017, por exemplo, verificou-se a existência de
seleção pública de fornecedores para realização de eventos e serviços correlatos, sem,
contudo, apresentar um estudo aprofundado acerca da respectiva demanda. Sobre este tipo de
seleção pública de fornecedores, o Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 1712/2018 -
Plenário) já se manifestou asseverando que a ''prestação de serviços de eventos requer
'estudo aprofundado' sobre a definição da melhor forma de sua contratação, o qual deve
ponderar aprática do mercado e as especificidades desse setor".

Evidenciamos na Informação 005 (item 4.14) situações em que houve a necessidade
de realizar pregões eletrônicos para licitar o mesmo objeto mais de uma vez no mesmo
exercício, em virtude da insuficiência de saldo na ata de registro de preços. Essa é uma das
possíveis consequências de um planejamento deficiente.

4.3.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que conste, nos
processos de seleção pública de fornecedores, documentos que evidenciem o seu
planejamento, evidenciando a qual(ais) projeto(s) a contratação atenderá, especificamente
quando se tratar de seleções públicas de bens e serviços comuns. (GABINETE DA
REITO~)

4.3.5 Recomendação 002: Adotar providências junto à Funpec para que institua o
Documento de Formalização da Demanda e observe, no que couber, o disposto nas Instruções
Normativas n" 5/2017 e 0112018, visando obter elementos para substanciar o seu
planejamento, especialmente quando se tratar de seleções públicas de bens e serviços comuns.
(GABINETE DA REITORA)

4.4 Constatação 002: Ausência de cláusula contra o nepotismo em edital de licitação.

Um dos quatro processos de seleção pública de fornecedores analisados não
apresentou cláusula de vedação ao nepotismo, qual seja, o pregão eletrônico (SRP) n°
004/2017. Nos demais instrumentos convocatórios, por sua vez, constatou-se a inclusão da
seguinte cláusula10:

10 Cláusula esta não identificada no Pregão Eletrônico (SRP) n° 004/2017.
RA 016/2018 - AUDINIUFRN



2.5. Não poderão participar deste Pregão:
(...)
2.5.8 - Parentes até o 3° grau em linha reta, colateral ou por afinidade, de agente
público que exerça cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou
assessoramento na UFRN, conforme artigo 1° da Portaria n." 749/1O-R de 07 de
julho de 2010.

Além disso, percebeu-se também certa fragilidade nos controles visando combater o
nepotismo ou favorecimento indevido durante o processo licitatório. Diante disso, foi
encaminhada à FUNPEC a SA 2018007-012 solicitando esclarecimentos.

4.4.1 Causa: Fragilidade nos controles relativos à inserção de cláusulas no instrumento
convocatório que vedem o nepotismo e/ou favorecimentos iridevidos.

4.4.2 Justificativa da unidade: Por meio do Oficio n° 1.287/2018-DG, foi informado:

"No Item 2.5.7 do Edital que proíbe a participação no processo licitatório de:
"Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação
de forma direta ou indireta, conforme Art. 9°, 1lI e § 3°, da Lei n°. 8.666/1993".
Além disso, no SICAF apresenta a informação vínculo com "Serviço Público" e a
vencedora do Pregão Eletrônico (SRP) n° 004/2017-FUNPEC possui "NADA
CONSTA", como pode ser verificado na folha 63 do presente processo".
(...)
"Como forma de controle é através do sistema do SICAF que apresenta a
informação vínculo com "Serviço Público", "CONSTA" ou ''NADA CONSTA".
Bem como, quando julga-se necessário é realizadas diligências com os licitantes
para averiguar a possível relação de nepotismo e o favorecimento indevido".

4.4.3 Análise da Auditoria Interna: De início, frise-se que o regime jurídico das seleções
públicas de fornecedores, no âmbito das Fundações de Apoio, veda o nepotismo e os
indevidos favorecimentos em atenção aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da
isonomia, conforme dispõe o art. 34, parágrafo único, do Decreto n° 8.241/2014. Endossando
este entendimento, vejamos a jurisprudência recente do Tribunal de Contas da União:

"( ...) a contratação para fornecimento de bens ou serviços com empresas cujos
sócios ou proprietários detenham relação de parentesco com dirigentes da entidade
ou outro funcionário capaz de interferir no resultado do processo, seja mediante
regular processo licitatório ou dispensa/inexigibilidade deste, constitui grave
desrespeito aos princípios da moralidade e impessoalidade, devendo os mesmos
serem observados quando da realização desses procedimentos"(Acórdão n."
1253/2016 - Primeira Câmara)!'.

Neste cenário, a ausência do subitem "2.5.8" no instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico n" 004/2017 evidencia fragilidade nos controles relativos ao combate ao nepotismo
e/ou eventuais favorecimentos indevidos. Vale registrar, neste aspecto, em resposta à
solicitação de auditoria, que a Funpec não se manifestou quanto. à ausência do subitem 2.5.8,
limitando-se a abordar o subitem 2.5.7, presente em todos os processos analisados.

Ocorre que o subitem 2.5.7 trata dos impedimentos do servidor público de forma
direta ou indireta de vir a participar das licitações, ao passo que a presente constatação de
Auditoria refere-se ao subitem 2.5.8, que trata da vedação de parentesco de sócios ou
proprietário das empresas licitadas com agentes públicos.

11 BRASIL. Jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Disponível em: <
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/ll/%252a!NUMACORDAO%253AI253%252
OANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/f
alse/2/false> Acesso: 22jun. 2018.
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Na resposta da unidade, foi explicado que é realizado consulta ao Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores (SICAF), visando verificar se há vinculo entre a titularidade do
corpo empresarial (sócios e/ou administradores) dos licitantes com a Administração Pública.
No entanto, cabe esclarecer que tal procedimento não contempla a análise do grau de
parentesco dos licitantes diante dos ocupantes de cargos da Funpec e da UFRN.

Registre-se que a postura do gestor "quando se julgar necessário" é uma postura que se
complementa dentre' os instrumentos plausíveis de serem implernentados na tutela da
moralidade administrativa diante de eventuais situações encontradas decorrentes de
favorecimentos indevidos ou de nepotismo, tal como se pode verificar com as instruções
contidas no art. 29 da IN n" 3/2018 do MPDG.

Para fms de otimização dos controles existentes, faz-se imprescindível a inserção de
cláusulas que vedem o nepotismo e o indevido favorecimento (destaque-se: o inteiro teor dos
subitens 2.5.7 e 2.5.8 comumente evidenciados nos instrumentos convocatórios) em todos os
instrumentos convocatórios, bem como nos contratos que eventualmente venham a ser
firmados.

4.4.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que sejam inseridas
cláusulas de vedação ao nepotismo e ao favorecimento indevido em TODOS os editais de
seleção pública de fornecedores, bem como nos eventuais termos de contrato que venham a
ser firmados com fornecedores ou prestadores de serviços. (GABINETE DA REITORA)

4.5 Constatação 003: Designação de comprador para compor connssao de seleção
pública-de fornecedores sem o respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência
Social.

Durante a realização dos trabalhos, verificou-se a existência de portaria designando
empregados da Fundação de Apoio para compor comissão de seleção pública de fornecedores.
O art. 2°, V, do Decreto n° 8.241/2014, estabelece que a comissão de seleção deve ser
composta por no mínimo três pessoas, sendo uma delas comprador da Fundação de Apoio.

Diante disso, encaminhamos SA à Funpec solicitando que fosse informado se algum
dos empregados designados para compor a comissão de seleção pública de fornecedores
possuía vínculo na sua Carteira Profissional e Previdência Social (CTPS) como "comprador".

4.5.1 Causa: Entendimento da gestão de que a designação de comprador por meio de portaria
sem o empregado estar vinculado na CTPS como comprador seria suficiente.

4.5.2 Manifestação da Unidade: Quando questionado se algum dos empregados designados
para compor a comissão de seleção pública de fornecedores tinha vinculação na CTPS como
comprador, a Funpec por meio do Ofício n" 1.287/2018-DG informou que:

"Não, o comprador da Fundação é designado através de Portaria".

4.5.3 Análise da Auditoria Interna: Em respeito ao regime jurídico administrativo celetista,
que vigora no âmbito da Fundação de Apoio, deve-se priorizar no contrato trabalhista o que
efetivamente ocorre na realidade fática em respeito ao princípio da primazia da realidade - ''W1(
inerente ao Direito do Trabalho. • . ~ '\\l
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Registre-se que, a designação de funções por portaria em desarmonia com as funções
para as quais os empregados foram contratados pode consistir em irregularidade. Diante das
análises verificadas, percebe-se que na Fundação de Apoio há empregados que executam as
funções de comprador sem estarem registrados, nas respectivas Carteiras de Trabalhos, para
tal função.

4.5.4 Recomendação 001: Adotar providências para que as comissões de seleção pública de
fornecedores da Funpec sejam constituídas por pelo menos um comprador devidamente
registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). (GABINETE DA
REITORA)

4.6 Constatação 004: Publicização e disponibilização de instrumentos convocatórios de
seleção pública de fornecedores em datas diversas.

Ao analisar os processos licitatórios, verificou-se que, via de regra, eles estavam sendo
publicizados no sítio eletrônico da Funpec e disponibilizados a alguns fornecedores por e-mail
um dia antes de sua publicação no portal de compras do Governo Federal.

4.6.1 Causa: Impercepção de eventual tratamento diferenciado aos licitantes que estavam
tendo acesso ao instrumento convocatório de seleção pública de fornecedores um dia antes da
publicação no portal de compras do Governo Federal.

4.6.2 Manifestação da Unidade: Por meio do Oficio n" 1.287/2018-DG, foi informado que:

"A disponibilização do Edital no site da Fundação permite a divulgação no mesmo
dia que é solicitado a publicação. Em relação, ao aviso da licitação por email é
encaminhado como forma de divulgação para todas as empresas que participaram da
pesquisa mercadológica, de modo, que contribua para abranger a concorrência no
processo licitatório. A divulgação no Diário Oficial da União (D.O.U) e no SIAG-
NET só permite a divulgação do EditaÍ em um dia após a solicitação de publicação,
ou seja, não ter interferência por parte da comissão".

4.6.3 Análise da Auditoria Interna: O acesso ao edital e ao inteiro teor das condições da
seleção pública de fornecedores há de ser garantido a todos os licitantes, de forma a permitir
que cada um venha a ter o mesmo tempo para conhecer do edital, impugná-lo, participar dos
procedimentos iniciais de habilitação .(a depender do tipo de licitação) e, por conseguinte,
organizarem-se para fins de apresentação de suas propostas.

Destaque-se que a publicidade do instrumento convocatório de seleção pública de
fornecedores na mesma data é uma forma de permitir o acesso homogêneo e uniforme a todos
os licitantes em território nacional, sem exceções.

A comunicação aos eventuais licitantes, que apresentaram propostas para subsidiar a
pesquisa mercadológica, em data anterior a publicização nas plataformas eletrônicas oficiais
pode ensejar o comprometimento da regularidade dos procedimentos por inobservância à
publicidade, à moralidade e à impessoalidade que rege tais seleções públicas de fornecedores,
conforme prevê o § 2°, art. 1°, do Decreto n" 8.241/2014.

Diante disso, é recomendável que a Funpec publicize o edital nas plataformas
eletrônicas oficiais na mesma data e, a partir de então, depois de oficialmente divulgado,
valer-se da faculdade que detém para divulgar o edital diretamente aos fornecedores, em
respeito ao art. 9, caput, Decreto n° 8.241/2014.
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4.6.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que se abstenha de
publicizar os instrumentos convocatórios da seleção pública de fornecedores em· datas
diversas. (GABINETE DA REITORA)

4.7 Constatação 005: Falta de publicização dos integrantes da comissão de seleção
pública de fornecedores.

No curso dos trabalhos não se verificou, documentalmente, como os licitantes
poderiam identificar os membros da comissão de seleção. Isso porque nem o instrumento
convocatório, nem o sítio eletrônico, evidenciaram essa informação. Diante disso, a Funpec
foi questionada sobre qual momento o licitante torna conhecimento da equipe que integra a
comissão de seleção.

4.7.1 Causa: Desconhecimento quanto à necessidade de dar publicidade aos integrantes da
comissão de seção pública de fornecedores.

4.7.2 Manifestação da Unidade: A Funpec por meio do Oficio n° 1.287/2018-DG informou
que:

"No momento da divulgação do Edital no sistema do Comprasnet
(www.comprasgovernamentais.gov.br).ouseja.noinício da fase externa da
licitação".

4.7.3 Análise da Auditoria Interna: A identificação dos membros que compõem a comissão
de seleção é de precípua importância na fase externa das seleções públicas de fornecedores,
devendo-se apresentar de forma prévia e ostensiva para que os licitantes e/ou interessados
possam se valer das impugnações necessárias caso o corpo social das empresas licitantes
eventualmente apresentem vínculos de parentesco com os membros da comissão.

Diante da resposta da unidade, a Auditoria Interna analisou o portal de compras do
Governo Federal onde não se constatou, com base nos processos selecionados, a expressa
menção dos membros que compõe a equipe de apoio das seleções públicas de fornecedores.

Destaque-se que o art. 9°, caput, do Decreto n° 8.241/2014 dispõe que seja dada
publicidade aos instrumentos convocatórios no site da Fundação de Apoio e no portal de
compras do Governo Federal. No caso em tela, mesmo que fosse divulgado no portal de
compras' do Governo Federal, como informou a unidade, tal circunstância deveria estar
expressa também no sítio eletrônico da Fundação de Apoio, o que não ocorreu com base na
amostra verificada no portal eletrônico da Funpec, com a análise dos quatro primeiros pregões
eletrônicos (SRP) do ano de 2017.

Todavia, vale registrar ainda que, no site da Fundação de Apoio, foi veríficadaa
disponibilização de edital de licitação com "aviso de licitação" fazendo menção ao pregoeiro
(a exemplo do "Aviso do 'PE 009/2017-FUNPEC12

,,), porém, não se fez menção aos demais
integrantes da Comissão de Seleção.

Neste cenário, o Tribunal de Contas da União tem posicionamento contundente na
tutela do devido e regular processo licitatório, com enfoque na moralidade e na
impessoalidade do rito licitatório, como se percebe no excerto seguinte:

"(...) a contratação para fornecimento de bens ou serviços com empresas cujos ~'
.. sócios ou proprietários detenham relação de parentesco com dirigentes da entidade ;~

12 Disponível em:http://www.Funpec.br/site/index.php?url=.Iestrutura/source/listar todos editais geral.php&A'
id tipo edital=2 (Acesso em 07 de agosto de 2018). 1.../ UO
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ou outro funcionário capaz de interferir no resultado do processo, seja mediante
regular processo licitatório ou dispensalinexigibilidade deste, constitui grave
desrespeito aos princípios da moralidade e impessoalidade, devendo os mesmos
serem observados quando da realização desses procedimentos"(Acórdão n."
1253/2016- Primeira Câmara)

Tomando por base tal posicionamento do TCU, a Auditoria Interna considera crucial a
transparência e a publicidade prévia dos membros da comissão de seleção nos procedimentos
de seleção pública de fornecedores no afã de se permitir previamente impugnações e os
controles (internos, externos e sociais) devidos.

4.7.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que publicize os avisos
de seleção pública de fornecedores com o nome de todos os membros que compõem a
comissão de seleção. (GABINETE DA REITORA)

4.8 Constatação 006: Documentos produzidos no curso das seleções públicas de
fornecedores sem a assinatura de todos os membros da respectiva comissão.

No Pregão Eletrônico n" 00112017, foi constatada a ausência de assinatura de membro
da equipe de apoio na ata de realização de pregão eletrônico. Já no Pregão Eletrônico n"
002/2017, não se verificou a assinatura de membro da equipe nos atos administrativos e
documentos a serem verificados (checklist) na aferição de conformidade dos procedimentos
adotados. Diante disso, encaminhamos SA para a Funpec para que fossem apresentados
esclarecimentos.

4.8.1 Causa: Desconhecimento quanto à necessidade de apresentar justificativa sempre que
um membro da comissão não puder assinar os documentos produzidos.

4.8.2 Manifestação da Unidade: A Funpec por meio do Ofício n" 1.287/2018-DG informou
que:

"Quanto à ausência de assinatura de um membro da equipe de apoio na ata de
realização do Pregão Eletrônico (SRP) n° 001/2017-FUNPEC, fls.82-86, justifica-se
pelo fato que o membro estava no período de férias no ato do encerramento da
sessão, em 07/02/2017. No entanto, na abertura do processo licitatório e no dia
(17/01/2017) da divulgação do Edital, o mesmo estava desempenhando as atividades
normais na Fundação, por isso, que foi informado no sistema que estava na
composição da equipe de apoio.
[...]
Quanto à ausência de assinatura de um membro da equipe de apoio no documento a
serem verificados (Checklist), fls. 88-90v, justifica-se pelo fato que o membro
estava no período de férias no dia (02/07/2017) da emissão do Checklist."

4.8.3 Análise da Auditoria Interna: Caso não seja possível a assinatura dos membros da
comissão de seleção nos documentos formalizados no curso das seleções públicas de
fornecedores, a Auditoria Interna considera pertinente que sejam acostadas justificativas como
uma forma de se aferir que as decisões da comissão foram tomadas de modo harmônico pelos
seus membros e se eventualmente não a foi que fique expresso o porquê de não ter sido.
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Não é recomendável designar cormssao de seleção pública de fornecedores com
empregado cujas férias já tenham sido previstas e que coincidam com o período do processo
licitatório, sem a designação de membro substituto ..

A título de sugestão, a comissão de seleção poderia apresentar mais de três membros;
isso porque o art. 2°, IV, do Decreto n" 8.241/2014 dispõe que a comissão de seleção será
composta por, "no mínimo", três membros.

Ocorre que, no caso das seleções públicas de fornecedores analisadas, verificou-se que
provisoriamente não se observou o quantitativo mínimo exigido pela lei.

4.8.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que mantenha, durante
todo o curso do processo licitatório, comissão de seleção pública de fornecedores com, no
mínimo, três membros. (GABINETE DA REITORA)

4.8.5 Recomendação 002: Adotar providências para que nos documentos da comissão de
seleção pública de fornecedores da Funpec em que se exija a assinatura de todos os membros
e que não for possível constar a assinatura de algum deles, seja acostada justificativa, de modo
a dar maior transparência ao processo. (GABINETE DA REITORA)

4.9 Constatação 007: Checklist da Funpec (Atos administrativos e documentos)
evidenciando existência de parecer jurídico sem este constar nos autos da seleção
pública de fornecedores.

No curso dos trabalhos se verificou que o checklist do Pregão Eletrônico - SRP - n"
004/2017, elaborado pela Fundação de Apoio, com a denominação de "Atos Administrativos e
documentos a serem verificados" constou como "sim" o questionamento sobre o item
"seleção pública de fornecedores foi instruída com parecer jurídico", embora esta peça
jurídica não constasse nos autos do processo administrativo.

4.9.1 Causa: Desatenção dos empregados que aplicaram o checklist (Atos administrativos e
documentos).

4.9.2 Manifestação da Unidade: A Funpec por meio do Oficio n" 1.287/2018-DG informou
que:

"No Checklist, fi.57, foi indicado que possui análise jurídica da minuta do Edital,
fis.17 -30, vide a fi. 31, que consta a identificação da análise jurídica devidamente
rubricada nas fis.17 30, e na fi31 consta assinatura e carimbo do assessor jurídico da
Fundação responsável pela análise e aprovação da minuta do Edita!."

4.9.3 Análise da Auditoria Interna: O questionamento destacado no checklist da Fundação
de Apoio remeteu-se à análise da existência de instrumento jurídico (parecer) nos autos do
processo da seleção pública de fornecedores, inclusive, com subtópicos tratando de
questionamentos específicos e inerentes ao inteiro teor do que eventualmente poderia se
constar no parecer 13 •

Vale destacar que, ao final do checklist, há um campo para se fazer observações,
espaço este no qual poderia se mencionar a ausência do referido instrumento jurídico e/ou a .
mera oposição de assinatura do membro da Assessoria Jurídica chancelando a regularidade d~ ««'
13 Sobre a ausência de parecer, a Auditoria Interna procedeu com os comentários pertinentes na análise de ~
auditoria destacada na Constatação 009 (item 4.11). i1\

RA01612018-AUDIN/UFRN ~



17

editale de seus anexos. Porém, assim não foi feito e ainda mais foi ratificado por todos os
membros da comissão de seleção.

À vista disso, a Auditoria Interna considera este documento, "atos administrativos e
documentos a serem verificados" (checklist), como crucial na aferição de regularidade e na
promoção dos controles primários das seleções públicas de fornecedores. Para tanto, há de ser
feito com as devidas cautelas e revisados pelos próprios membros da comissão de seleção,
que, ao final, assinam tal documento.

4.9.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que, por ocasião da
aferição dos atos administrativos e documentos (checklist) da seleção pública de fornecedores,
abstenha-se de evidenciar a existência de documento que não conste no curso do
procedimento licitatório ou que, havendo dúvida, detalhe-o no campo destinado às
observações. (GABINETE DA REITORA)

4.10 Constatação 008: Ausência de documento demonstrando a (re)análise de
pendências durante a aferição de habilitação dos licitantes em processo de seleção
pública de fornecedores.

DUrante a execução dos trabalhos, verificou-se a ausência - documental - de reanálise
da regularidade fiscal (municipal) da empresa Arena View Empreendimentos Turísticos Ltda.
que apresentou certidão positiva com efeito de negativa, cuja validade havia expirado antes da
formalização da ata de registro de preço.

Observou-se, também, a ausência de providência da Funpec quanto à verificação de
vínculo com o "Serviço Público" da empresa PROSEG Assessoria em Segurança e Saúde
Ocupacional Ltda. Diante disso, encaminhamos SA à Funpec para que fossem apresentados
esclarecimentos.

4.10.1 Causa: Inobservância a procedimentos formais relevantes para garantir a
conformidade do processo de seleção pública de fornecedores.

4.10.2 Justificativa da Unidade: Quanto aos dois pontos questionados, a Funpec, por meio
do Ofício.n" 1.397/2018-DG, informou:

"A verificação da regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal,
INSS, FGTS, CNPJ e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, são analisadas na
habilitação conforme item 9.2 do edital. No ato da aceitação, foi verificada a
regularidade da licitante Arena View Empreendimentos Turísticos LTDA, através
do SICAF, tl. 332 e certidões, tls. 349 e 362, onde todas as certidões estavam
válidas nesse período. Uma nova consulta em relação à regularidade
fiscal/trabalhista e regularidade fiscal estadual/municipal são realizados no ato de
atendimento dos processos, sob condição para pagamento, conforme item 16.5 do
edital do Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2017-FUNPEC".

"Quanto à verificação do vinculo com o "serviço público" da licitante Proseg
Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda., defato, devido a uma falha
na impressão, não constou no SICAF, tl.220. Porém, como a referida empresa foi
desclassificada por não enviar declaração do Item 9.10 do Edital, tl.5, Alvará de
Vigilância Sanitária (Válido) do Item 9.11.1, Alvará de funcionamento do Item
9.11.2, tl.5, declarações dos ANEXOS: IV e V (Item 9.11.4), conforme o Edital, por
este motivo não houve diligência por parte da comissão de licitação da FUNPEC
referente a providencias quanto ao vinculo com o serviço público" .

. RA 01612018 - AUDINIUFRN ~
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4.10.3 Análise da Auditoria Interna: O processo de habilitação é um processo que visa
verificar previamente a idoneidade e a capacidade do licitante em cumprir com o pacto
firmado com o ente promotor da seleção pública de fornecedores. Concluído tal processo de
seleção, faz-se importante que oCa) vencedor(a) do certame mantenha as mesmas condições
de habilitação e qualificação exigidas, tal como prevê o art. 55, XII, da lei que dispõe sobre as
normas gerais de Iicítação'".

Dessa forma, quando a licitante vencedora apresentou certidão positiva com efeito de
negativa com validade exígua, razoável seria que no momento da pactuação houvesse uma
nova aferição da licitante perante a Fazenda Pública municipal, já que a validade daquela
certidão estaria com prazo já vencido.

No que diz respeito ao vínculo com a Administração Pública constante na declaração
do SICAF, a Auditoria Interna entende ser razoável também que a unidade tivesse procedido
com a demonstração de que a evidência de vínculo com a Administração Pública não seria
óbice à participação da empresa no processo de seleção pública de fornecedores, algo que não
restou comprovado documentalmente nos autos do processo.

Por fim, vale frisar que, no rito licitatório, o agir correto é imprescindível, mas o
demonstrar que se procedeu corretamente faz-se importante também para fins de aferição de
regularidade e da conformidade dos procedimentos prescritos em lei, bem como para
ulteriores análise dos órgãos de controle (inclusive o social) e aferição da segurança das
informações e dos registros.

4.10.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que faça constar nos
processos licitatórios todos os documentos que comprovem a aferição da habilitação dos
licitantes, em especial nas datas de pactuações quando constarem certidões com vigência
exaurida e/ou quando as consultas ao SICAF evidenciarem vínculos dos lícitantes com a
Administração Pública. (GABINETE DA REITORA)

4.11 Constatação 009: Pareceres jurídicos em processos de seleção pública de
fornecedores amparados por fundamentações idênticas, sem análise das especificidades
dos instrumentos convocatórios, e/ou inexistentes.

Na análise, verificou-se que na seleção pública de fornecedores, para sistema de
registro de preço, o Pregão Eletrônico n° 004/2017 não apresentou parecer jurídico. Já nos
pregões eletrônicos (SRP) n'" 02/2017 e 03/2017 os pareceres jurídicos, neles constantes,
foram elaborados de forma sintética, sem analisar efetivamente todos os pontos dos editais,
inclusive, indicando as mesmas páginas da portaria de nomeação dos membros da Funpec.

4.11.1 Causa: Inobservância à jurisprudência do TCU e à legislação correlata.

4.11.2 Justificativa da unidade: Por meio do Ofício n° 1.287/2018- DG, foi informado que:

Em atenção à determinação da direção da FUNPEC, os esclarecimentos para as
situações descritas nos itens 1.1.5 e 1.1.6 do documento em referência, estão
devidamente anotados a seguir.
1.1 Preliminarmente, é necessário destacar que compete à assessoria jurídica da

_________ F_UNP__ EC, entidade privada, com autonomia própria, prestar à diretoria des:: J
14 Lei Federal n." 8.666/93; ~
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Fundação consultoria sob o prisma estritamente jurídico, cujos integrantes são
advogados, que embora contratados sob o regime celetista, atuam com isenção
técnica e independência profissional, atributos inerentes aos profissionais da
advocacia estatuída na Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).
1.2 É importante anotar, também de modo prefacial, que a FUNPEC não integra a
Administração Pública, portanto, constituída como pessoa jurídica privada, a
Fundação não pode ser confundida como uma unidade funcional da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O estreito relacionamento entre a
Universidade e a Fundação é lnstitucional, estatuído nas fmalidades do ato originário
da FUNPEC e submetido ao regime disposto na Lei n" 8.958/94, cuja atual redação,
alterada pela Lei N° 12.863/2013 (que dispõe sobre o Plano de Carreiras e Cargos do
Magistério Federal) desobrigou as Fundações de Apoio de observar os ditames das
licitações e contratos administrativos da Administração Pública, estatuídas na Lei
8.666/93, desse modo, a atuação dos advogados da assessoria jurídica, em matéria
de contratos para compras, obras e serviços de iniciativa da Funpec não estão
submetidos ao disposto no Art. 38 da Lei 8.666.
1.3 Muito embora a FUNPEC, enquanto fundação de apoio da UFRN, não esteja
mais obrigada a cumprir os ditames e a ritualística estabelecida na Lei 8.666/93,
pode adotar, por ANALOGIA, os procedimentos previstos naquele diploma legal,
como preconiza o Decreto 8.241/14, uma vez que esta Fundação ainda não adotou
regulamento próprio para promover a seleção das compras e contratos por ocasião
da execução de orçamentos dos projetos por ela apoiados.
1.4 Ademais as manifestações da assessoria jurídica da FUNPEC no âmbito da
rotina desta Fundação, são de natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes
para a gestão, que pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa
das expostas nos pareceres e/ou pronunciamento jurídicos. Neste sentido, o Supremo
Tribunal Federal já pontificou que parecer jurídico não é ato administrativo sendo,
quando muito ato de administração consultiva (Mandado de Segurança n.Q
24073/DFSTF)
1.5No que se refere à elaboração de pareceres jurídicos com fundamentações
idênticas, em que pese a FUNPEC não integrar a Administração Pública, é preciso
compreender que nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n° 8.666/93,
compete a Assessoria Jurídica, enquanto unidade de assessoramento da
Administração Pública, em matéria de licitação, tão somente a análise das minutas
dos editais e contratos. Para tanto, a Assessoria Jurídica toma por base,
exclusivamente, os elementos que constam, nos autos do processo na fase
preparatória/interna do certame, à luz das determinações legais dirigidas às licitações
e contratos administrativos, estabelecidas na Lei Federal de Licitações e legislação
correlata.
1.6. Importante salientar, ainda, que o exame das minutas dos editais e seus anexos
restringe-se apenas aos aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza
técnica. Em relação a estes, a Assessoria Jurídica da FUNPEC, que não integra a
Administração Pública, em sua atuação meramente consultiva, promove o exame
e/ou análises partindo da premissa de que a Unidade Funcional da Fundação
competente pelo procedimento de contratação municiou-se dos conhecimentos
específicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da contratação,
observando os requisitos legalmente impostos. Aqui, cabe destacar, por analogia, o
disposto no Enunciado n? 7 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-
Geral da União - AGU, in verbis:
"0 Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não
jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou
oportunidade".
1.7 De fato, ao analisar as minutas dos editais da FUNPEC, a Assessoria Jurídica
presume que as especificações técnicas contidas no processo licitatório, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e
avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente da Fundação, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecução do interesse da Fundação enquanto apoiadora de projetos de ensino,
pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e
estímulo à inovação, e, por conseguinte, do interesse público.
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1.8 É certo, portanto, que compete a Assessoria Jurídica a análise dos editais e seus
anexos sob o viés jurídico, ou seja, com foco na legislação que regulamente os
procedimentos licitatórios, nos casos em questão, os pregões eletrônicos, que não
tem variação de amparo legal, sendo a mesma fonte legislativa para todo e qualquer
procedimento de aquisição e contração que se proceda sob a égide de um certame na
modalidade pregão eletrônico, qual seja: Lei n? 10.520/2002; Decreto n°
3.555/2000;
Decreto n" 5.450/2005, e, subsidiariam ente a Lei n? 8.666/93. Deste modo, não há
como haver fundamentação legal diversas para procedimentos licitatórios regidos
pelo mesmo normativo legal.
1.9 Sobretudo, importa ressaltar ainda que é prática normatizada na Administração
Pública o uso de Parecer Referencial, consoante Orientação Normativa n° 55 - AGU,
nos casos que envolvam matérias idênticas e recorrentes. Estando estes casos
dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos. Medida inclusive
empregada em casos quando o volume de processos em matérias idênticas e
recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a
celeridade dos serviços administrativos, e quando a atividade jurídica exercida se
restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples
conferência de documentos.
1.10 Vê-se, portanto, que a prática adotada pela FUNPEC em procedimentos de
contratação se assemelha, porém difere em certo aspecto, da adoção de Parecer
Referencial no âmbito da Administração Pública em matéria de licitações e
contratos, haja vista que na rotina desta Fundação os procedimentos de licitação
recebem análise jurídica individualizada para cada edital, não se adotando parecer
referencial, perfeitamente cabível, conforme prerrogativa inserta na Orientação
Normativa n° 55 - AGU, que vem sendo adotada reiteradamente por Instituições
Públicas, inclusive pela própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte em
suas licitações, até mesmos nos Regimes de Contratação Diferenciadas - RDC, que
requerem uma análise técnica bastante substanciosa.
1.11 Quanto ao segundo aspecto levantado constante no item 1.1.6, no sentido de
que a Assessoria Jurídica da Fundação não desenvolve uma análise efetiva das
especificidades dos diferentes editais e de seus anexos, é imperioso reafirmar que
compete a Assessoria Jurídica a análise dos aspectos jurídicos que norteiam a
licitação, pertinentes ao enquadramento legal do edital aos normativos
regulamentadores do procedimento. É de competência da equipe técnica que
desenvolve o procedimento licitatório, inclusive da coordenação do projetos
acadêmicos, exercidas por servidores da UFRN, ao requisitar a FUNPEC a aquisição
e/ou contratação a verificação das características, requisitos e avaliação do preço
estimado do objeto a ser licitado.
1.12. É preciso assinalar de modo claro e defmitivo, que em matéria de compras de
compras e contratos, não compete à assessoria jurídica, seja no regime normativo da
Lei 8.666/93, ou no Decreto 8.241/14, propor aspectos específicos do objeto do
futuro contrato. A lei 8.666/93, só exige a manifestação da assessoria jurídica, para,
de modo prévio, examinar e aprovar as minutas de editais e contratos, conforme
estabelecido no Art. 38, Parágrafo único. Frise-se, que em sede de art. 38, inciso VI,
é mera faculdade para a Administração instruir o procedimento da licitação, com
pareceres técnicos ou jurídicos. Aqui, é oportuna a transcrição da orientação
emanada do ilustre administrativista Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8.666/93, 173 ed. ver., atual. e ampl. 43
tiro - São Paulo: Eidtora Revista dos Tribunais, 2016, p. 814 a 815), ao interpretar a
regra do Art, 38,VI, a conferir:
"Pareceres técnicos e jurldicos (lnc. VI)
Os pareceres técnicos ejurídicos são manifestações de terceiros, não integrantes da
comissão de licitação, pertencentes ou não à Administração Pública. Esses
pareceres serão fornecidos facultativamente, tendo em vista as circunstâncias de •cada caso."
O autor ora citado, disse mais sobre a atuação da assessoria jurídica em face da regr~i
do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93, a conferir:
"Fiscalização pela assessoria jurídica (parágrafo único) ,
O parágrafo único determina a obrigatoriedade da prévia análise pela assessora
jurídica das minutas de editais e de contratos (ou instrumentos similares) ~
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"A manifestação da assessoria jurídica envolve um controle jurídico da validade
dos atos jurídicos já praticados e daqueles previstos para o futuro. "
"0 parecer jurídico não reflete o exercício de competência decisória. O assessor
jurídico não é investido de poder para determinar a prática ou a omissão de um ato
administrativo. A competência decisária é reservada à autoridade administrativa" ".
Diante dos esclarecimentos anteriormente expostos, é evidente que a iniciativa da
auditoria da Reitoria da UFRN em classificar as situações descritas nos itens 1.1.5 e
1.1.6 relacionadas à atuação desta Assessoria Jurídica como "supostas
impropriedades", é um equívoco.

4.11.3 Análise da Auditoria Interna: De início, as "supostas impropriedades", mencionadas
em solicitação de auditoria, são situações verificadas na execução dos trabalhos em que são
passíveis de esclarecimentos pela unidade auditada, no ata de se propiciar, por conseguinte,
após os esclarecimentos de praxe e ao final dos trabalhos, a otimização dos processos
institucionais.

Quanto à natureza jurídica da Fundação de Apoio, não se tem dúvidas de que se trata
de uma fundação de direito privado e que não integra a Administração Pública, todavia,
submete-se aos ditames do regime jurídico público a partir do momento em que lida com a
consecução de recursos de origem pública, inclusive, submetendo-se aos princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da
eficiência, conforme dispõe o art. 2° do Decreto n" 8.958/1994.

Registre-se que o art. 1°-B,parágrafo único, da Lei n." 8.958/1994, alterada pela Lei n"
12.863/2013, dispôs de modo específico sobre a não aplicação da legislação federal que
institui normas gerais de licitações e contratados da administração pública (Lei n" 8666/93)
para a "identificação de empresas convenentes" e não quanto aos "procedimentos de
aquisição por parte da Fundação de Apoio" como afirmado pela unidade. Tanto é que no
Decreto n." 8.241/2014 veio justamente reger e disciplinar as seleções públicas de
fornecedores no âmbito das fundações de apoio.

No caso em tela, diante de uma amostragem de quatro processos de seleção pública de
fornecedores, para fins de registro de preço, realizada na modalidade pregão eletrônico,
verificou-se a existência de rotinas da Fundação de Apoio em submeter os editais das
referidas seleções públicas à submissão de pareceres jurídicos pela Assessoria Jurídica que lhe
assiste. Em contrapartida, analisou-se que dos quatro processos de seleção pública analisados,
dois apresentavam fundamentações idênticas e um não apresentava a referida peça jurídica.

Neste sentido, quando a Funpec opta por se valer do Sistema de Registro de Preços
para realizar a seleção pública de fornecedores, ela se sujeita aos normativos a ele
relacionado. O Decreto n" 7.892/2013, que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preço,
estabelece que:

"Art. 72 A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, ou na
modalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e será precedida de
ampla pesquisa de mercado.
[...]
Art. 92 O edital de licitação para registro de preços observará o disposto
nas Leis n° 8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo: (Grifo ~.

nosso)" " ~ ~

~
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Regulamentando a Lei n" 10.520/2002 (Lei do Pregão), o Decreto n" 5.450/2005, que
dispõe sobre o "pregão eletrônico", prescreve que os processos licitatórios serão
instruídos, dentre vários documentos, com parecer jurídico (art. 30, IX).

Dessa forma, afigura-se patente que se conste nos procedimentos de seleção pública de
fornecedores para sistema de registro de preço, na modalidade pregão eletrônico, o parecer
jurídico, fato este não verificado em um dos procedimentos analisados.

Há de se registrar oportunamente que o art. 36 do Decreto n° 8.241/2014, que rege as
contratações e as aquisições da Fundação de Apoio, dispõe ainda que, em havendo omissões,
a Fundação de Apoio pode se valer de solicitação de parecer jurídico para substanciar suas
decisões, de modo que, havendo solicitação, a assessoria jurídica tem a competência de
substanciar o agente público na busca pela melhor decisão.

Neste cenário, foi constatada a ausência de "análise jurídica" sobre a legislação
ambiental quando, diante de recurso administrativo (pregão Eletrônico - SRP - n" 003/2017),
a FUNPEC foi questionada sobre o Atestado de Vistoria Técnica do Corpo de Bombeiros em
face do alvará de licença apresentado por licitante, mesmo tendo sido a Assessoria Jurídica
demandada.

Ocorre que, neste dado processo (fi. 375), o Pregoeiro submeteu genericamente os
imbróglios factuais existentes à Assessoria Jurídica para que esta "analisasse e se
pronunciasse a respeito do recurso e das contrarrazões apresentados". Neste ponto, para fins
de melhor aperfeiçoar a segregação de funções, seria importante que o Pregoeiro pontuasse os
questionamentos destinados à Assessoria Jurídica para que, em seguida, de posse de opinião
jurídica, pudesse vir a se substanciar de motivação adequada na consecução das decisões a
serem tomadas, evitando-se, dessa forma, ruídos de comunicação quanto à delimitação da
análise jurídica a ser ofertada.

Quanto ao fato de dois dos quatro procedimentos licitatórios analisados apresentarem
pareceres com fundamentações idênticas, registre-se, de antemão, que a Auditoria Interna não
está indo de encontro à sistemática dos procedimentos referenciais ou correlatos existentes.

Vem a Auditoria Interna, por ora, apontar que houve dois procedimentos licitatórios,
regidos por normativos legais semelhantes, mas com objetos e especificidades diferentes.
Sobre isso, o Tribunal de Contas da União já se posicionou que "é ilegal a adoção de
pareceres jurídicos sintéticos, com conteúdo genérico, sem a demonstração de efetiva análise
do edital e dos anexos't'",

Registre-se que tanto a provocação à Assessoria Jurídica quanto o recebimento das
análises jurídicas dela realizadas pra instruir as decisões dos agentes públicos são condutas
importantes na consecução das seleções públicas de fornecedores. Em face disso,
descrevemos nos próximos parágrafos circunstâncias (presentes nos processos analisados) que
poderia,m ter sido objeto de análise pela Assessoria Jurídica.

Todos os processos, por amostragem analisados, constam exigências editalícias para
que os licitantes apresentassem escritórios em "Natal ou na Grande Natal", sem as motivações
e razões explicitadas para tanto, que deveriam estar encartadas no curso do processo de ~
seleção pública de fornecedores. Ocorre que essa exigência de limitação geográfica, se!fl as , ~

" Vide Monnativo de licitações e contratos n.? 207 do TeU: Acórdão n" 194412014 - Plenário, Relato, ~
Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, de 23.07.2014.
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devidas justificativas, pode eventualmente vir a implicar em frustração da competitividade
inerente à seleção pública de fomecedores'", fato este, portanto, passível de análise pela
Assessoria Jurídica no momento de análise editalícia.

Outro aspecto verificado, ainda no pregão eletrônico - SRP - n" 003/2017, com
objetos licitados para fins de promoção de eventos e serviços correlatos, decorreu da ausência
de análise jurídica sobre a pertinência do sistema de registro de preço diante dos casos de
objetos não padronizáveis em face do caso licitado. Sobre isso, adverte o jurista Ronny
Charles Lopes Torres 17 - a seguir:

[...] o TCU tem advertido que o sistema de registro de preços não é aplicável em
algumas situações em que o objeto não é padronizável, como na hipótese de serviços
de promoção de eventos, em que os custos das empresas são díspares e impactados
por vários fatores, a exemplo da propriedade dos bens ou da sua localização junto a
terceiros, de sazonalidades (ocorrência de feiras, festas, shows e outros eventos no
mesmo dia e localidade, do local e do dia de realização do evento) e do prazo de
antecedência disponível para realização do evento e reserva dos espaços (Acórdão
1712/2015 -Plenário).

Ainda no mesmo julgado acima, o Tribunal de Contas da União vem orientando que
haja justificativa no instrumento convocatório (no caso, termo de referência) na hipótese de
licitações de hospedagem cujo preço estimado da diária decorrente da pesquisa mercadológica
venha a apresentar valor superior à diária de um servidor público do Poder Executivo Federal,
como se pode verificar a seguir:

Portanto, não há justificativa no termo de referência para o pagamento de
hospedagem a servidores públicos e colaboradores eventuais mediante a utilização
de contratos de promoção de eventos, em detrimento do pagamento regulamentar de
diárias previsto na Lei 8.112/90 e no Decreto 5.992/2006, notadamente por valores
superiores aos estipulados para as diárias defmidas para os servidores do Poder
Executivo, devendo ser reavaliadas pelo MPOG a necessidade e a motivação para
tais itens. (Acórdão n.? 1712/2015 - Plenário),

Diante do exposto, afigura-se patente a importância da FUNPEC sempre que possível
se valer preventivamente de provocações à Assessoria Jurídica que 'lhe assiste, bem como
receber desta unidade as devidas análises jurídicas, visando substanciar da melhor forma as
decisões 40s agentes públicos que atuam nos processos de seleção pública de fornecedores.

4.11.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que subsidie todos os
pregões eletrônicos com pareceres jurídicos lastreados em efetivas e integrais análises dos
editais de seleção pública de fornecedores (incluídos aqui seus anexos), diante das
especificidades e da natureza de cada objeto licitado. (GABINETE DA REITORA)

16 TCU - Acórdão 2079/2005 - Ia Câmara - "9.3.1. abstenha-se de incluir nos instrmnentos convocatórios
condições não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações, em atendimento ao disposto no art.
3° da Lei n? 8.666/93";.
TCU - Decisão 369/1999 - Plenário - "8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, restrições
ao caráter competitivo do certame e que limitem a participação de empresas capazes de fornecer o objeto
buscado pela Administração Pública, consoante reza o art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93;"
TCU- Acórdão 1580/2005 - Ia Câmara - "Observe o § 1°, inciso I, do art. 3° da Lei 8.666/1993, de forma a
adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes."
17 TORRES, Ronny Charles Lopes. Leis de licitações públicas comentadas. 9 ed. Salvador: Ed. Juspodivm,
2018.

RA 016/2018 - AUDIN/UFRN



24

4.11.5 Recomendação 002: Adotar providências junto à Funpec para que questione de modo
específico e pontual os fatos a serem opinados juridicamente pela Assessoria Jurídica diante
das intercorrências existentes no curso das seleções públicas de fornecedores. (GABINETE
DA REITORA).

4.11.6 Recomendação 003: Adotar providências junto à Funpec para que exponha o motivo e
as justificativas quando vier a limitar, nos instrumentos convocatórios de seleções públicas de
fornecedores, a área geográfica da sede ou estabelecimento dos licitantes. (GABINETE DA
REITORA)

ASSUNTO: EXECUÇÃO DA DESPESA

4.12 Informação 003: Vedação de pagamento de diárias concomitantemente com a
disponibilização de hospedagem a servidores públicos participantes de projetos da
Funpec financiados com recursos públicos.

Durante a realização dos trabalhos, verificou-se que diversos participantes de projetos
estavam sendo contemplados com os serviços de hospedagem. No entanto, não ficou claro no
processo se tais participantes eram servidores públicos ou não. Diante disso, encaminhamos
SA à Funpec, solicitando que fosse informado se "servidores públicos" também poderiam ser
contemplados com os serviços de hospedagem. E em caso positivo, que informasse se esses
servidores estavam sendo previamente comunicados, pelo Coordenador do Projeto, quanto à
vedação de recebimento de diárias em concomitância com a hospedagem, uma vez que o
regime jurídico aplicável à concessão de diárias decorre de indenização por despesas
extraordinárias com hospedagem, locomoção urbana e alimentação, nos termos do art. 58 da
Lei Federal n. 8.112/90.

A Funpec, por meio do Ofício 1.287/2018-DG, informou que orienta aos
Coordenadores de Projetos sobre essa vedação. Porém, a Auditoria Interna considera que
deveria haver otimização dos controles preventivos nesta seara. Por essa razão, sugere-se que
os participantes beneficiários dos serviços de hospedagem preencham previamente um
formulário com seus dados pessoais onde assinem demonstrando ciência de que foram
informados quanto à referida vedação.

Registre-se que tal formulário, por sua vez, permitirá uma maior organização dos
Coordenadores dos Projetos no momento de propiciar as requisições das hospedagens,
aperfeiçoando-se, por conseguinte, os controles dos beneficiários das hospedagens por parte
da Fundação de Apoio e dos convites realizados pelos Coordenadores.

4.13 Informação 004: Inclusão de documento atestando a conformidade da despesa com
o plano de aplicação do projeto.

Durante a realização dos trabalhos para verificar a adequabilidade da despesa dos
projetos, verificou-se que a Funpec instituiu controle preventivo visando evitar a ocorrência
de despesas não previstas nos respectivos planos de aplicação. Esse controle é realizado por
meio da inserção de documento no processo de pagamento, logo após a emissão da
requisição, atestando a previsão do gasto no plano de aplicação do projeto. ~ , ~

Ao analisar o processo de pagamento n" 1810 12017, verificou-se que ele não estava 3kJi... ~
instruído com o referido documento. Em vez disso, havia no processo despacho com a L/(J O
descrição "Devolvida após alteração". Diante da ausência desse documento, procedeu-se
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com consulta ao SIPAC para verificar se o plano de aplicação referente ao projeto intitulado
"Projeto aplicado à formação no SUS para o Mais Médicos e mais Especialistas" possuía
dotação orçamentária para suportar esse tipo de despesa.

Verificou-se a existência de dotação orçamentária para a Natureza de Despesa
Detalhada (NDD) 33903922 (Exposição, Congressos e Conferências), constando no campo
"Observação" a descrição "organização de Eventos". Considerando o entendimento
preliminar de que hospedagem não se enquadraria como organização de eventos,
encaminhamos SA à Funpec solicitado esclarecimento quanto à ausência de documento
dispondo sobre a adequação da despesa no processo n° 181012017. Solicitamos, também, que
fosse disponibilizado plano de aplicação atualizado do projeto.

A Funpec, posteriormente, disponibilizou plano de aplicação atualizado do projeto
solicitado com a mesma dotação orçamentária consultada anteriormente, depreendendo-se,
portanto, que a despesa com a hospedagem ocorreu a título da NDD 33903922 (Exposição,
Congressos e Conferências), descrita no campo "observação" como "organização de
Eventos".

Considerando que o processo de pagamento n? 181012017 foi o único, dentre a
amostra de processos analisados, que não apresentou documento dispondo sobre a
conformidade da despesa e o fato da requisição de hospedagem ter sido efetuada para
participação de _convidados na I Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em
Saúde, decidiu-se não tratar esse ponto como constatação. No entanto, destaca-se a
necessidade dos coordenadores melhor detalharem os planos de aplicação dos projetos e de
continuarem inserindo, em todos os processos de pagamento, documento atestando a
conformidade da despesa com o plano de aplicação do projeto.

4.14 Informação 005: Insuficiência de saldo em ata de registro de preços.

Durante a análise dos processos de pagamento de locação de veículos, verificou-se que
foi efetuado pagamento à E. L. Locadora Ltda. com base em ata de registro de preço diferente
daquela que constava no processo. .

Diante disso, foi encaminhada SA à Funpec para que fossem apresentados os
esclarecimentos necessários, a qual, por meio do Oficio n" 1.186/2018-DG, informou:

"O processo n° 270322017 foi empenhado pelo item 01 da Ata de Registro de Preço
n° 14/2017 (vig. 01/11/17 a 31/10/18), no valor de R$ 312,94. Apesar da Ata n°
37/2016 ainda estar vigente (vig. 6/02/17 a 05/02/18), não foi utilizado o item 11, no
valor de R$ 3] 5,00, por não ter mais saldo suficiente para atendimento, por esse
motivo o item foi licitado novamente através do Pregão Eletrônico n° ]4/20 17".

A mesma problemática, qual seja, insuficiência de saldo em ata de registro de preços,
se repetiu também nos pregões eletrônicos n'" 005/2017 e 003/2017, os quais ensejaram na
realização dos pregões eletrônicos n'" 009/2017 e 010/2017, conforme informado pela Funpec
por meio do Oficio n" 1287/2018-DG:

"Após a finalização do Pregão Eletrônico (SRP) n° 005/2017 - FUNPEC, houve um
aumento na demanda de determinados projetos gerenciados pela Fundação, de modo
que a quantidade registrada no Pregão n? 005/2017 não foi suficiente para suprir as
solicitações. Por esse motivo foi realizado o Pregão Eletrônico (SRP) n° 009/2017,

. RA 01612018 - AUDlN~ ~



26

no período inferior a 12 (doze) meses, para atender às novas demandas e não causar
prejuízos aos projetos.
Em relação ao Pregão Eletrônico (SRP) n° 003/2017 - FUNPEC, na fase de
aceitação, foram cancelados os -Grupos 1 e 4 (1 - Locação de Sala IAudit6rios
IServiço de Coffee Break IBuffet e o 04 - Serviço de Hospedagem). Diante disso, a
Fundação instaurou o Pregão Eletrônico (SRP) n" 010/2017 - FUNPEC para
contratar empresas e atender as demandas dos projetos?".

Todos os pregões eletrônicos mencionados anteriormente foram realizados por meio
do Sistema de Registro de Preços, usado nas seguintes situações segundo o art. 3° do Decreto
n" 7.892/2013:

Art. 3° O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações frequentes;
I1 - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas
ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de
tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível. definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração. (Grifo nosso)

Mesmo com a flexibilidade que o Sistema de Registro de Preços propicia, percebe-se
que objetos iguais foram licitados em intervalos de tempo inferiores a um ano, período que
corresponde à vigência da ata. Além disso, verificou-se que dois dos três casos citados foram
realizados em intervalos inferiores a seis meses.:

Por essas razões, decidimos tratar este item como informação, já que as
recomendações da Constatação 001 (item 4.3), tratando da ausência de documentos
relacionados ao planejamento das contratações, sugerem medidas a serem adotadas para
melhorar o planejamento das contratações e mitigar o risco da falta de saldo nas atas de
registro de preços.

4.15 Constatação 010: Liquidação de material fora de vigência da Ata de Registro de
Preços.

Ao proceder com a análise da execução da despesa referente à aquisição de gases,
verificou-se que notas fiscais foram liquidadas fora da vigência da ata de registro de preços do
Pregão Eletrônico - SRP - n" 037/2016.

Diante da situação encontrada, encaminhamos SA para Funpec solicitando
esclarecimentos quanto à liquidação das Notas Fiscais de n'" 14569, 14775, 14892, 14903,
15050 e 1548719 fora da vigência da ata e em desconformidade com o prazo de entrega
previsto no item 1.2 da referida ata, qual seja, 10 dias consecutivos contados da data da
apresentação do empenho.

18 Embora a Funpec tenha alegado que houve o cancelamento de dois lotes no Pregão Eletrônico - SRP- n° ~.
003/2017 (lote 1 - Locação de Sala 1Auditórios /Serviço de Coffee Break /Buffet e lote 4 - Serviço de
Hospedagem), a ata de registro de preços foi assinada com os outros três lotes remanescentes, dentre eles o lote~
- Serviço de Hospedagem.
19 Referentes aos processos de n'" 30572017, 42782017 e 300942016;
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4.15.1 Causa: Fragilidade nos controles referente ao gerenciamento e/ou fiscalização das atas
de registro de preços.

4.15.2 Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n° 1.18612018-DG, a Funpec informou
que:

"Item 1.1 - O processo n" 30572017 foi empenhado em Fev/17, quando estava
vigente a Ata n° 07/2016 (vig. 28/04/16 a 27/04/17), e faturado em 08/2017. Apesar
de já estar vigente a nova ata de fornecimento de gases, a Ata n° 02/2017 (vig.
10/5/17 a 9/5/18), o faturamento foi realizado pelo valor empenhado no processo, e
como o fornecedor depende dos cilindros vazios utilizados pelo coordenador no
laboratório, na maioria das vezes fica inviável cumprir o prazo que consta na Ata de
Registro de Preço.
Item 1.2 - O processo n" 42782017 foi empenhado em 02/03/2017 pela Ata n°
0712016 que na data da contratação estava vigente e faturado parcialmente nos
meses 05/17, 07/2017, 08/2017 e 10/2017, novamente devido à dependência do
fornecedor aos cilindros vazios utilizados pelo coordenador. O faturamento dos
gases é de acordo com a disponibilidade desses cilindros utilizados no laboratório e
como os mesmos possuem capacidade e utilização 'distintas, não possuem
disponibilidades iguais, podendo assim ocorrer a entrega parcial dos itens."

4.15.3 Análise da Auditoria Interna: A dificuldade operacional apresentada pela unidade,
qual seja, a dependência de cilindros vazios para viabilizar novas recargas pode até explicar a
inobservância ao prazo de 10 dias consecutivos (contados da data da apresentação do
empenho) para entrega do produto. No entanto, não justifica a liquidação da despesa realizada
meses depois de encerrada a validade da ata de registro de preços.

Ao proceder com a liquidação da despesa fora do prazo de validade da ata de registro
de preços, a Funpec descumpriu não apenas o item 1.4 da ata, como também o art. 12 do
Decreto n° 7.892/2013, transcrito a seguir:

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze
meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da
Lei n? 8.666, de 1993.

Quando da liquidação das Notas Fiscais n'" 14569, 14775, 14892, 14903, 15050 e
15487, destaque-se que havia outra ata de registro de preços referente à aquisição de gases,
com valores diferentes (alguns maiores e outros menores). Essa ata foi assinada pela mesma
empresa 'vencedora do pregão anterior. No entanto, isso não justifica a impropriedade
identificada, uma vez que os valores contratados eram diferentes.

Depreende-se, portanto, haver uma falta de controle no gerenciamento de atas da
Funpec, permitindo assim liquidação de despesa por meio de ata de registro de preço com
validade já encerrada, em detrimento da utilização de ata vigente.

4.15.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que ela ajuste, nos
próximos processos licitatórios de aquisição de gases, a cláusula da ata "DO OBJETO E DAS
CONDIÇÕES" (ou do instrumento convocatório que assim dispuser), de modo que ela reflita
de forma realista as condições de entrega do material licitado. (GABINETE DA REITORA)

4.15.5 Recomendação 002: Adotar providências junto à Funpec para que observe o prazo de
validade da ata de registro de preços previsto no art. 12 do Decreto n° 7.89212013 e institua
controles internos de gestão suficientes para evitar novas liquidações fora da validade das atas c ~

de registro de preços. (GABINETE DA REITORA) ~ ~
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4.16 Constatação 011: Ausência de designação de fiscais de contrato.

Um dos pontos analisados nos processos de pagamento foi a conferência quanto à
certificação de serviços/recebimento de materiais por servidor da UFRN ou por colaborador
da Funpec. Conforme informado no escopo, houve certa limitação quanto a esse ponto, uma
vez que não temos acesso aos sistemas da fundação, fato este que inviabilizou algumas
conferências.

Percebeu-se, no entanto, que em determinadas situações não estava sendo observada a
segregação de função, ou seja, a mesma pessoa que estava requisitando os serviços estava
também o certificando, conforme se verificou nos processos de nOs185802017 e 220032017.
Diante disso, enviamos SA à Funpec para que ela informasse o nome dos fiscais de três
contratos, dentre eles o contrato de n" 12.17.0009.00, firmado entre a Funpec e a empresa
Arena View Empreendimentos Turísticos Ltda.

4.16.1 Causa: Não entendimento por parte dos gestores quanto à importância de se designar
fiscais de contrato.

4.16.2 Justificativa da Unidade: Por meio do Oficio n" 1.372/2018-DG, foi infomiado que:

"O Grupo de Compras e o Grupo de Patrimônio da Fundação controlam e fiscalizam
os contratos dos serviços e as Atas de Registros, não possuindo portaria de
designação, pois é um serviço inerente a função do colaborador da Fundação.".

4.16.3 Análise da Auditoria Interna: A prestação de serviços, por ser mais complexa que a
simples entrega de um bem, requer a designação de servidor/colaborador, com conhecimento
dos termos contratuais, para acompanhar sua execução e, consequentemente, proceder com
sua fiscalização. Logo, o fiscal de contrato é a pessoa mais recomendada para atestar os
serviços prestados, uma vez que eventuais descumprimentos de cláusulas devem ser
comunicados ao gestor do contrato, para que este adote as providências necessárias.

Na Administração Pública, por exemplo, o art. 67 da Lei n" 8.666/1993, prevê que a
execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

f

Por mais que a Fundação de Apoio não integre a Administração Pública, ela está
sujeita aos mesmos princípios e orientações, especificamente quando os recursos por ela
gerenciados forem públicos. Entende-se, portanto, que o art. 67 da Lei de Licitações se aplica,
de forma análoga, à Fundação de Apoio, já que as seleções públicas de fornecedores (que
culminam na contratação de empresas) têm como objetivo fazer frente às demandas dos
projetos da Universidade, cuja origem dos recursos é pública e são fiscalizados pelo Tribunal
de Contas da União.

Por não ter havido designação de fiscal, foi possível, em dois dos sete processos de
pagamento analisados, a certificação de serviços de hospedagem pela mesma pessoa que o
requisitou, ferindo o princípio da segregação de funções. Esse princípio consiste exatamente
na separação de atribuições entre pessoas diferentes, especialmente as funções de autorização,
execução, atesto, registro e auditoria.

4.16.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que ao certificar o
recebimento dos bens e/ou dos serviços tomados o faça preferencialmente por meio de duas
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pessoas, de modo que uma proceda com o "ateste" ea outra com o "visto", garantindo assim a
segregação de funções e segurança ao processo de liquidação da despesa. (GABINETE DA
REITORA)

4.17 Constatação 012: Disponibilização no site da Funpec de atas de registro de preços e
contratos sem assinatura, ou seja, apenas as suas minutas.

Durante a análise dos processos licitatórios e da execução da despesa houve a
necessidade de consultar alguns documentos disponíveis no site da Funpec. No entanto,
percebeu-se que a maioria desses documentos, especificamente as atas de registro de preços e
contratos, não apresentava assinaturas, ou seja, tratava-se apenas das minutas.

Por mais que o teor da minuta seja o mesmo, é importante que o documento
disponibilizado, tanto para a sociedade (em observância ao princípio da transparência) quanto
para os órgãos de controle (incluído aqui o controle social), esteja devidamente assinado, de
modo a refletir, de forma fidedigna, a relação contratual estabelecida.

Além da falta de assinatura, percebeu-se que um dos processos licitatórios analisados
estava apresentando erro ao fazer o download do instrumento convocatório (edital do Pregão
Eletrônico - SRP - n" 00112017). Diante do exposto, foi encaminhada SA para a Funpec,
para que fossem apresentadas as justificativas.

4.17.1 Causa: Maior praticidade na publicação de apenas minutas de atas de registro de preço
e contratos.

4.17.2 Manifestação da Unidade: Por meio do Ofício n° 1.287/2018-DG, foi informado que:

"As Atas de Registro de Preços que constam no site da Fundação são emitidas pelo
Sistema do Comprasnet e disponíveis para acesso no site do mesmo. Os contratos
também estão disponibilizados na página da Funpec (www.Funpec.br, vide
COMPRAS < ATAS E CONTRA TOS). Em atenção, ao princípio da publicidade os
Editais são disponibilizados por outros meios de publicidade, conforme determina a
legislação, além disso, todos os editais são disponibilizados no site da Funpec, vide:
EDITAIS <EDITAIS DE LICITAÇÃO<NOVOS (Nos casos quando ainda
encontra-se agendada a abertura da sessão do certame) ou ENCERRADOS (Nos
casos, quando já aconteceu abertura da sessão do certame). Vale ressaltar, que o
Edital do Pregão Eletrônico (SRP) n" 001l2017-FUNPEC, encontra-se disponível no
site da Funpec em "ENCERRADOS", sem apresentar nenhum erro de download e
assim como os demais Editais".

4.17.3 Análise da Auditoria Interna: Quanto ao download do edital do Pregão Eletrônico -
SRP - n° 00112017, constatou-se que o problema foi solucionado após o envio da Solicitação
de Auditoria, tendo sido inserido um novo documento no site da Funpec (Editais>Editais de
Licitação>Encerrados) disponibilizado no link "EDITAL DO PE OOl-2017-FUNPEC', de
onde pode ser "baixado" o edital.

No tocante à ausência de assinatura dos editais e das atas de registro de preços
publicados no portal público da Fundação de Apoio, não foi apresentada manifestação alguma
pela unidade. Em face disso, a Auditoria Interna considera pertinente a publicização dos
editais e das atas de registro de preço devidamente assinados de modo a evidenciar da forma . I ~
mais fidedigna possível a realidade. > ~ ~
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Em sendo os editais e as atas devidamente assinados e publicizados, o cidadão
promotor do controle social das contas públicas terá a oportunidade de visualizar as
ocorrências e instrumentos contratuais das seleções públicas de fornecedores, promovidas no
âmbito da Fundação de Apoio, de forma mais consentânea com os postulados da
transparência que vem sendo tratado de forma reiterada pelos órgãos de controle (CGU e
TCU).

4.17.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que mantenha em seu
sítio eletrônico tanto as atas de registro de preços quanto os contratos devidamente assinados
pelas partes, de modo que reflitam de forma fidedigna a relação contratual estabelecida.
(GABINETE DA REITORA)

4.18 Constatação 013: Recebimento de Notas Fiscais com o valor total dos serviços
prestados, sem a discriminação do tipo de diária e seu respectivo valor.

Após finalizado o processo licitatório para selecionar empresas prestadoras de
serviços, é formalizado contrato, assinado tanto pelo contratante quanto pela contratada, no
qual consta de forma objetiva os valores de cada serviço.

No caso dos serviços de hospedagem, os valores são definidos com base na ata de
registro de preços, conforme exemplificado a seguir:

»', Vr. Uno Vr. Total1tem Quant. Unidade Especificação
Máximo Máximo

Serviço de hospedagem em hotel com

.73 2.500 Diária
infraestrutura, padrão de desempenho e R$ 192,00 R$ 480.000,00qualidade, em apartamento simples, incluindo
café da manhã.
Serviço de hospedagem em hotel com

74 1.500 Diária
infraestrutura, padrão de desempenho e R$ 225,00 R$ 337.500,00qualidade, em apartamento simples, incluindo
café da manhã.

Ao analisar os processos de n'" 251672017, ~52542017, 220032017 e 181012017 da
Arena View Empreendimentos Turísticos Ltda., encontrou-se dificuldade em relacionar os
valores constantes nas Notas Fiscais com a quantidade de diárias pagas, em especial nos
processos de n'" 251672017 e 252542017, em que houve cancelamento parcial das notas de
empenho sem que fossem apresentadas as respectivas justificativas. Diante disso,
encaminhamos SA à Funpec, solicitando esclarecimento.

4.18.1 Causa: Entendimento pela Fundação de que as faturas são suficientes para esclarecer
os serviços prestados (tipo de diária contratada, quantidade efetivamente disponibilizada e
valor unitário).

4.18.2 Manifestação da Unidade: A Funpec, por meio do Oficio n" 1.372/2018-DG,
apresentou os seguintes esclarecimentos quanto ao cancelamento parcial dos empenhos sem
sua respectiva justificativa e recebimento de Notas Fiscais sem odetalhamento do tipo e do
valor das diárias:

"O empenho para este serviço é realizado de forma estimativa por causa do check-in
e check-out, realizados em horários diversos. Após o fechamento da fatura e envio à
Fundação para o atesto do coordenador do projeto, é realizada a solicitação de ajuste
no empenho (redução ou reforço) e o pagamento de acordo com a utilização real".
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"O Fornecedor encaminha a Fatura detalhada junto com a Nota Fiscal à Fundação.
Nela encontra-se o serviço prestado e os nomes, pois o detalhamento na nota é
inviável devido a grande quantidade de informação".

4.18.3 Análise da Auditoria Interna: Segundo manifestação da unidade, o empenho é
emitido inicialmente de forma estimativa e que apenas após a emissão da fatura se procede
com os ajustes necessários, reforçando-o ou cancelando parte do empenho. Acontece que em
dois dos processos analisados os valores cancelados não correspondiam a valores de diárias
constantes nas atas de registro de preços/contrato.

As Notas Fiscais são acompanhadas por faturas, no entanto, tais documentos nem
sempre evidenciam de forma detalhada o serviço prestado (tipo de diária contratada,
quantidade efetivamente disponibilizada e valor unitário).

Ao alegar que o detalhamento na Nota Fiscal é inviável, possivelmente a Funpec esteja
considerando a obrigatoriedade de informar o nome dos beneficiados das diárias, o que de
fato não é necessário, uma vez que isso já consta nas faturas. No entanto, é imprescindível que
conste nos documentos fiscais o tipo de diária, o quantitativo efetivamente disponibilizado,
seu valor unitário e o valor total a ser pago.

Entende-se que não há justificativa para que essas informações não constem na Nota
Fiscal, principalmente porque o hotel dispõe de tempo hábil para assim proceder, já que o
documento fiscal não é entregue ao hóspede após o check-out, mas sim encaminhado à
Funpec para atestar o serviço e efetuar o pagamento nos prazos estabelecidos nos contratos.

4.18.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que solicite aos
prestadores de serviço de hospedagem o detalhamento nas Notas Fiscais de diárias as serem
pagas, informando o seu tipo, quantidade disponibilizada, valor unitário e o valor total da
nota. (GABINETE DA REITORA)

4.18.5 Recomendação 002: Adotar providências junto à Funpec para que faça constar nos
processos de pagamento documento com as justificativas que ensejaram o
cancelamento/reforço de empenho, de modo que fique claro o novo valor a ser pago.
(GABINETE DA REITORA)

4.19 Constatação 014: Ausência de relação de pagamentos efetuados a fornecedores no
sítio eletrônico da fundação, conforme prevê o art. 49, IV, da Resolução n" 061/2016-
CONSAD.

No curso da análise dos processos de pagamento houve a necessidade de consultar, por
meio do CNPJ, relação de pagamento a fornecedores. No entanto, não identificamos a referida
relação no sítio eletrônico da Funpec. Considerando que a Resolução n? 061/2016-CONSAD
em seu art. 49, IV, prevê que seja disponibilizado relação de pagamentos de qualquer natureza
efetuados a pessoas fisicas e jurídicas, encaminhamos SA à Funpec solicitando
esclarecimentos.

4.19.1 Causa: Entendimento pela Funpec de que a apresentação dos pagamentos efetuados a (
pessoas jurídicas em seu sítio eletrônico atende o art. 19, IV, da Resolução 061/2016-

CONSAD. "d
~

RA 016/2018 - AUDINIUFRN



32

4.19.2 Manifestação da Unidade: A Funpec, por mero do Oficio n° 1.372/2018-DG,
informou que: .

"Na página de Acesso a Informação da Fundação, encontram-se todos os dados
relativos aos projetos e. todas as despesas realizadas
https://sigfundacao.Funpec.br/sigfundàcao/public/index.jsf. A busca é feita a partir
das informações dos projetos como, por exemplo: código ou título do projeto. Após
o acesso encontrará na busca 2 (duas) formas de visualizar: Visualizar Dados Gerais
ou Dados de Execução. Entrando em Dados de Execução, você encontrará as
rubricas apoiadas, clica na rubrica desejada e lá encontrará as despesas realizadas".

~*.;....~QI; ""~""G - to
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4.19.3 Análise da .Auditoria Interna: Ao consultar o sítio eletrônico da Funpec
www.funpec.br no caminho (Portal da Transparência> Pagamento para Membros do
Projeto) é possível consultar a relação de pagamentos a membros do projeto, tanto por nome
quanto por CPF. Porém, não há no site da Funpec onde consultar os pagamentos efetuados a
pessoas jurídicas por CNPJ. De fato, por meio do caminho apresentado na resposta da unidade
(Portal da Transparência > Consulta de Projetos) é possível consultar os pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas para determinado projeto.

No entanto, se um usuário necessitar de relação com pagamentos efetuados a
determinada pessoa jurídica, ele não conseguiria obter essa informação no sítio eletrônico da
fundação de apoio; a não ser que, para isso, ele consultasse todos os projetos e verificasse
cada um deles. Assim, igualmente como acontece com os pagamentos efetuados a membros
do projeto, é necessário que a Funpec possibilite a consulta a pessoas jurídicas por nome ou
por CNPJ, acrescentando ainda as demais pessoas fisicas que não integram os projetos, ou
seja, que não sejam membros.

Vale frisar que o cumprimento dos valores inerentes à "gestão pública transparente"
é assunto constantemente tratado pelos órgãos de controle e de imprescindível cumprimento
por parte das fundações de apoio. Prova disso foi a fiscalização pretérita da Controladoria
Geral da União (CGU) sobre a unidade auditada e o recente posicionamento do Tribunal de
Contas da União (TCU) por meio do Acórdão n." 1178/2018- Plenário.

4.19.4 Recomendação 001: Adotar providências junto à Funpec para que, em atenção ao art.
49, V, da Resolução n° 061/2016-CONSAD, disponibilize em seu sítio eletrônico
funcionalidade que permita consultar a relação de pagamentos aos fornecedores pelo nome
e/ou CNPJ, bem como às demais pessoas fisicas·que não integram os projetos, tal como
ocorre com os membros dos projetos, onde é possível consultá-los por nome e/ou CPF.
(GABINETE DA REITORA)

ASSUNTO:REMnrnNERAÇÃO
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4.20 Constatação 015: Ausência de informações quanto à forma e ao valor da
remuneração da UFRN decorrente dos contratos "C" e "D" no módulo de
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"Projetos/Convênios" do Sistema Integrado e Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC).

Apesar da análise da remuneração da UFRN decorrente dos contratos "C" e "D" ter se
limitado aos controles internos, houve a necessidade de solicitar alguns desses contratos,
justamente para aferir a existência e adequabilidade desses controles. Em virtude disso,
encaminhamos a SA 2018007-001 à PROPLAN solicitando que fosse disponibilizada relação
com os contratos "C" e "D" da UFRN vigentes em 2017, descrevendo a forma de
remuneração (se financeira, por incorporação de bem e equipamento ao patrimônio da UFRN
ou apenas com resultados acadêmicos).

4.20.1 Causa: Entendimento da gestão de que a consolidação da remuneração da UFRN
decorrente dos contratos "C" e ""D" (registrada apenas nos instrumentos físicos) não
demandaria muito tempo.

4.20.2 Justificativa da Unidade: Em resposta à SA 2018007-001, por meio do Memorado n°
007/2018-PROPLAN, foi informado 9ue:

"Diante da impossibilidade de organizar as informações requeridas no prazo
estipulado na S.A. em epígrafe, apresentamos, por hora, a relação com os projetos
solicitados. Contudo, apenas os projetos em destaque passaram por uma conferência
mais criteriosa.
Por isso, me razão, sobretudo: da falta de registro no SIPAC dos números de
contratos que são gerados pelos contratantes dos instrumentos dos tipos "C" e "D"
ora referenciados na S.A. em tela; e da necessidade de conferir acuradamente o valor
e a forma da remuneração à UFRN que foi firmada nesses instrumentos, solicita-se,
com base na força e nível de trabalho disponível na PROPLAN e no momento de
informação a ser estruturada, um prazo de pelo menos 15 (quinze) dias para o devido
atendimento desta Pró-Reitoria, conforme os critérios constantes nesse expediente
da Auditoria Interna da UFRN".

4.20.3 Análise da Auditoria Interna: O módulo t'Projetos/Convênios" do Sistema Integrado
e Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) permite o cadastro e acompanhamento de
todos os instrumentos firmados pela universidade, inclusive os contratos '"C" e ""D".Por meio
desse módulo é possível filtrar os contratos por número, título, vigência etc. Depreende-se,
portanto; que os projetos (que ensejam a contratação) são previamente cadastrados no SIPAC,
onde são' evidenciados seus objetivos, justificativas, membros, plano de aplicação etc. No
entanto, não foi constatada a existência de campo que registrasse as informações referentes à
remuneração da UFRN decorrente dos contratos "'C" e "D".

Diante das dificuldades operacionais encontradas pela Pró-reitoria de Planejamento e
Coordenação-Geral (PROPLAN) para consolidar os registros referentes à remuneração da
UFRN decorrente dos contratos "C" e "D", entende-se como necessário a inclusão de campos
onde possam ser inseridos a forma e o valor desses contratos, de modo a possibilitar o
levantamento dessas informações de forma mais ágil. No caso deste trabalho específico,
encontrou-se uma forma alternativa para proceder com as análises, dispensando, portanto, a
necessidade de se esperar 15 dias para o recebimento da relação solicitada. No entanto, como
esses contratos também estão sujeitos à fiscalização de órgãos de controle externo à
universidade, a Auditoria Interna entende que é preciso sistematizar essas informações,
tomando o processo de consolidação mais prático.

4.20.4 Recomendação 001: Solicitar a inclusão no módulo de "Projetos/Convênios" do ~ ~'
Sistema Integrado e Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) campos que permitam o U{j ~
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registro de informações (forma e valor) da remuneração da UFRN decorrente dos contratos
"C" e "D". (PROPLAN)

4.21 Constatação 016: Fragilidade no acompanhamento da remuneração da UFRN
decorrente dos contratos C e D, seja ela financeira ou por meio da incorporação de bens
ao seu patrimônio.

A Resolução n° 061/2016 - CONSAD, que disciplina o relacionamento entre a UFRN
e a FUNPEC prevê, em seu art. 22, quatro formas de remuneração à universidade quando da
formalização de contratos, quais sejam, financeira, aquisição de equipamentos, obras de
infraestrutura e resultados acadêniicos.

Visando avaliar os controles internos existentes, encaminhamos SAs para a
PROPLAN e para a PROAD, solicitando que fossem informados quais mecanismos a UFRN
dispõe para realizar o acompanhamento de sua remuneração decorrente da celebração de
contratos "C" e "D" com a FUNPEC.

4.21.1 Causa: Entendimento pela gestão de que como a UFRN figurava como contratada ou
interveniente executora não havia a necessidade de "prestação de contas" referente à
remuneração devida à universidade.

4.21.2 Manifestação da Unidade: A PROPLAN, por meio do Memorando n" 012/2018-
PROPLAN, informou:

"Em resposta à supracitada S.A. temos a informar sobre o item 2. que, de acordo
com a Resolução n? 061/20 16-CONSAD, ficou estabelecido em seu Art. 48, que:
Art. 48. A Fundação de Apoio deverá, na execução dos projetos acadêmicos de que
trata esta Resolução, observar as normas aprovadas pelos órgãos colegiados
superiores da Universidade e submeter-se aos controles de gestão a serem exercidos
pela PROPLAN, AUDIN e PROAD, diretamente ou com o auxílio das pró-reitorias
acadêmicas, de gestão de pessoas e de assistência estudantil, com as seguintes
atribuições:
(...)
I - à PROPLAN:
a) implantar a sistemática de gestão, controle e fiscalização dos instrumentos
jurídicos de forma a individualizar o gerenciamento dos recursos envolvidos em
cada um deles;
b) verificar a segregação de funções e responsabilidades na gestão dos instrumentos
jurídicos, bem como na prestação de contas, de modo a evitar que a propositura,
homologação, assinatura, coordenação e fiscalização do projeto se concentrem em
um único servidor, em especial o seu coordenador.
Contudo, é sabido que a Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCFIPROAD, por
hora, possui rotina estabelecida para os contratos do tipo A e B, onde a Universidade
figura como contratante, logo recebe processo de prestação de contas".

A PROAD, por meio do Memorando n° 66/2018-PROAD, informou:

. ,

"Em atenção à Solicitação de Auditoria n" 2018007-007, temos a informar o que
segue.
No que diz respeito aos controles internos e a execução de instrumentos firmados
com a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), a Pró-
Reitoria de Administração vem esclarecer que:
A partir do ano de 2017, o controle da remuneração devida à UFRN foi repassado
para ser executado na PROAD, mais precisamente na DCF. Antes desse período,
esse controle da remuneração devida à UFRN era realizado pela PROPLAN.
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Ressalta-se que esse controle efetuado na PROAD abrange .somente a parte
financeira e de incorporação dos bens nos tipos "A" e "B", os quais cabem a
Diretoria de Contabilidade e Finanças analisar suas prestações de contas perante a
Fundação de Apoio conforme estabelecido no art. 50 da Resolução 06112016.
No que concernem os procedimentos adotados no parágrafo anterior, o controle
interno relativo à remuneração devida á UFRN é feito por meio de planilha
eletrônica, onde constam os valores previstos contratualmente e os valores
arrecadados até o momento, além dos valores a serem arrecadados até o final de sua
vigência, especificando as unidades favorecidas, agrupadas por contrato (projeto).
Tais valores devidos são ressarcidos mensalmente, conforme arrecadação da
FUNPEC (Tipo "A"), realizando seu repasse à UFRN por meio de GRU com
identificação do número de contrato ou de acordo com o repasse
orçamentário/financeiro (Tipo B).
Em relação aos projetos dos tipos "C" e "D" celebrados com a FUNPEC, os mesmos
não transitam pela PROAD, e não há quaisquer prestações de contas junto à DCF,
uma vez que no tipo "C" é quando a FUNPEC contrata a UFRN e no tipo "D" a
UFRN atua como "interveniente" e a prestação de contas é apresentada junto à
contratada. .
No entanto, a PROAD por meio do DCF mantém um registro dos valores
"fmanceiros" ressarcidos desses projetos, a partir de 2017, o qual só se concretiza no
momento que é 'quitada a GRU pela FUNPEC. Neste caso, diferentemente do que
acontece nos projetos de tipo "A" e "B", não há controle prévio dos valores nem ao
fmal de sua execução, pelos motivos apresentados nos parágrafos anteriores.
Por fim, em relação à remuneração devida à UFRN por meio da incorporação dos
bens nos projetos dos tipos "C" e "D", a PROAD por meio da DMP compete receber
os Termos de doações entregues quando do término dos projetos executados pela
Fundação de Apoio e realizar o tombamento desses bens para a universidade".

4.21.3 Análise da Auditoria Interna: Percebe-se que, ao analisar a resposta das unidades, os
controles existentes para realizar o acompanhamento da remuneração da UFRN decorrente
dos contratos "C" e "D" estão frágeis.

Em 2013 foi realizado trabalho de auditoria envolvendo transferência de recursos para
a Fundação de Apoio. Percebeu-se que alguns controles foram instituídos/aprimorados,
principalmente referentes aos contratos dos tipos "A" e "B".

Quanto aos contratos do tipo "C" e "D", sempre houve um entendimento pela gestão
de que a prestação contas do objeto pactuado era devida apenas à parte contratante (agência
de fomento, empresa privada etc.) e que como a UFRN figurava nesses contratos como
contratada ou interveniente executora, não caberia à FUNPEC prestar-lhe contas referente à
sua remuneração (financeira ou por meio da incorporação de bens).

De fato, não há dúvidas quanto à necessidade da prestação de contas do objeto
pactuado à parte contratante pela Fundação de Apoio. Porém, além da prestação de contas do
objeto, a FUNPEC tem também a obrigação de prestar contas à universidade do valor devido
a ela a título de remuneração.

A partir da análise realizada nos contratos acadêmicos selecionados, marcou-se uma
reunião com os gestores da PROAD e PROPLAN para tratar dos controles referentes à
remuneração da universidade decorrente dos contratos "C" e "D", oportunidade em que houve
uma maior compressão por parte da gestão quanto às fragilidades apontadas, fato este que
resultou, por ocasião do entendimento conjunto dos integrantes da reunião, em CInCO
recomendações, a seguir apresentadas. ~ ~
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4.21.4 Recomendação 001: Disponibilizar à DCFIPROAD, sempre que forem firmados
contratos "C" e "D", cópia dos instrumentos e/ou planilha eletrônica com informações
relevantes sobre a contratação (tipo, partícipes, objeto, vigência, valor, forma de remuneração
etc.). (PROPLAN)

4.21.5 Recomendação 002: Adotar providências junto à Funpec para que encaminhe, ao final
dos contratos "C" e "D", documento contendo cópia das Guias de Recolhimento da União
(GRU) , quando a forma de remuneração da UFRN for financeira. (GABINETE DA
REITORA)

4.21.6 Recomendação 003: Confrontar os valores a receber e os valores efetivamente pagos à
UFRN pela FUNPEC decorrente dos contratos "C" e "D", quando for esta sua forma de
remuneração, e encaminhar à PROPLAN para fins de arquivamento na sua respectiva pasta.
(DCF/PROAD)

4.21. 7 Recomendação 004: Adotar providências junto à Funpec para que, ao final dos
contratos "C" e "D", encaminhe relação dos bens adquiridos e incorporados ao patrimônio da
universidade durante o contrato, quando for esta sua forma de remuneração, além daqueles
que, por algum motivo, deveriam ter sido e ainda não o foram. (GABINETE DA REITORA)

4.21.8 Recomendação 005: Ratificar, por meio do SIPAC, a incorporação de bens constantes
em relação disponibilizada pela FUNPEC ao término de cada projeto e encaminhar à
PROPLAN para fins de arquivamento na sua respectiva pasta. (DMP/PROAD)
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5 CONCLUSÃO

Conforme evidenciado no escopo (item 2 deste relatório), os trabalhos de auditoria
consistiram na análise do credenciamento da Fundação de Apoio, da conformidade de
aspectos relacionados à seleção pública de fornecedores, da execução da despesa e dos
controles referentes à remuneração da UFRN decorrente dos contratos "C" e "D,,2o.

Com exceção do aspecto "Credenciamento da Fundação de Apoio", foram
identificadas impropriedades nos outros três aspectos analisados. Isso implica dizer que as
seleções públicas de fornecedores, a execução da despesa e os controles referentes à
remuneração da universidade decorrente dos contratos "C" e "D" apresentaram fragilidades,
que culminaram na proposição de recomendações por parte desta unidade de Auditoria
Interna.

Percebe-se, com base resultado dos trabalhos (item 4 .deste relatório), que as
fragilidades identificadas estão associadas não apenas às unidades administrativas da UFRN,
a exemplo da Pró-reitoria de Planejamento e Coordenação-Geral (PROPLAN) e da Pró-
reitoria de Administração (pROAD), como também à Fundação Norte-rio-grandense de
Pesquisa e Cultura (Funpec).

Embora as demonstrações financeiras da Fundação de Apoio sejam submetidas à
auditoria contábil externa, o Decreto n° 7.423/2010, que regulamenta a Lei n" 8.958/1994,
prevê em seu art. 12, § 3°, que a execução de instrumentos jurídicos firmados entre as
Instituições Federais de Ensino Superior e suas Fundações de Apoio está sujeita à fiscalização
do Tribunal de Contas da União (TCU), além dos órgãos de controle interno competente.

Além de atender ao referido decreto, este trabalho de auditoria observou também à
alínea "c" do inciso lI, art. 48, da Resolução 06112016-CONSAD, que estabelece como
competência desta unidade de Auditoria Interna auditar os processos de licitações realizados
pela Fundação de Apoio.

Apresentamos no quadro, a seguir, os achados de auditoria encontrados ao longo da
execução dos trabalhos:

-
Item Deseriçio da Constatação

4.3 Constatação 001 Ausência de documentos que substanciem o planejamento das
aquisições/ contratações.

4.4 Constatação 002 Ausência de cláusula contra o nepotismo em edital de licitação.

Designação de comprador para compor comissão de seleção pública de
4.5 Constatação 003 fornecedores sem o respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdência

Social.

4.6 Constatação 004
Publicização e disponibilização de instrumentos convocatórios de seleção pública
de fornecedores em datas diversas.

4.7 Constatação 005 Falta de publicização dos integrantes da comissão de seleção públicas de
fornecedores.

4.8 Constatação 006 Documentos produzidos no curso das seleções públicas de fornecedores sem a
assinatura de todos os membros da respectiva comissão.

4.9 Constatação 007
Checklist da Funpec (Atos administrativos e documentos) evidenciando existência
de parecer jurídico sem este constar nos autos da seleção pública de fornecedores.

Quadro 2- Achados de auditoria

20 Profundidade dos exames evidenciada no Quadro 1 (pag. 2)
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4.10 Constatação 008

4.11 Constatação 009

Ausência de documento demonstrando a (rejanálise de pendências durante a
aferição de habilitação dos licitantes em processo de seleção pública de
fornecedores.
Pareceres jurídicos em processos de seleção pública de fornecedores amparados por
fundamentações idênticas, sem análise das especificidades dos instrumentos
convocàtórios, e/ou inexistentes. '

4.15 Constatação 010 Liquidação de material fora de vigência da Ata de Registro de Preços.

4.16 Constatação 011 Ausência de designação de fiscais de contrato.

Disponibilização no site da Funpec de atas de registro de preços e contratos sem
assinatura, ou seja, apenas de suas minutas.4.17 Constatação 012

Recebimento de Notas Fiscais com o valor total, dos serviços prestados, sem a
discriminação do tipo de diária e seu respectivo valor.4.18 Constatação 013

Ausência de relação de pagamentos efetuados a fornecedores no sítio da fundação,
conforme prevê o art. 49, IV, da Resolução n° 061120 16-CONSAD.

4.19 Constatação 014

4.20 Constatação 015
Ausência de informações quanto à forma e ao valor da remuneração da UFRN
decorrente dos contratos "C" e "D" no módulo de "Projetos/Convênios" do Sistema
Integrado e Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

4.21 Constatação 016
Fragilidade no acompanhamento da remuneração, da UFRN decorrente dos
contratos C e D; seja ela financeira ou por meio da incorporação de bens ao seu
patrimônio.

A Auditoria Interna entende que ao observar as recomendações constantes nesse
relatório de auditoria, a gestão estará tanto aperfeiçoando os processos de seleção pública de
fornecedores no âmbito da Funpec, otimizando os gastos referentes aos projetos apoiados pela
Fundação de Apoio, bem como fortalecendo os controles internos, em especial quanto à sua
remuneração decorrente dos contratos "C" e "D".

Por fim, e não menos importante que as constatações, são as informações apresentadas
ao longo deste relatório, as quais merecemser observadas, uma vez que visam aperfeiçoar os
procedimentos existentes.

Natal, 11 de outubro de 2018 .

. ~ÚI)K) 11)P/;Z~S;~Y
~no JoJ'Pereira Silva

Auditor - Matrícula 1756546
Coordenador da Equipe ,

RornJoséEmaJloeíP.MeiJeiros daNó~regas~a
~ Matrícula 3012221

Membro da Equipe

De acordo,
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