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 Unidade Auditada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF 

Exercício: 2012 
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Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201306001 
UCI Executora: SFC/DSSAU - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201306001 e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII, da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pela Fundação Nacional de Saúde Presidência. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 
Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos 
conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–119/2012 e 124/2012. 

De acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012 e em face dos 
exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 
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2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

O Tribunal de Contas da União – TCU estabeleceu na DN nº 124/2012 que nesse item 
deve se analisada a conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do art. 13 da IN 
TCU nº 63/2010, quais sejam, o Rol de Responsáveis para o exercício de 2012 e 
Relatório de Gestão. Do exame dessas peças do Processo de Contas apresentados pela 
Funasa, verifica-se que UJ cumpriu o que estabelecem as normas. 
  
No que tange à avaliação do conteúdo e do formato a ser abordado no Relatório de 
Gestão, tomando como referência a DN TCU nº 119/2012 e Portaria TCU nº 150/2012, 
constata-se que UJ cumpriu satisfatoriamente, salvo em relação a determinados itens 
que se encontram tratados em pontos específicos deste trabalho, uma vez que foram 
identificados quadros incompletos no item 2.4 – Indicadores e no item 4.1. Informações 
sobre Programas Temáticos de Responsabilidade da UJ.  /Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão alcançados pela 
Funasa no exercício de 2012, em especial quanto à eficácia e à eficiência dos objetivos e 
das metas físicas e financeiros planejadas ou pactuados para o exercício, foram 
selecionadas as duas Ações de Governo que demonstram atividades finalísticas, a saber: 
 
a) Para a Ação 10GD (Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento 
de Água em Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes), vinculada ao 
Programa Temático Saneamento Básico, cujo objetivo é beneficiar municípios com a 
implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, foram 
apresentados os seguintes resultados: 
 
Quadro 01: Meta Física X Meta Financeira da Ação 10GD 

Meta Financeira Meta Física (município beneficiado) 
Dotação Despesa liquidada % Meta Prevista Meta Executada % 

442.195.000,00 98.395.190,99 22,3% 478 137 28,7% 
Fonte: Relatório de Gestão da Funasa 

 
Ressalte-se que com as informações constantes do Relatório de Gestão não foi possível 
avaliar a metodologia de cálculo da meta física que possibilite validar o quantitativo de 
137 municípios beneficiados. 
 
b) Para a Ação 10GE (Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento 
Sanitário em Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes), vinculada ao 
Programa Temático Saneamento Básico, cujo objetivo é beneficiar municípios com a 
implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário em municípios 
com população de até de 50.000 habitantes, os resultados apresentados foram os 
seguintes: 
 
Quadro 02: Meta Física X Meta Financeira da Ação 10GE 

Meta Financeira Meta Física (município beneficiado) 
Dotação Despesa liquidada % Meta Prevista Meta Executada % 

356.850.000,00 322.153.844,42 90,3% 293 151 51,5% 
Fonte: Relatório de Gestão da Funasa 
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Da mesma forma, para a Ação em comento, cabe a observação de que com as 
informações constantes do Relatório de Gestão não foi possível avaliar a metodologia 
de cálculo da meta física que possibilite validar o quantitativo de 151 municípios 
beneficiados. 
  ##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A avaliação dos indicadores de desempenho apresentados pela UJ no exercício de 2012 
foi realizada levando-se em consideração os seguintes aspectos:  
 
- completude: capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação 
que a Entidade pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na 
gestão; 
 
- comparabilidade: capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo 
do tempo, por intermédio de séries históricas;  
 
- confiabilidade: confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 
indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou 
externos à unidade; 
 
- acessibilidade: facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral; 
 
- economicidade: razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos indicadores de 
desempenho relacionados às ações finalísticas da Entidade apresentados no Relatório de 
Gestão do exercício de 2012. Essas áreas englobam ações relacionadas à engenharia de 
saúde pública e de saúde ambiental. 
 
Essa verificação teve como escopo 15 indicadores, restando demonstrado que, apesar 
das modificações adotadas pela Funasa em relação aos indicadores apresentados no 
exercício de 2011, os indicadores de desempenho ainda demonstram fragilidades 
inerentes aos aspetos já mencionados. 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos 

Considerando que na Lei nº 12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os 
programas temáticos, que durante a gestão 2012 o Decreto de Gestão do PPA 2012-
2015 (Decreto nº 7.866/2012) foi publicado no DOU apenas em 20/12/2012, que 
mesmo nesse normativo as atribuições quanto à atualização dos indicadores dos 
programas recai sobre o Ministério do Planejamento, que a responsabilidade sobre os 
órgãos inicia-se a partir dos Objetivos (nível inferior ao nível dos programas), a 
avaliação do item 4 do anexo IV da DN TCU nº 124/2012 restou prejudicada.  
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Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados nem na Lei nº 
12.593/2012, nem no Decreto nº 7.866/2012, eles estão sendo avaliados nos resultados 
quantitativos e qualitativos da ação, atendendo, assim, ao estabelecido na Portaria SOF 
nº 103, de 19/10/2012. Dessa forma, o controle interno se abstém de emitir opinião 
sobre o item 4 na gestão 2012.  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Trata-se de análise gerencial acerca da gestão de recursos humanos da 
Funasa/Presidência. Nessa abordagem, serão tratados os seguintes aspectos:  

a) adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições, 
realizando comparações e série históricas; 

b) observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de 
pessoal, bem como, se for o caso, sobre concessão de aposentadorias, reformas e 
pensões; 

c) consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de 
pessoas; 

d) tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos 
sistemas corporativos obrigatórios, especificamente quanto ao cumprimento da norma 
que trata de registros no sistema Sisac. 
 
 
- Adequabilidade da Força de Trabalho 
 
As principais atribuições da Funasa estão relacionadas à análise de projetos de 
engenharia de obras de saneamento, acompanhamento e fiscalização de obras, avaliação 
de prestação de contas de convênios de convênios e termos de compromisso. 
 
Para executar essas atividades, a Funasa Presidência conta com uma força de trabalho 
que vem diminuindo, conforme demonstra o Quadro a seguir dos servidores efetivos:  

 
Quadro 03: Servidores Efetivos da Funasa Presidência 

Natureza do 
Vínculo 

Quantidade em 2011 Quantidade em 2012 Variação 

Servidor Efetivo 781 730 Redução de 6,5% 
Fonte: SIAPE/DW (referência dezembro de 2012) 

Além da redução de 6,5 ocorrida no exercício de 2012, outra situação impactante na 
força de trabalho é o fato de 49% dos servidores possuir idade superior a 50 anos, sendo 
que aproximadamente 30% de todo o Quadro da Funasa já receber o abono de 
permanência.   

Ao se avaliar a situação considerando as Superintendências Estaduais, verifica-se a 
tendência de redução da força de trabalho se mantém, conforme tratado no Quadro a 
seguir: 
 
 
Quadro 04: Evolução do Quantitativo de Servidores Presidência e Superintendências 

Natureza do Vínculo 2011 2012 Variação 

Servidores 3742 3496 -6,6% 
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Requisitados 25 17 -32,0% 

Contratos Temporários 108 90 -16,7% 

Cedidos para o SUS 4777 4696 -1,7% 

Cedidos Empregados Públicos 5027 5027 0,0% 
Fonte: Relatório de Gestão 

 
Cabe a observação de que os cedidos para o SUS e os cedidos empregados públicos 
(agentes de endemias sediados no Rio de Janeiro) ocorreram com base na Instrução 
Normativa FUNASA nº 03/2000, que estabeleceu procedimentos relacionados à cessão 
de servidores a Estados, Distrito Federal e Municípios, que executavam ações na área de 
epidemiologia e controle de doenças. Apesar do quantitativo elevado, a Entidade optou 
por não promover o retorno desses profissionais.  
 
 
- Observância da Legislação sobre Remuneração 
 
Para verificar a conformidade dos pagamentos e concessões de aposentadorias e 
pensões, foram analisadas 66 tipologias de falhas a partir de cruzamentos e 
levantamentos ao longo do exercício de 2012. Como resultado desse trabalho, as 
pendências apontadas pela CGU foram encaminhadas para a Funasa e as providências 
adotadas foram avaliadas como satisfatórias para corrigir as falhas.  
 
  
- Consistência dos Controles Internos Administrativos 

Quanto á consistência dos controles internos da área de gestão de pessoas, a avaliação 
ocorreu considerando os aspectos relacionados à correção das falhas na folha de pessoal 
e em relação às ações referentes à identificação e à proposta de solução da escassez no 
quadro de servidores. 

Essa verificação procedida pela equipe aponta que o ambiente de controle e os 
procedimentos de controle do setor são satisfatórios. Além disso, os levantamentos da 
situação do quadro podem ser considerados como a gestão de risco, uma vez que 
identificou os fatores indesejáveis para a Entidade, caso não sejam adotadas medidas 
corretivas.    

- Registros no Sistema Sisac 
 
Quanto à atuação na gestão de pessoal em relação ao cumprimento dos prazos previstos 
no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007, para cadastramento no Sistema SISACNet do Tribunal 
de Contas da União, e posterior disponibilização ao respectivo órgão de controle 
interno, das informações pertinentes aos atos de aposentadoria e pensão emitidos em 
2012, foi observada que, apesar de ter ocorrido registros intempestivos (2 de 73), 
conclui-se o procedimento de registro é satisfatório, mesmo porque a Entidade já 
procedeu ao registro desses 2 atos 
  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 
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Trata-se de avaliação da gestão das transferências realizadas pela Funasa no exercício 
de 2012, pois esse tipo de transferência utilizado pela Entidade para levar as obras de 
saneamento aos municípios de até 50 mil habitantes.  
 
São dois tipos de transferências firmados entre a Funasa e os municípios. Os convênios 
e termos de compromisso, sendo esses últimos utilizados para atender ao Programa de 
Aceleração do crescimento – PAC. 
 
Releva esclarecer que todos os convênios e termos de compromisso são firmados entre a 
Presidência da Entidade e municípios ou estados, cabendo às superintendências 
estaduais avaliar os projetos, acompanhar a execução das obras, apresentando subsídios 
para a análise das prestações de contas.  
  
A verificação realizada teve como propósito avaliar as áreas responsáveis pela condução 
das transferências, pela gestão das prestações de contas e pela condução dos processos 
de Tomada de Contas Especiais, levando-se em conta a estrutura de pessoal e os 
controles internos mantidos pela Entidade. 
  
 
Instrumentos de Transferências Vigentes 
 
Ao término do exercício de 2012, a Funasa apresenta o seguinte quantitativo de 
instrumentos de transferências vigentes: 
 
 
Quadro 05: Quantidade de Transferências 

Modalidade Quantidade 
Convênios 3.269 
Termos de Compromisso do PAC 3.134 

Total 6.403 
Fonte: CGCON 
 
Estrutura de Pessoal 
Da análise da estrutura de pessoal que a Entidade conta para conduzir as transferências 
de recursos e as análises das prestações de contas, verificou-se que o quadro de pessoal 
não é satisfatório para dar o andamento adequado às transferências de recursos, 
conforme retrata o Quadro a seguir:  
 
 
Quadro 06: Situação de Transferências X Quadro de Pessoal  

Lotação de Técnicos Processos vigentes 
Processos expirados aptos 

p/ análise das contas Total de 
processos 

Celebração 
P. 

contas 
Total Conv. TC/PC Total Conv. TC/PC Total 

73 91 164 3.269 3.134 6.403 3.176 924 4.100 10.503 
Fonte: CGCON 

 
 
Prestação de Contas 
 
Quanto à avaliação dos procedimentos de análise e prestações de contas, avaliou-se a 
como insatisfatórios devido à ausência de estrutura para analisar o elevado número de 
convênios com vigência expirada na situação de “a aprovar” e “a comprovar”, tomando 
como referência o período de 2002 a 2012, conforme tratado no Quadro a seguir:  
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Quadro 07 – Convênios com contas pendentes 
Exercício do fim 

de vigência 
Quantidade de 

convênios 
Soma dos saldos de Valores a 

aprovar 
Soma dos saldos de Valores 

a comprovar 

2002 7 - - 

2003 121                   494.400,00  - 

2004 841             12.827.737,56                              47.663,42  

2005 511               5.468.076,54                              44.442,63  

2006 661             10.460.921,90                                9.489,56  

2007 904             16.186.652,48                            116.642,37  

2008 1621             78.874.039,58                        3.113.651,20  

2009 2422           129.022.508,09                      37.071.353,87  

2010 1516             98.681.155,63                        9.894.399,48  

2011 2485           166.097.456,60                      31.135.071,17  

2012 2110           108.483.876,91                   267.551.467,50  

Total Geral 13200           646.427.207,05                   356.482.605,04  

Fonte: Siafi 
 
 
Acompanhamento das Transferências 
 
Da análise do acompanhamento das transferências de recursos para atender aos 
convênios termos de compromisso, especificamente em relação aos controles de 
término de vigência, verificou-se a existência de instrumentos, celebrados entre os 
exercícios de 2002 a 2007, com saldos ainda a liberar que as vigências já se encerraram, 
demonstrando que esses valores não terão mais como ser repassados. O Quadro a seguir 
apresenta os quantitativos e valores mencionados: 
  
 
Quadro 08 – Convênios com Saldo a liberar 

Exercício da 
Celebração 

Quantidade de Convênios 
com Saldo a liberar 

Soma de Valor do Saldo a 
liberar 

2002 124     22.853.623,32  

2003 201     18.953.296,50  

2004 239     56.765.015,98  

2005 454    114.422.905,49  

2006 361     50.649.687,66  

2007 1067    499.036.257,93  

Total 2446 762.680.786,88 

Fonte: Siafi (situação em 31/12/2012) 
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Dessa forma, verifica-se que são 2.446 convênios que ainda têm parcelas a serem 
liberadas, representando uma despesa já empenhada em exercícios anteriores de R$ 
762.680.786,88. 
 
 
Controle de Processos de Tomada de Contas Especiais 
A instauração de Processos de Tomada de Contas Especiais – TCE, basicamente, 
ocorrem quando há falhas na execução do objeto em que é evidenciada a existência de 
dano ao erário ou quando o convenente deixa de prestar contas.  Trata-se de medidas de 
exceção, pois há de se tentar incialmente que a devolução dos recursos ou a 
apresentação da prestação de contas ocorra mediante cobrança na esfera administrativa.  
 
Para o exercício de 2012, o quantitativo de processos de TCE analisados foi de 705, 
sendo 306 foram encaminhados à CGU para certificação, 201 foram arquivados e 158 
foram encaminhados para realização de ajustes. 
 
Assim, forma avaliados os controles internos referentes aos processos arquivados no 
exercício, sendo que os exames realizados em 21 desses processos demonstraram que os 
procedimentos adotados seguiram ao que preceitua as normas, salvo em relação a dois 
processos em que houve a identificação de falhas de natureza formal na condução do 
processo. 
  
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A análise da gestão de compras e contratações objetivou emitir opinião sobre os seguintes 
aspectos: 

- regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitação; 

- utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação 
de serviços e obras; e 

- qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 
contratações. 

 

A Avaliação da gestão de compras e contratações realizadas pela Funasa no exercício de 
2012 tomou como referência o levantamento dos valores empenhados no exercício. Desse 
levantamento, identificou-se a existência de 248 processos de compras realizados no 
exercício, representando uma despesa de R$ 174.375.061,68, distribuídos da seguinte 
forma segundo a modalidade de licitação: 

 

 

Quadro 09: Licitações por modalidade x valores empenhados em 2012 

Modalidade Qtde  Processo  Valor Total  % da Modalidade 

Concorrência 33 85.643.477,95 49,1% 

Dispensa 26 1.188.553,16 0,7% 
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Inexigibilidade 77 6.982.283,82 4,0% 

Pregão 111 79.855.991,80 45,8% 

Tomada de Preços 1 704.754,95 0,4% 

Total Geral 248 174.375.061,68 

 

Desse levantamento, foi realizada a seleção da amostra auditada, obedecendo aos critérios 
de relevância, materialidade e criticidade, sendo os valores envolvidos tratados no Quadro 
a seguir: 

 

Quadro 10: Amostra de Licitações por modalidade x valores empenhados em 2012 

Modalidade  Valor Total  Total da Amostra % da Modalidade 

Concorrência 85.643.477,95 8.884.509,16 10,37% 

Dispensa 1.188.553,16 - 0,00% 

Inexigibilidade 6.982.283,82 159.100,00 2,28% 

Pregão 79.855.991,80 6.552.236,07 8,21% 

Tomada de Preços 704.754,95 704.754,95 100,00% 

Total Geral 174.375.061,68 16.238.250,18 9,31% 

Ressalte-se que não foi analisado processo de compra por dispensa de licitação devido à 
avaliação preliminar, realizada quando do planejamento do trabalho, ter demonstrado a 
inexistência de fracionamento e de compras ou serviços que não se enquadram nas 
previsões de dispensa de licitações.  

No que tange à verificação da regularidade dos processos de inexigibilidade, identificou-se 
a ocorrência de contratação de empresa, sem comprovar a notória especialização para 
prestar serviços técnicos que não se enquadram como de natureza singular, para 6 
processos cujo enquadramento foi justificado por esse motivo, sendo, por seu turno, 
consideradas as contratações indevidas. 

Da analise dos dois processos de compras para os quais os critérios de sustentabilidade 
ambiental seriam aplicáveis, não se identificou a adoção dessas diretrizes. Questionada 
sobre o tema, a UJ não apresentou manifestação. Dessa forma, avalia-se que a Funasa não 
adotou os critérios de sustentabilidade ambiental no exercício de 2012. 

Quanto aos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 
contratações, identificou fragilidades que comprometeram o bom funcionamento do setor 
do período sob análise, tendo em vista que o trabalho de auditoria demonstrou a ocorrência 
de falhas relacionadas à pesquisa de preço para garantir aquisições no melhor preço, à 
elaboração dos termos de referência e editais de licitações, à motivação das aquisições 
segundo a necessidade e ao acompanhamento e fiscalização dos contratos. Tais práticas 
chegaram a ocasionar a ocorrência de compras consideradas antieconômicas e serviços 
praticados acima do preço de mercado. 

Como aspecto positivo, citam-se os pareceres jurídicos emitidos pela Procuradoria Federal 
sobre os processos submetidos a sua apreciação, pois esses documentos apresentam 
avaliações pertinentes acerca dos cuidados necessários. No entanto, frequentemente eles 
foram desconsiderados pela área responsável pela compra. 
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##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF  

Trata-se de avaliação quanto à utilização Cartão de Pagamentos do Governo Federal – 
CPGF, de acordo com as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008. O 
CPGF se destina a atender a despesas de pequeno vulto e a despesas de natureza 
eventual. 
 
Para tal, realizou-se avaliação da estrutura de controles internos administrativos garante 
o regular uso dos cartões de pagamento, no que tange à existência de normativos 
internos, indicando os responsáveis pelo acompanhamento (concessão, fiscalização e 
prestação de contas) do CPGF, bem como os procedimentos referentes tempestividade e 
aderência às normas das prestações de contas. 
 
No exercício de 2012, a Funasa Presidência executou uma despesa de R$ 4.550,20, por 
meio de 3 supridos, sendo R$ 1.689,60 na modalidade saque e R$ 2.860,60 na 
modalidade fatura.  
 
Dos exames realizados, não se identificou falhas quanto à utilização dos CPGF, bem 
como os controles referentes à apresentação de prestação de contas forma considerados 
satisfatórios.  
 
Diante do exposto, dessume-se que a utilização dos cartões de pagamentos em uso na 
Funasa Presidência está em conformidade com as disposições dos Decretos nºs 
5.355/2005 e 6.370/2008, mesmo não havendo normativo interno que trate sobre o 
tema, uma vez que não foram identificadas falhas. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Com base em consulta ao sistema SIAFI, especificamente em relação às contas 
contábeis 212111100, 212121100, 212131100, 212152200, 212192200, não verificou 
saldos para o exercício de 2012, permitindo concluir que a Entidade não possui 
ocorrência relacionada à assunção de passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão 
orçamentária de créditos ou de recursos.  
 
Essa informação corrobora os registros constantes do Relatório de Gestão da Entidade 
para o exercício de 2012.  
 
  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Com relação à gestão de TI, verificou-se que Houve a instituição do Comitê Gestor de 
Tecnologia da Informação, bem como do Comitê Gestor de Segurança da Informação e 
Comunicação, em atendimento às recomendações do relatório de auditoria da gestão 
para o exercício de 2010. Tais comitês foram compostos por representantes das 
diferentes partes da instituição, de modo aderente ao recomendado pela ISO 27002. 
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A Portaria FUNASA nº 94, de 09/02/2012, instituiu o Comitê de Segurança da 
Informação e Comunicações, com o objetivo precípuo de estabelecer estratégias e 
diretrizes relacionadas à gestão de recursos de informação e tecnologia. O Comitê é 
composto, em sua instância deliberativa, pelo Diretor Executivo, Diretor do 
Departamento de Engenharia de Saúde Pública, Diretor do Departamento de 
Administração e Diretor do Departamento de Saúde Ambiental.  
 
 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI se encontra vigente até 2014, 
tendo sido aprovado em 27/03/2012. Dos exames realizados no presente trabalho, 
verificou-se que o PDTI vem sendo utilizado como ferramenta de apoio à tomada de 
decisão para o gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, com vista a minimizar o 
desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais 
relevante. Nesse aspecto, avalia-se que os procedimentos adotados pela Funasa estão 
aderentes ao que preceitua o Plano. 
 

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA aprovou o PDTI 2012-2014, 
por meio da Portaria FUNASA/MS nº 232, de 27/03/2012, o qual abrange a Presidência 
e as Superintendências Estaduais – SUEST, localizadas nos Estados. Ressalte-se, 
todavia, que não cabe à SUEST/MG a responsabilidade acerca da gestão de Tecnologia 
da Informação que se centraliza em Brasília e é formalizada por meio do PDTI 
elaborado pela FUNASA/Presidência. 
 
A Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC foi aprovada pelo 
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações por meio da Resolução nº 1, de 
23/07/2012. 
 
Quanto às áreas de recursos humanos de TI e desenvolvimento de sistemas, impende 
registrar que não foram realizadas novas avaliações para o exercício de 2012, haja vista 
que a situação destas áreas já havia sido considerada satisfatória na auditoria da gestão 
de exercícios anteriores. 
 
Com base nessas informações, conclui-se que a área de gestão de TI da Entidade é 
satisfatória. 
  ##/Fato## 

 
 
 
 
 
2.11 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Trata-se de avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da 
Entidade, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou 
Locados de Terceiros. O Setor responsável por essa gestão é o Serviço de Patrimônio, 
subordinado à Coordenação de Material e Patrimônio/Cglog/Deadm. 
 
No que se refere ao controle e ao monitoramento das informações acerca dos imóveis 
citados, foi constatado por meio de análise às informações prestadas pela Funasa no 
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Relatório de Gestão que foi relacionado no Quadro “discriminação dos bens imóveis de 
propriedade da União de responsabilidade da UJ” o imóvel onde funciona a sede da 
Funasa, RIP nº 970131381500-5, situado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Bloco 
“N”. 
 
Para o imóvel supracitado, verifica-se que foram considerados os valores referentes à 
reavaliação, bem como os valores das despesas como manutenção no período sob 
análise. Quanto ao estado de conservação do imóvel, cumpre acrescentar que a Entidade 
avaliou como bom em seu Relatório de Gestão.  
 
Além dessas informações, a Funasa procedeu às alterações nos registros constantes do 
Relatório de Gestão do exercício de 2011. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.12 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

De acordo com o Relatório de Gestão da Entidade, não houve no exercício de 2012, atos 
de gestão relacionados ao item 14 - Gestão das Renúncias Tributárias, do Anexo IV da 
DN TCU nº 124/2012.   
##/Fato## 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.13 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 
TCU 

A fim de avaliar a atuação da Unidade em relação às determinações emitidas pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU, foram examinadas as determinações dirigidas à 
CGU. Nessa situação, foram enquadrados 3 Acórdãos, sendo as medidas adotadas para 
dois deles e o terceiro se encontrava em fase de execução quando da realização dos 
exames.  
 
No âmbito da Funasa, o monitoramento das determinações do TCU compete à Auditoria 
Interna da Fundação. Da verificação dos controles internos mantido para dar tratamento 
a essas determinações, restou demonstrado que esses controles são satisfatórios. 
#/Fato## 

  
##/Fato## 

 
 
2.14 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A fim de avaliar a atuação da Unidade em relação às recomendações emitidas pela CGU 
ao longo do exercício de 2012, avaliou-se a atuação da entidade quanto aos 
atendimentos das recomendações do relatório Anual de Contas do exercício de 2012, as 
recomendações emitidas por meio Relatório de Demandas Especiais, bem como aquelas 
tratadas nos Relatórios do Programa de Sorteio Público de Municípios.  
 
O setor responsável pelo monitoramento por essas recomendações é de responsabilidade 
da Auditoria Interna da Entidade. Verificando os controles internos mantidos, avaliou 
que eles são satisfatórios. 
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Quanto ao atendimento das 32 recomendações constantes do Relatório Anual de Contas 
do exercício de 2011, a Funasa apresentou as medidas adotadas para os fatos 
constatados. No entanto, restam ainda 15 que foram consideradas como pendentes de 
implementação devido ao fato de as ações ainda estarem em curso ou que ainda não 
foram implementadas.  
 
A CGU monitorou 45 processos de demandas especiais em que há providências a serem 
adotadas, tendo 23 processos concluídos no período sob análise. 
 
Em relação aos sorteios realizados no exercício de 2012, foram encaminhados os 
resultados das etapas 34ª e 35ª do Programa de Sorteios Públicos de Municípios. Em 
conjunto, essa atividade representa 88 convênios fiscalizados pela CGU, para os quais 
foram emitidas 286 recomendações. 
 
ato## 

  
##/Fato## 

 
 
2.15 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

Com o propósito de avaliar o cumprimento do Decreto nº 6932/2009, foi avaliada a 
existência de Carta de Serviços ao Cidadão. 

A partir dos exames aplicados, concluiu-se que a UJ não presta serviços diretamente ao 
cidadão, sendo uma unidade de apoio à gestão. 

  ##/Fato## 

 
 
2.16 Avaliação do CGU/PAD 

O sistema CGU-PAD tem como objetivo realizar o gerenciamento das informações 
relativas aos processos disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos e entidades que 
compõem o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Sua utilização é regulada 
pela Portaria n.º 1.043, de 24 de julho de 2007. 

A responsabilidade no âmbito da Funasa por efetuar os registros dos processos no 
mencionado sistema cabe à Auditoria Interna. 

A fim de examinar os registros no mencionado sistema, realizou-se comparação entre os 
processos instaurados e aqueles cadastrados no sistema CGU-PAD, não tendo sido 
identificada inconsistência. 

Da mesma forma, verificou-se a existência de servidora da Funasa Presidência 
cadastrada para efetuar a alimentação das informações no mencionado sistema. 

 ##/Fato## 

 
 
2.17 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

A fim de avaliar o cumprimento do que preceitua a DN TCU nº 124/2012, em relação à 
obrigatoriedade de ser apresentado o Parecer da Parecer da Unidade de Auditoria 
Interna sobre a prestação de contas. 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

14 

Da análise do Processo de contas apresentado pela Entidade, verificou-se que o Parecer 
emitido contemplou as seguintes avaliações: 
  
a) demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 
escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da UJ;  
 
b) avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade;  
 
c) descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 
recomendações da auditoria interna;  
d) informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para 
monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna;  
 
e) informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 
recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais recomendações;  
 
f) descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes 
da não implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência;  
 
g) informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de 
referência das contas.  
 

Dessa forma, conclui-se que o Parecer de Auditoria Interna cumpriu as premissas 
previstas na DN TCU nº 124/2012. 

##/Fato## 

 

2.18 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Controle Interno Administrativo de uma Entidade pode ser definido como sendo o seu 
plano organizacional e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados para 
proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados, a fim de 
promover a eficiência operacional, tendo como objetivo precípuo a adoção de medidas 
para alcançar os objetivos e metas traçados pela administração para um determinado 
período. 

No caso da Funasa, amarado nos exames realizados, verificou-se que a lacuna 
ocasionada pela inexistência de Regimento Interno atualizado, abarcando todas as 
responsabilidades das áreas e dos cargos, foi preponderante para se considerar a 
estrutura de controle interno insatisfatória. 
 
Aludida situação faz com que os setores não tenham a exata ideia de quais são suas 
atribuições e responsabilidades nos processos internos, sendo agravada em razão de 
haver a descentralização de atividades entre os setores da Entidade em Brasília e as 
superintendências estaduais.  
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Mesmos com essas limitações, cabe citar como ponto positivo dos controles internos 
mantidos pela Entidade os procedimento adotados pela Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos e Auditoria Interna, tendo em vista os encaminhados dados às demandas 
oriundas da CGU em relação, respectivamente, a inconsistências na folha de pagamento 
a demandas oriundas de monitoramento das recomendações encaminhadas. 
 
No que se refere à avaliação dos indicadores segundo os critérios adotados pautados no 
atendimento aos seguintes quesitos: 
 
a) Completude: que é a capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 
situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas 
na gestão. 
 
b) Comparabilidade: que representa a capacidade de proporcionar medição da situação 
pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas; 
 
c) Confiabilidade: que retrata o grau de confiança das fontes dos dados utilizados para o 
cálculo do indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a 
coleta, processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, 
internos ou externos à unidade; 
 
d) Acessibilidade: que pode ser definido como sendo a facilidade de obtenção dos 
dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral; 
 
e) Economicidade: que é a razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em 
relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 
 
O Quadro a seguir apresenta a avaliação dos indicadores apresentados pela Funasa no 
seu Relatório de Gestão: 

 
Quadro 11:Avaliação dos indicadores 
Descrição do Indicador Completude Comparabilidade Confiabilidade Acessibilidade Economicidade 
1. Percentual de 
Cisternas Concluídas 
(Execução Direta) 

Não Não Sim Não Sim 

2. Percentual de 
comunidades rurais com 
obras de Sistema de 
Abastecimento de água 
– SAA Contratadas (TC 
celebrados)  

Não Não Sim Sim Sim 

3. Percentual de SAA 
Simplificados 
Concluídos  

Não 
Não Sim Não Não 

4. Percentual de 
municípios com apoio à 
gestão  

Não 
Não Sim Não Sim 

5. Percentual de 
Resíduos Sólidos 
Concluídos.  

Não 
Não Sim Não Sim 
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6. Percentual de 
execução física de obras 
de abastecimento de 
água com recursos do 
PAC Acumulado - 2007 
a 2010. 

Não 

Não Não Sim Sim 

7. Percentual de 
execução física de obras 
de esgotamento sanitário 
com recursos do PAC 
Acumulado - 2007 a 
2010. 

Não 

Não Sim Sim Não 

8. Percentual de 
domicílios com 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 
implantadas com 
recursos do PAC I e 
PAC II 

Não 

Não Não Sim Não 

9. Percentual de 
domicílios com 
Melhoria Habitacional 
para o Controle da 
Doença de Chagas 

Não Não Não Sim Sim 

10. Percentual de 
municípios Apoiados 
tecnicamente no 
fomento às ações de 
educação em saúde 
ambiental. 

Não Não Não Sim Não 

11. Percentual de 
comunidades especiais 
atendidas com ações de 
educação em saúde 
ambiental. 

(2012)  

Não Não Não Sim Sim 

12. Percentual de 
municípios com técnicos 
capacitados em Controle 
da Qualidade da Água 
(CQA). 

(2012)  

Não Não Não Sim Não 

13. Percentual de 
municípios com 
amostras de água 
analisadas. 

(2012)  

Não Não Não Sim Sim 

14. Percentual de 
pesquisas financiadas na 
área de saúde ambiental. 
(2012)  

Não Não Não Sim Não 
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15. Percentual de 
exames de qualidade da 
água de comunidades 
especiais realizados. 
(2012) 

Não Não Não Sim Sim 

Fonte: Relatório de Gestão 

##/Fato## 

 
 
2.19 Ocorrência com dano ou prejuízo 
 
Achados da Auditoria - nº 201306001 
 
- Pagamento por prestação de serviços de organização de 5 eventos com valor superior 
ao identificado no mercado (R$ 748.279,10), conforme consulta à Ata de Registro de 
Preço Similar. 
 
 
 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando 
identificadas, foram devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências 
corretivas a serem adotadas, quando for o caso, serão incluídas no Plano de 
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo 
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 
Certificado de Auditoria. 

 

 
Brasília/DF, 30 de Julho de 2013. 

 
 
Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

18 

 

Nome:  
Cargo: TECNICO DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Nome:  
Cargo: ANALISTA DE FINANCAS E CONTROLE 
 
Assinatura:  
 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201306001 
 
1 Saneamento Básico 
1.1 Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 
Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)  
1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     
1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das Ações de Governo sob responsabilidade da UJ. 
 
Fato 
 

Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pela Fundação 
Nacional de Saúde. Para apresentar essas informações. Foram considerados os valores 
empenhados no exercício de 2012. 

Quadro 12: Execução Orçamentária dos Programa/Ações  

PROGRAMA 
DESCRIÇÃO 

DO 
PROGRAMA 

AÇÃO FINALIDADE 
VALOR 

EMPENHADO REPRESENTATIVIDADE 

2068 
Saneamento 

Básico 
    1.086.996.628,01 84,34% 

  
10GD 

implantação e melhoria de sistemas 
públicos de abastecimento de água 
em municípios de até 50.000 
habitantes, exclusive de regiões 
metropolitanas ou regiões 
integradas de desenvolvimento 
econômico (ride) 

288.916.056,76 22,42% 

  
10GE 

implantação e melhoria de sistemas 
públicos de esgotamento sanitário 
em municípios de até 50.000 
habitantes, exclusive de regiões 
metropolitanas ou regiões 
integradas de desenvolvimento 
econômico (ride) 

470.494.261,50 36,50% 

  
10GG 

implantação e melhoria de sistemas 
públicos de manejo de resíduos 
sólidos em municípios de até 
50.000 habitantes, exclusive de 
regiões metropolitanas ou regiões 
integradas de desenvolvimento 
econômico (ride) 

32.825.677,01 2,55% 

  
10SK 

sistemas públicos de esgotamento 
sanitário em municípios das bacias 
receptoras do são francisco com até 
50.000 habitantes, exclusive de 
regiões metropolitanas ou 
integradas de desenvolvimento 
econômico (ride) 

6.400.000,00 0,50% 
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10SV 

sistemas públicos de abastecimento 
de água em municípios das bacias 
receptoras do são francisco com até 
50.000 habitantes, exclusive de 
regiões metropolitanas ou 
integradas de desenvolvimento 
econômico (ride) 

- - 

  
20AF 

apoio ao controle de qualidade da 
água para consumo humano 

1.692.000,00 0,13% 

  
20AG 

apoio à gestão dos sistemas de 
saneamento básico em municípios 
de até 50.000 habitantes 

36.229.971,44 2,81% 

  
3883 

implantação e melhoria de serviços 
de drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas para prevenção e 
controle de doenças e agravos. 

1.126.935,01 0,09% 

  
6908 

fomento à educação em saúde 
voltada para o saneamento 
ambiental 

2.321.611,59 0,18% 

  
7652 

implantação de melhorias sanitárias 
domiciliares para prevenção e 
controle de doenças e agravos 

116.983.944,60 9,08% 

  
7656 

implantação, ampliação ou 
melhoria de ações e serviços 
sustentáveis de saneamento básico 
em comunidades rurais, 
tradicionais e especiais 

130.006.170,10 10,09% 

2115 

Programa de 
Gestão e 

Manutenção 
do Ministério 

da Saúde 

    156.090.428,89 12,11% 

  
2000 administração da unidade 59.501.305,60 4,62% 

  
2004 

assistência médica e odontológica 
aos servidores, empregados e seus 
dependentes. 

5.630.909,33 0,44% 

  
2010 

assistência pré-escolar aos 
dependentes dos servidores e 
empregados 

66.552,20 0,01% 

  
2011 

auxílio-transporte aos servidores e 
empregados 

83.397,10 0,01% 

  
2012 

auxílio-alimentação aos servidores 
e empregados 

85.117,45 0,01% 

  
20Q8 

apoio à implantação e manutenção 
dos sistemas de saneamento básico 
e ações de saúde ambiental 

58.129.354,45 4,51% 

  
20TP 

pagamento de pessoal ativo da 
união 

446,92 0,00% 

  
4572 

programa de gestão e manutenção 
do ministério da saúde 

2.535.020,31 0,20% 

  
4641 publicidade de utilidade pública 150.000,00 0,01% 

  
6881 

modernização e desenvolvimento 
de sistemas de informação da 
funasa 

29.908.325,53 2,32% 

2067 
Resíduos 
Sólidos 

    2.235.807,83 0,17% 

  
20AM 

implementação de projetos de 
coleta e reciclagem de materiais 

2.235.807,83 0,17% 

2015 

Aperfeiçoam
ento do 
Sistema 
Único de 

Saúde (SUS) 

    43.570.753,60 3,38% 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

21 

  
20K2 

fomento à pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias 
alternativas regionalizadas, com 
vistas à sustentabilidade dos 
serviços e ações de saúde e 
saneamento ambiental. 

1.925.516,83 0,15% 

  
20T6 

fortalecimento da saúde ambiental 
para redução dos riscos à saúde 
humana em municípios com menos 
de 50 mil habitantes 

14.850.236,77 1,15% 

  
3921 

implantação de melhorias 
habitacionais para controle da 
doença de chagas 

26.795.000,00 2,08% 

      
total empenhado 1.288.893.618,33   

Fonte: Siafi 

Do Quadro apresentado, observa-se que apenas as Ações 10GD e 10GE do Programa 
2068 representam aproximadamente 59% dos valores empenhados, sendo, dessa forma, 
as Ações avaliadas no presente trabalho. 

 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Informações Básicas da Ação 10GD. 
 
Fato 
 
A Ação 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de 
Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) objetiva dotar os 
domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado 
visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. Para isso, prever-se a 
implantação e/ou ampliação de sistemas públicos de abastecimento de água em 
municípios com população até 50.000 habitantes, contemplando projetos e obras que 
visem garantir o abastecimento da população com água potável, compreendendo 
captações, adutoras, reservatórios, estações elevatórias, estações de tratamento, redes de 
distribuição, ligações domiciliares, entre outras intervenções. 

A execução dessa Ação, no âmbito da Funasa, ocorre conforme a seguinte sistemática:  

Programação: A eleição e priorização e definição de recursos dos municípios são 
realizadas pela Funasa com base principalmente em critérios sanitários, 
epidemiológicos, sociais, ambientais e técnicos, conforme definidos para a primeira 
etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – 2 pela Portaria Funasa nº 314, de 14 
de junho de 2010, respeitando os limites orçamentários previstos na Lei Orçamentária 
Anual. 

Execução: A ação é executada prioritariamente de forma indireta, mediante aprovação 
técnica dos projetos pela Fundação Nacional de Saúde. Em casos especiais, poderá ser 
executada diretamente pela Fundação. 

Repasses de Recursos: São realizados por meio da modalidade Convênio, Termo de 
Compromisso e Termo de Parceria. 
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Acompanhamento: Ocorre mediante ações de supervisões periódicas, conforme Portaria 
Funasa nº 623, de 11 de maio de 2010, integradas, utilizando-se do corpo técnico da 
Entidade, principalmente por ações desenvolvidas pelas Superintendências da Funasa 
nos Estados. 

Avaliação: É previsto um processo interno de monitoramento da execução, podendo 
ocorrer processos externos de avaliação. 

O Quadro a seguir demonstra a execução física e financeira da Ação 10GD para o 
exercício de 2012: 

Quadro 13 – Execução Física e Financeira da Ação 10GD 
Meta Financeira Meta Física  

(Municípios Beneficiados) 
Despesa 
Prevista 

Despesa 
Liquidada 

% Prevista Realizada % 

442.195.000,00 98.395.190,99 22,3% 478 137 28,7% 
Fonte: Relatório de Gestão  

 
 
  
##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Informações básicas da Ação 10GE. 
 
Fato 
 
A Ação de 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento 
Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) objetiva 
a implantação e/ou ampliação de sistemas públicos de esgotamento sanitário em 
municípios com população abaixo de 50.000 habitantes, contemplando projetos e obras 
necessárias à coleta, tratamento e disposição adequada dos efluentes, compreendendo 
redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, estações de tratamento, emissários, 
entre outras intervenções. 

A execução dessa ação se dar, no âmbito da Funasa, segundo a seguinte sistemática:  

Programação: A eleição e priorização e definição de recursos dos municípios são 
realizadas pela Funasa com base principalmente em critérios sanitários, 
epidemiológicos, sociais, ambientais e técnicos, conforme definidos para a primeira 
etapa do Programa de Aceleração do Crescimento – 2 pela Portaria Funasa nº 314, de 14 
de junho de 2010, respeitando os limites orçamentários previstos na Lei Orçamentária 
Anual. 

Execução: A ação é executada prioritariamente de forma indireta, mediante aprovação 
técnica dos projetos pela Fundação Nacional de Saúde. Em casos especiais, poderá ser 
executada diretamente pela Fundação Nacional de Saúde. 

Repasses de Recursos: São realizados por meio de modalidade Convênio, Termo de 
Compromisso e Termo de Parceria. 

Acompanhamento: Ocorre mediante ações de supervisões periódicas, conforme Portaria 
Funasa nº 623, de 11 de maio de 2010, integradas, utilizando-se do corpo técnico da 
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FUNASA e/ou parcerias, principalmente por meio da ação das Superintendências da 
Funasa nos Estados. 

Avaliação: Ocorre mediante um processo interno de avaliação, podendo ocorrer 
processos externos de avaliação. 

O Quadro a seguir demonstra a execução física e financeira da Ação 10GE para o 
exercício de 2012: 

Quadro 14– Execução Física e Financeira da Ação 10GE 
Meta Financeira Meta Física  

(Municípios Beneficiados) 
Despesa 
Prevista 

Despesa 
Liquidada 

% Prevista Realizada % 

531.363.808,00 322.153.844,42 60,6% 293  151 51,5% 
Fonte: Relatório de Gestão  

 
 
  ##/Fato## 

1.1.2 Indicadores de Desempenho  
1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidade nos indicadores de gestão apresentados pela Entidade no Relatório de 
Gestão. 
 
Fato 
 
Partindo-se da premissa de que um indicador de desempenho é um índice, uma 
percentagem ou razão que pretende medir um aspecto do desempenho de uma UJ em 
determinado período, tendo como objetivo a comparação desse índice com as metas 
estabelecidas, de forma a propiciar uma informação gerencial acerca do desempenho da 
instituição para um determinado objetivo. 

No Relatório Anual de Contas do exercício de 2011, foi constatada a fragilidade dos 
indicadores de desempenho das ações finalísticas da Funasa. 

Dessa forma, a fim de avaliar os indicadores apresentados pela Funasa em seu Relatório 
de Gestão para o exercício de 2012, especificamente em relação aos aspectos de clareza, 
concisão, completude, exatidão e objetividade das informações prestadas, foram 
examinados os 15 indicadores que têm como objetivo demonstrar as atividades 
finalísticas da Entidade, a saber,  Área de Engenharia em Saúde Pública e Área de 
Saúde Ambiental. 

O critério adotado para avaliar os indicadores se pautou no atendimento aos seguintes 
quesitos: 
 
a) Completude: que é a capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 
situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas 
na gestão. 
 
b) Comparabilidade: que representa a capacidade de proporcionar medição da situação 
pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas; 
 
c) Confiabilidade: que retrata o grau de confiança das fontes dos dados utilizados para o 
cálculo do indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a 
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coleta, processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, 
internos ou externos à unidade; 
 
d) Acessibilidade: que pode ser definido como sendo a facilidade de obtenção dos 
dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral; 
 
e) Economicidade: que é a razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em 
relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 
 
O Quadro a seguir apresenta a avaliação dos indicadores apresentados pela Funasa no 
seu Relatório de Gestão: 

 

Quadro 15: Indicadores de Desempenho 

Indicador de Desempenho 
apresentado no RG  

Resultado pretendido  Avaliação do Indicador 

1. Percentual de Cisternas 
Concluídas (Execução Direta) 

Apresenta o percentual de 
cisternas concluídas em 
relação ao quantitativo 
programado.  
O índice atingido foi de 
1%. 
 

A apresentação do índice não permite 
avaliar a gestão da Entidade, em razão de 
não haver parâmetro (meta prevista) de 
mensuração para o período sob análise, 
exercício de 2012, tampouco existe uma 
comparação que demonstre a evolução.  
Tais avaliações se fundamentam no fato de 
haver a observação de que a conclusão das 
cisternas do Plano Brasil sem Miséria está 
prevista para o exercício de 2013.  
Então, a meta deveria considerar apenas as 
obras cuja previsão de conclusão foi o 
exercício de 2012. 
Assim, o indicador apresenta deficiência 
em relação a sua mensurabilidade, uma vez 
que não apresenta informação para a 
tomada de decisões gerencias.  
Além disso, não houve comparação 
mediante a análise de série histórica. 

2. Percentual de comunidades 
rurais com obras de Sistema 
de Abastecimento de água – 
SAA Contratadas (TC 
celebrados)  

Apresenta o número de 
comunidades com obras 
de SAA contratadas. 
Para área de comunidade 
rural, o índice obtido foi 
de 98,19%. Já para a área 
de comunidade de 
quilombola, esse índice 
foi de 43,57%. 
 

Falta clareza ao indicador, pois não é 
possível concluir o que significa “obra 
contratada”, uma vez que esse dado está 
relacionado ao quantitativo de Termo de 
Compromisso celebrados.  
Cabe ressaltar que essas obras são 
executadas diretamente pela Funasa ou 
mediante a celebração de convênios/termos 
de compromisso. 

3. Percentual de SAA 
Simplificados Concluídos  

Apresenta o número de 
comunidades com obras 
de Sistema de 
Abastecimento de Água 
simplificado concluídas. 
Não houve apresentação 
de resultado. 

Como não houve apuração do índice, 
conclui-se que o indicador não apresenta 
qualquer informação, razão pela qual não 
deveria ser apresentado no Relatório de 
Gestão. 

4. Percentual de municípios 
com apoio à gestão  

Aferir a capacidade de 
apoio à gestão dos 
municípios programados.  
Índice alcançado: 296%  

Falta clareza no indicador em razão de não 
ser apresentado como se chegou à meta 
prevista de município a ser apoiado, ou 
seja, 183 municípios.  

5. Percentual de Resíduos 
Sólidos Concluídos.  

Aferir o número de obras 
de Resíduos Sólidos 

O indicador pretende medir o quantitativo 
de obras concluídas, mas se refere à, além 
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concluídos. 
Índice atingido: 3,5%. 
 

da realização de obras, à aquisição de 
veículos e de equipamentos. 
Assim, o correto deveria ser medido o 
percentual de sistema de resíduos sólidos 
concluídos.  
Então, o presente indicador tem fragilidade 
em relação ao aspecto completude, pois 
aborda apenas parte do esforço da Entidade 
em apresentar os resultados dos sistemas de 
resíduos sólidos. 

6. Percentual de execução 
física de obras de 
abastecimento de água com 
recursos do PAC Acumulado 
- 2007 a 2010. 

Medir a execução física 
das obras do PAC 1 na 
implantação de sistemas 
de abastecimento de água. 
Índice atingido: 75,23%, 
representando a execução 
de 568 das 755 obras. 

O indicador já havia sido utilizado para 
mediar a execução no exercício de 2011, 
atingindo 49,13%, representando a 
execução de 565 das 1150 obras. 
Ao comparar o indicador nos 2 exercícios, 
chega-se a um incremento de 
aproximadamente 25%. Ocorre que essa 
informação não reflete a realidade, pois o 
índice foi aumentado em razão de 
diminuição do total de obras, passando de 
1150 em 2011 para 755 em 2012. 
Dessa forma, a execução em 2012 foi de 
apenas 3 obras de um universo de 755, o 
que representa 0,4% (3/755) de execução 
no exercício de 2012.  
Em conclusão, o indicador tem fragilidade 
no aspecto da exatidão. 

7. Percentual de execução 
física de obras de 
esgotamento sanitário com 
recursos do PAC Acumulado 
- 2007 a 2010. 

Medir a execução física 
das obras do PAC 1 na 
implantação de sistemas 
de esgotamento sanitário 
Índice alcançado: 
71,89%, representando a 
execução de 202 das 281 
obras previstas. 
 

Ao se comparar a execução no exercício de 
2012 com a do exercício de 2011, chega-se 
que o quantitativo de obras executadas 
diminuiu de 231 para 202. Da mesma 
forma, o total de obra também foi reduzido 
de 482 para 281, sem que tenha existido 
qualquer justificativa. 
O indicador em questão tem fragilidade no 
aspecto da exatidão, pois não apresenta 
esclarecimento acerca da redução do 
numerador e do denominador.  

8. Percentual de domicílios 
com Melhorias Sanitárias 
Domiciliares implantadas 
com recursos do PAC I e 
PAC II 

Demonstrar o percentual 
de domicílios com 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares implantadas. 
 

O indicador não permite a identificação do 
que a Funasa executou no exercício de 
2012, pois apresenta dados acumulados 
desde 2007. 
Esse indicador tem deficiência em relação à 
objetividade e a completude. 

9. Percentual de domicílios 
com Melhoria Habitacional 
para o Controle da Doença de 
Chagas 

Aferir o percentual de 
domicílios com Melhoria 
Habitacional para o 
Controle da Doença de 
Chagas realizada 
Índice atingido: 85% 
 

O indicador não apresenta um desempenho 
da Entidade na execução da política 
pública, uma vez que não aborda a série 
histórica, tampouco compara o índice 
calculado com a meta estabelecida. 
 

10. Percentual de municípios 
Apoiados tecnicamente no 
fomento às ações de educação 
em saúde ambiental. 

Aferir o percentual de 
municípios apoiados 
tecnicamente  
Índice atingido: 81% 
 

Não apresenta análise crítica do cálculo do 
indicador, além de não haver qualquer 
informação em relação ao que seria apoiar 
tecnicamente um município.  

11. Percentual de 
comunidades especiais 
atendidas com ações de 
educação em saúde 
ambiental. 
(2012)  

Aferir o percentual de 
comunidades especiais 
atendidas 
Índice atingido: 100% 
 

Não apresenta análise crítica do cálculo do 
indicador, além de não haver qualquer 
informação em relação ao que seria atender 
a comunidades especiais. 
Também não ficou demonstrada a utilidade 
do indicador. 
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12. Percentual de municípios 
com técnicos capacitados em 
Controle da Qualidade da 
Água (CQA). 
(2012)  

Aferir o percentual de 
municípios com técnicos 
capacitados em CQA. 
Índice atingido: 100% 
 

Não apresenta análise crítica do cálculo do 
indicador, além de não haver qualquer 
informação em relação à meta estabelecida. 
Também não ficou demonstrada a utilidade 
do indicador. 

13. Percentual de municípios 
com amostras de água 
analisadas. 
(2012)  

Aferir o percentual de 
municípios com amostras 
de água analisadas. 
Índice atingido: 83,95% 
 

Não apresenta análise crítica do cálculo do 
indicador, além de não haver qualquer 
informação em relação à meta estabelecida. 

14. Percentual de pesquisas 
financiadas na área de saúde 
ambiental. (2012)  

Aferir o percentual de 
pesquisas financiadas pela 
Funasa. 
Índice atingido: 50% 
 

Não apresenta análise crítica do cálculo do 
indicador, além de não haver qualquer 
informação em relação à meta estabelecida. 
Também não ficou demonstrada a utilidade 
do indicador. 

15. Percentual de exames de 
qualidade da água de 
comunidades especiais 
realizados. (2012) 

Aferir o percentual de 
exames de qualidade da 
água de comunidades 
especiais realizados. 
Índice atingido: 100% 
 

Além de não haver análise crítica sobre o 
indicador, não há qualquer informação do 
que o indicador pretende medir. 

 

Dessa forma, verifica-se que os indicadores apresentam fragilidades principalmente por 
não apresentarem uma série histórica e por não permitir uma comparação com uma 
meta ou padrão estabelecido. Aludida situação reflete na impossibilidade de os 
indicadores retratarem o verdadeiro esforço despendido pela Entidade no exercício de 
2012. 

Apesar disso, no que tange aos indicadores da Área de Engenharia em Saúde Pública, 
verifica-se um tentativa da Entidade em construir indicadores mais consistentes das 
ações de maior relevância, mas esse objetivo, conforme tratado, ainda necessita de 
aperfeiçoamento. Ressalte-se ainda a necessidade de se estabelecer indicadores de 
desempenho para as Superintendências Estaduais, tendo em vista que elas têm uma 
participação relevante na execução das ações finalísticas da Entidade. 

Por fim, cabe a observação de que os indicadores da área de Saúde Ambiental 
abordados no Relatório de Gestão, além das fragilidades mencionadas, não 
apresentaram a avaliação crítica, conforme determina a Portaria TCU nº 150/2012, 
dificultando ainda mais seu entendimento. 

  
 
 
##/Fato## 

Causa 
 
Elaboração de indicadores de gestão para as áreas responsáveis por ações finalísticas 
sem a observância das características primordiais de um indicador, uma vez que não 
possibilitou a realização de comparação com uma meta estabelecida ou com uma série 
histórica. 
 
Considerando que no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício de 
2011, houve o mesmo apontamento, bem que a responsabilidade pela apresentação dos 
resultados é de competência dos respectivos Diretores das áreas finalísticas, entende-se 
que a falha é de responsabilidade do Diretor do Departamento de Saúde Ambiental, uma 
vez que ele não observou as recomendações do controle interno ao apresentar seus 
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indicadores, bem como deixou de apresentar a análise críticas exigida pelo Tribunal de 
Contas da União.  
#/Causa## 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Funasa, por meio do Memorando nº 146 - Cgpla/Direx, 18 de julho de 2013, 
apresentou a manifestação:  

  “A Controladoria Geral da União (CGU), por meio do Relatório de 
Auditoria Anual de Contas nº 201306001, compreendeu que o conjunto de indicadores 
utilizados demonstraram-se insuficientes para mensuração do desempenho da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa).   

2. Preliminarmente, entendemos que a avaliação realizada pela equipe 
apresenta algumas diferenças conceituais quanto à definição de indicadores de 
desempenho e a atividade de medição de desempenho.  

3.  Nesse sentido, trazemos trecho de documento de técnica de auditoria do 
Tribunal de Contas da União – TCU, denominado “Indicadores de Desempenho e Mapa 
de Processos”, que, a nosso ver, evidencia de forma cristalina a diferenciação necessária 
ao trato do assunto. Abaixo os trechos destacados, in verbis: 

� “A expressão indicador de desempenho é também normalmente utilizada no 
sentido de medição de desempenho. Entretanto, é possível estabelecer-se uma 
distinção entre ambas. Medições de desempenho são efetuadas quando os 
aspectos do desempenho podem ser mensurados diretamente e quantificados 
com facilidade. Exemplos: quilometragem de estradas conservadas;número de 
alunos matriculados no 1º grau.  

 

� Indicadores de desempenho são utilizados quando não é possível efetuar tais 
mensurações de forma direta. São uma alternativa para a medição do 
desempenho, embora não forneçam uma mensuração direta dos resultados. 
Exemplo: a utilização do índice de repetência na 1ª série do 1º grau, como um 
dos fatores a serem considerados na formação de um indicador de desempenho 
para medir a efetividade do ensino de 1º grau. 

 

� O que se deseja ressaltar com essa diferenciação é que os indicadores de 
desempenho podem fornecer uma boa visão acerca do resultado que se deseja 
medir, mas são apenas aproximações do que realmente está ocorrendo, 
necessitando, sempre, de interpretação no contexto em que estão inseridos. 

 

� Informações sobre desempenho são essencialmente comparativas. Um conjunto 
de dados isolado mostrando os resultados atingidos por uma instituição não diz 
nada a respeito do desempenho da mesma, a menos que seja confrontado com 
metas ou padrões preestabelecidos, ou realizada uma comparação com os 
resultados atingidos em períodos anteriores, obtendo-se assim uma série 
histórica para análise.” (grifo nosso). 

4.  Assim, os trechos destacados demonstram que, ao contrário do 
entendimento da equipe da CGU que, a nosso ver, entendeu que um indicador ou um 
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conjunto de indicadores se prestariam a avaliar diretamente o desempenho da 
instituição, nossa convicção é que tais indicadores são ferramentas e alternativas para a 
medição de desempenho, não apresentado de forma direta os resultados obtidos. A 
medição e avaliação do desempenho depende da análise de metas e outros dados que 
permeiam todo o contexto de execução das ações avaliadas. 

5.  Esses indicadores focam na gestão por resultados, bem como no 
acompanhamento e na evolução da gestão, possibilitando a detecção tempestiva dos 
desvios de execução das ações, para, assim, melhor auxiliarem os gestores na tomada de 
decisão. São uma alternativa a identificação e a aferição dos aspectos próprios ao 
processo trabalho do órgão, uma vez que o ciclo de produção da instituição, muitas 
vezes, não se coincide com o exercício financeiro. Muitos de seus resultados 
transpassam o período de um ano. 

6.  Além disso, os indicadores foram elaborados por meio de um processo de 
discussão amplo e participativo, que contou com técnicos da Presidência e das vinte e 
seis Superintendências Estaduais da Funasa, sendo que o resultado deste processo de 
construção foi os indicadores apresentados por ocasião do Relatório de Gestão 2012. 

7.  Finalmente, vale destacar ainda que, em que pese terem como referência 
metas definidas para a instituição como um todo, é plenamente possível e também 
realizável a avaliação de cada SUEST, a partir da avaliação do indicador e do confronto 
com as metas definidas para cada uma das Unidades Descentralizadas da FUNASA.  

8.  Para tanto, e considerando que, historicamente, a CGU tem apontado 
deficiências ou insuficiências em relação aos indicadores utilizados, apesar de 
reconhecer melhorias verificadas no Relatório de Gestão correspondente ao exercício de 
2012, ponderamos quanto a possibilidade desse órgão de controle ofertar sugestões que 
possam subsidiar a FUNASA em seu próximo ciclo de avaliação. 

9.  Em anexo, segue a manifestação da área técnica sobre as questões 
abordadas pontualmente na avaliação dos indicadores apresentados. 

 

A - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA – DENSP 

Indicador 01: Percentual de Cisternas concluídas (execução direta) 

Este indicador refere-se à meta de construção de cisternas previsto no Plano de 
Universalização do Acesso à Água para Consumo Humano no Semiárido, dentro do 
Programa Água Para Todos – Plano Brasil Sem Miséria. 

Por meio do Decreto nº 7.535/2011, foi instituído o Programa Nacional de 
Universalização do Acesso e Uso da Água - “ÁGUA PARA TODOS”, destinado a 
promover a universalização do acesso à água em áreas rurais para consumo humano e 
para a produção agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e à 
segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Para execução da meta de 20.000 cisternas, a Funasa optou por executar de duas formas 
diferentes: por meio de execução direta e por meio de celebração de Termo de 
Compromisso. Parte foi contratada em 2011 (6.544) e parte em 2012 (13.647), 
totalizando 20.191 cisternas contratadas no período. 
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No caso específico das cisternas programadas para este indicador de execução direta, a 
Funasa até o final do exercício de 2012, contratou a execução de 100% da meta (11.701 
cisternas), das quais foram concluídas 140 cisternas, apresentando como resultado o 
indicador de 1,20%. Solicitamos a correção do indicador informado no relatório de 
gestão. Como o numerador é "cisternas concluídas", e sabendo-se que em regra as obras 
de saneamento não são concluídas no mesmo exercício de contratação, a Funasa estará 
concluindo 100% no exercício de 2013, dentro do prazo previsto no Plano Brasil Sem 
Miséria.  

Quanto à evolução, o "Programa Água Para Todos" estabeleceu metas para os anos 
2012 e 2013, inexistindo, portanto, série histórica. 

 

Indicador 02: Percentual de comunidades rurais com obras de sistema de abastecimento 
de água - SAA contratadas (TC celebrados) 

Os indicadores referem-se às ações previstas no Plano Brasil Sem Miséria, mais 
especificamente no Plano de Universalização do Acesso à Água para Consumo Humano 
no Semiárido. 

Do total previsto de 222 comunidades rurais, foram contratadas obras de sistemas de 
abastecimento de água para 218 comunidades rurais. 

Do total previsto de 140 comunidades quilombolas, foram contratadas obras de sistemas 
de abastecimento de água para 61 comunidades.  

Sabe-se da dificuldade dos municípios em apresentarem projetos de engenharia para 
contratação das obras. A Funasa procurou em 2012 buscar alternativas para que 
pudéssemos contratar os projetos, não sendo possível até o final do exercício. Além 
disso, parte das comunidades previstas serão atendidas com sistemas simplificados de 
abastecimento de água. 

As obras de Sistemas de Abastecimento de Água (Saneamento Rural) são executadas 
pelos Municípios por meio de celebração de Termo de Compromisso ou convênio. 
Assim sendo, a meta atingida em 2012 (1º ano do PPA 2012-2015) corresponde à 
celebração dos termos de compromisso (TC Celebrados). Cabem aos municípios as 
contratações das obras posteriormente.  

 

Indicador 03: Percentual de SAA simplificados concluídos  

Para implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades 
rurais, foram contratados até o presente momento a realização de estudos geofísicos e a 
perfuração de poços. Os estudos foram iniciados.  

A implantação dos sistemas simplificados será realizada após a conclusão das etapas 
anteriores. 

 

Indicador 04: Percentual de municípios com apoio à gestão 

Reafirmando o Relatório de Gestão da Funasa no que se refere ao exercício de 2012, 
temos que esse indicador apresentou um resultado de 296% em relação à meta prevista 
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(alcançar 100% dos municípios programados), no entanto, o resultado destacado foi 
obtido em face das atividades de Apoio à Gestão em Saneamento, desenvolvidas, 
principalmente pelos Núcleos Intersetoriais de Cooperação Técnica das 
Superintendências Estaduais da Funasa, em três eixos de atuação: Apoio à elaboração 
de planos municipais de saneamento - 135 municípios, Capacitação de quadros 
municipais em gestão do saneamento - 94 municípios e Apoio à gestão dos serviços 
municipais de saneamento básico - 312 municípios.  

Os dois primeiros eixos em destaque são executados mediante repasse de recursos por 
meio de convênios, enquanto que o terceiro é desenvolvido diretamente por técnicos da 
Funasa em Apoio à gestão dos prestadores de serviços públicos municipais e/ou 
regionais de saneamento, sem repasse de recursos. 

Logo, temos 229 municípios apoiados com repasse de recursos e 312 municípios 
apoiados tecnicamente sem repasse de recursos. 

 

Indicador 05: Percentual de Resíduos Sólidos concluídos 

O indicador possui o objetivo de calcular efetivamente o número de convênios 
executados ou número de sistemas de resíduos sólidos implantados considerando a 
totalidade dos convênios independentemente do tipo de objeto possível de ser executado 
no programa. 

Aceita-se a avaliação do indicador como sugestão para alteração da descrição do 
indicador substituindo-se a palavra "obra" por "convênio". 

 

Indicar 06: Percentual da execução física de obras de abastecimento de água com 
recursos do PAC acumulado - 2007 a 2010 

Em dezembro/2011 eram 565 obras EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDAS de um total de 
1.150 obras contratadas no PAC 1. Em dezembro/2012 esse número passou a 768 obras 
EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDAS de um total de 969 obras contratadas. Houve um 
acréscimo de 203 obras em execução/concluídas em relação ao exercício de 2011. O 
número de obras contratadas foi reduzido tendo em vista o cancelamento dos termos de 
compromisso não aprovados até 31/12/2012.  

O indicador alcançado em dez/12 foi de 79,25%, para o qual solicitamos a correção do 
indicador informado no Relatório de Gestão. 

 

Indicador 07: Percentual da execução física de obras de esgotamento sanitário com 
recursos do PAC acumulado - 2007 a 2010 

Em dezembro/2011 eram 231 obras EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDAS de um total de 
482 obras contratadas no PAC 1. 

Em dezembro/2012 esse número passou a 296 obras EM EXECUÇÃO/CONCLUÍDAS 
de um total de 377 obras contratadas.  
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Houve um acréscimo de 65 obras em execução/concluídas em relação ao exercício de 
2011. O número de obras contratadas foi reduzido tendo em vista o cancelamento dos 
termos de compromisso não aprovados até 31/12/2012.  

O indicador alcançado em dez/2012 foi de 78,51%, para o qual solicitamos a correção 
do indicador informado no relatório de gestão. 

 

Indicador 08: Percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares 
implantadas com recursos do PAC I e PAC II 

A Coordenação optou por elaborar um indicador para o programa de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares contemplando os investimentos realizados com recursos do 
PAC I e PAC II considerando a mensurabilidade, validade, temporalidade e 
significatividade do investimento destes programas.  

Não é possível trabalhar com dados específicos do ano de 2012, pois perde-se a 
estabilidade do indicador considerando a capacidade do estabelecimento de séries 
históricas estáveis que permitam monitoramentos e comparações das variáveis de 
interesse, com mínima interferência causadas por outras variáveis (tipo de fonte de 
recursos, modo de seleção e procedimentos de celebração de Convênios/Termos de 
Compromisso). 

As informações relativas aos investimentos realizados pelo programa nos anos de 2012 
são declaradas no item "Programação e execução da despesa orçamentária e financeira" 
do Relatório de Gestão. 

 

Indicador 09: Percentual de domicílios com Melhoria Habitacional para controle da 
Doença de Chagas 

A coordenação optou por elaborar um indicador para o programa de Melhorias 
Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas contemplando os investimentos 
realizados com recursos do PAC I por ter sido este o programa de maior amplitude no 
território nacional nos últimos anos seguindo em implantação. Visa, com isso, alcançar 
critérios de mensurabilidade, representatividade e custo-efetividade neste indicador. 

As informações relativas aos investimentos realizados pelo programa nos anos 
posteriores são declaradas no item "Programação e execução da despesa orçamentária e 
financeira" do Relatório de Gestão. 

B - DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL - DESAM 

Indicador 10: Percentual de municípios apoiados tecnicamente no fomento às ações de 
educação em saúde ambiental 

O indicador buscou aferir o índice de cobertura de municípios apoiados pela Funasa no 
período (560), considerando o universo total de municípios programados (700) para o 
período, atingindo um índice de 81%.  

Como órgão do Ministério da Saúde, instância federal do SUS, cabe a Funasa assessorar 
tecnicamente aos gestores estaduais e municipais, apoiando e promovendo as condições 
necessárias para o desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental para a 
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promoção da saúde e com efetiva participação da população. Este indicador buscou 
aferir esta capacidade de atendimento. 

Nesse sentido, considerou-se como “apoiado” o município atendido por uma ou mais 
ações realizadas pelas equipes de educadores da Funasa que contribuíssem na 
estruturação e implementação de ações de Educação em Saúde Ambiental nos 
municípios brasileiros com vista à promoção da saúde, a saber: 

- sensibilização e orientação dos técnicos e gestores municipais para implantação e/ou 
implementação de ações e projetos permanentes de Educação em Saúde Ambiental, em 
municípios conveniados com a Funasa;  

- apoio a organização e capacitação da gestão municipal na implantação e 
implementação de ações, programas e projetos de educação em saúde ambiental; 

- orientação técnica e acompanhamento para a implantação e/ou implementação de 
Núcleos Municipais de Educação em Saúde Ambiental como estratégia de 
sustentabilidade e execução permanente das ações educativas;  

- orientação técnica aos municípios com vistas ao planejamento e execução de 
estratégias de mobilização social e de incentivo ao controle social por meio da 
formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB);  

- financiamento de convênios, emissão de parecer técnico e acompanhamento de 
projetos de educação em saúde ambiental, em conformidade com as orientações da 
Portaria Funasa/Desam Nº 560/2012 e respectivos Editais de Chamamento Público. 

Para a realização dessas ações de apoio, adotou-se como estratégias: reuniões de 
trabalho; oficinas de capacitação; seminários; visitas técnicas aos municípios; 
formulação e envio de documentos oficiais; emissão de parecer de técnico, entre outras.  

 

Indicador 11: Percentual de comunidades especiais atendidas com ações de educação 
em saúde ambiental 

O indicador buscou aferir o índice de cobertura de comunidades especiais atendidas pela 
Funasa no período (73), considerando o universo total de comunidades especiais 
programadas (73) para o período, atingindo um índice de 100%.  

Dentre as comunidades especiais trabalhadas, destacam-se as comunidades quilombolas 
e sua luta estratégica e histórica no campo das políticas públicas e que demandou do 
Governo Federal o desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do 
Programa Brasil Quilombola (DECRETO Nº 6.261, DE 20 DE NOVEMBRO DE 
2007.), incluindo-se as ações do Ministério da Saúde.  

Nesse sentido, o “atendimento” a comunidades especiais, caracterizou-se por meio de 
ações de educação em saúde realizadas direta ou indiretamente pelas equipes de 
educadores da Funasa com vista à promoção da saúde da saúde destas comunidades, a 
saber: 

- sensibilização, envolvimento e orientação de lideranças locais, técnicos e gestores 
municipais para implantação e/ou implementação de ações permanentes de Educação 
em Saúde Ambiental, nas comunidades especiais, principalmente aquelas já 
beneficiadas com investimentos em saneamento e saúde ambiental; 

- diagnóstico sócio-educativo das comunidades para elaboração de projetos e 
implementação de ações educativas e de mobilização social, voltados para o território 
referentes investimento em saúde ambiental e saneamento básico; 
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- orientação, acompanhamento e assessoramento técnico as equipes municipais e a de 
grupos locais das comunidades visando a implantação e/ou implementação de 
estratégias de sustentabilidade e execução permanente das ações educativas; 

- orientação técnica aos municípios com vistas ao planejamento e execução de 
estratégias de mobilização social e de incentivo ao controle social nesses territórios por 
meio da formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 

- financiamento de convênios, emissão de parecer técnico e acompanhamento de 
projetos de educação em saúde ambiental em comunidades especiais, em conformidade 
com as orientações da Portaria Funasa/Desam Nº 560/2012. 

Para a realização dessas ações adotou-se como estratégias: aplicação de questionários 
para realização de diagnóstico (Conhecimentos, Atitudes e Práticas –CAP); reuniões de 
trabalho; oficinas de capacitação; seminários; visitas domiciliares; reuniões 
comunitárias; formulação e envio de documentos oficiais; emissão de parecer de 
técnico; atividades educativas, informativas e de mobilização comunitária, com a 
população em geral, com escolares, lideranças comunitárias, entre outras.  

Este indicador é relevante, considerando que as informações visam demonstrar o 
esforço do Governo Federal e mais especificamente da Funasa, em atender as ações 
demandas pelas agendas técnicas e políticas dos movimentos representativos dessas 
comunidades, cujas características antropológicas, modelo de organização social, 
tradição dos valores culturais e de participação nessas comunidades, exigem uma 
atenção especializada e diferenciada das demais ações promovidas no campo da saúde 
ambiental e saneamento básico. 

 

Indicador 12: Percentual de Municípios com técnicos capacitados no controle da 
qualidade da água -CQA 

O fomento e o apoio técnico ao controle da qualidade da água para consumo humano 
constituem uma das principais ações de saúde ambiental desenvolvidas pela Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA) junto a diversos órgãos, Estados e Municípios. 

Essas ações integram o Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água 
para Consumo (PNCQA), do Departamento de Saúde Ambiental (DESAM), que 
prioriza ações em municípios com dificuldade na implementação da Portaria Nº. 
2.914/2011 do Ministério da Saúde, além de áreas de interesse do Governo Federal, tais 
como: comunidades remanescentes de quilombos, reservas extrativistas, assentamentos 
rurais e populações ribeirinhas. 

As ações concernentes à capacitação técnica e análises/exames de amostras de água 
junto aos sistemas de abastecimento de água ou soluções alternativas coletivas em 
municípios e comunidades especiais fazem parte do conjunto de ações de Controle da 
Qualidade da Água, conforme a Portaria MS Nº. 2.914/2011. 

Para aferir o percentual de municípios com técnicos capacitados em controle da 
qualidade da água, primeiramente planejamos o número de municípios possíveis de 
serem atendidos, considerando a nossa capacidade instalada como condição essencial 
para a execução da ação. Uma vez estabelecida a meta, ou seja, o número de municípios 
possíveis de apoio quanto a capacitação, executamos a ação em 100%. Esta meta foi 
pactuada com as Superintendências Estaduais no decorrer do ano de 2012, num total de 
123 municípios com técnicos capacitados - QUADRO RESUMO - ATUAÇÃO DAS 
CAPACITAÇÕES. 
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QUADRO RESUMO - ATUAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

 

*NI: Não Informado 

Indicador 13: Percentual de municípios com amostras de água analisadas 

Indicador 15: Percentual de exames de qualidade da água de comunidades especiais 
realizados. 

O fomento e o apoio técnico ao controle da qualidade da água para consumo humano 
constituem uma das principais ações de saúde ambiental desenvolvidas pela Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA) junto a diversos órgãos, Estados e Municípios. 

Essas ações integram o  Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da 
Água para Consumo (PNCQA), do Departamento de Saúde Ambiental (DESAM), que 
prioriza ações em municípios com dificuldade na implementação da Portaria Nº. 
2.914/2011 do Ministério da Saúde, além de áreas de interesse do Governo Federal, tais 
como: comunidades remanescentes de quilombos, reservas extrativistas, assentamentos 
rurais e populações ribeirinhas. 

Nº de 

Capacitações

N° de 

técnicos 

Nº de 

capacitações

N° de 

profissionais 

capacitados 

Nº de 

municípios 

apoiados

AC 2 2 1 1 1
AL 3 1 0 0 0
AM 4 4 1 6 1
AP 3 3 7 2.397 13
BA 6 10 3 40 3
CE 0 0 1 1 1
ES 2 5 0 0 0
GO 9 13 3 21 18
MA 1 1 6 650 1
MG 18 6 11 66 17
MS 7 3 0 0 0
MT 5 4 6 38 25
PA 5 9 3 86 15
PB 6 37 7 509 4
PE 10 152 4 556 6
PI 1 2 1 NI 0
PR 0 0 0 0 0
RJ 3 31 5 42 3
RN 6 6 0 0 0
RO 4 2 0 0 0
RR 1 1 4 350 8
RS 0 0 0 0 0
SC 3 3 9 11 7
SE NI NI NI NI 0
SP 6 8 0 0 0
TO 0 0 0 0 0

TOTAL 105 303 72 4.774 123

SUEST

Capacitação/treinamento 

dos técnicos da URCQA no 

período 

Capacitação/treinamento 

realizados pela URCQA para 

público externo
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As ações concernentes à capacitação técnica e análises/exames de amostras de água 
junto aos sistemas de abastecimento de água ou soluções alternativas coletivas em 
municípios e comunidades especiais fazem parte do conjunto de ações de Controle da 
Qualidade da Água, conforme a Portaria MS Nº. 2.914/2011. 

Para aferir o percentual de municípios com amostras de água analisadas, consideramos a 
capacidade instalada da rede de laboratórios de análise de água da Funasa. Uma vez 
estabelecida a meta, ou seja, o número de municípios com amostras de água analisadas, 
executamos a ação satisfatoriamente em 83,95% ou seja, dos 623 previstos inicialmente, 
523 municípios tiveram suas amostras de água analisadas, conforme quadro resumo – 
Atuação das URCQA (com dados atualizados – foram 676 previstos e 657 analisados = 
97,19%). 

Para os exames de qualidade da água de comunidades especiais realizados, esta meta foi 
pactuada no decorrer do ano de 2012, e sendo assim, consideramos como 100%, o total 
de 17.814 exames realizados (dados atualizados). 

QUADRO RESUMO - ATUAÇÃO DAS URCQA 

 

*NI: Não Informado. 

Ainda, a Funasa adotou o MS Project como ferramenta de Controle e acompanhamento 
da execução de suas metas e ações planejadas, por meio da atualização dos respectivos 
percentuais alcançados em cada ação pelos seus responsáveis.  

 

Indicador 14: Percentual de pesquisas financiadas na área de saúde ambiental. (2012) 

N° de total de 

municípios 

proposto pela 

COCAG 

N° de total de 

municípios 

definido pela 

Suest META 2012

N° de 

municípios 

apoiados no 

período

População total 

dos municípios 

apoiados

N° total de 

amostras 

coletadas

N° total de 

exames 

realizados 

N° total de 

municípios 

envolvidos

N° total de 

aldeias 

visitadas/ 

atendidas

N° total de 

amostras 

coletadas

N° total de 

exames 

realizados 

AC 20 18 12 NI 147 112 11 26 206 203
AL 10 4 4 NI 0 0 0 0 0 0
AM 40 20 18 529.181 336 2.867 8 35 177 1.224
AP 15 7 13 153.716 68 398 8 12 11 66
BA 50 51 42 303.799 344 1.048 39 231 790 2.798
CE 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES 40 31 32 2.086.119 204 1.672 3 11 163 1.674
GO 30 18 18 109.236 19 252 3 14 49 594
MA 70 50 54 1.236.153 1.961 11.084 6 50 245 1.233
MG 50 50 61 7.591.073 559 3.536 37 60 519 3.393
MS 20 9 9 118.982 1 lacen-ms 0 0 0 0
MT 65 70 75 1.740.688 1.936 12.132 13 40 125 1.424
PA 80 26 28 2.866.018 262 1.195 1 2 8 21
PB 70 25 18 134.715 447 3.806 3 30 325 1.351
PE 50 56 58 1.592.284 1.867 12.034 12 56 233 2.800
PI 40 163 89 947.500 2.984 3.047 2 7 122 122
PR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RJ 60 42 19 697.927 764 1.993 3 3 17 102
RN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO 10 7 5 164.927 13 110 4 8 72 809
RR 15 7 9 109.863 0 0 0 0 0 0
RS 20 0 20 NI 0 0 0 0 0 0
SC 10 10 38 533.943 0 0 0 0 0 0
SE 10 0 5 NI 0 0 5 13 0 0
SP 30 12 13 321.214 24 66 0 0 0 0
TO 5 0 17 NI 0 0 17 83 0 0

TOTAL 850 676 657 21.237.338 11.936 55.352 175 681 3.062 17.814

SUEST

Desempenho do Laboratório  

da URCQA
Atuação da Funasa em áreas especiais

Atuação em município com ações do PNCQA

Ano referência: 2012
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Número	de	pesquisas	

financiadas
Número	de	pesquisas

selecionadas	em	2012

X100 

 

Em 2010 foi estabelecido o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de 
saúde ambiental por meio do DECRETO Nº 7.335, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010, 
Art. 12, Seção III como competência do DESAM. 

Recentemente, no ano de 2012 foi instituída a Coordenação de Pesquisas e 
Desenvolvimento Tecnológico – COPET no âmbito do Departamento de Saúde 
Ambiental – DESAM, tendo como primeiro chamamento público para selecionar as 
pesquisas a serem financiadas, o Edital de Convocação n.º 001/2012, publicado em 
25/09/2012 (Primeiro Edital no âmbito do DESAM). 

Tal chamamento tornou público para as entidades de ensino superior afetas a área do 
conhecimento de saúde ambiental os critérios estabelecidos para que essas entidades 
pudessem participar do certame público, com vistas a financiamento às suas pesquisas. 

Foram recebidos 86 projetos de pesquisas, destes, 52 atendiam os critérios estabelecidos 
pelo Edital, e desta fatia, 21 projetos de pesquisas foram selecionados pelo Comitê 
Cientifico. 

Por se tratar de uma demanda espontânea e estabelecida por meio de certame público, o 
indicador 14 possui o objetivo de calcular efetivamente o número de convênios 
executados ou número de pesquisas selecionadas e financiadas, considerando o universo 
de demandas espontâneas que seriam o número de pleitos de pesquisas.  

Por se tratar de uma demanda espontânea, balizado por meio de um chamamento 
público e formatado pela primeira vez, portanto, sem uma série histórica, este índice não 
partiu de uma meta pré-estabelecida, a exemplo dos demais programas. Entretanto, para 
o ano de 2013, tal meta poderá ser estabelecida, mediante a ocorrência e experiência 
adquirida para o ano de 2012. 

Diante do exposto, esta equipe técnica entende que o indicador 14 possui completude 
porque representa os únicos números passíveis de medir e de refletir os resultados das 
intervenções efetuadas na gestão, pois se trata de uma gestão de apenas um ano de 
existência. 

 De fato não há comparabilidade, pois não há séries históricas. Entretanto, há 
confiabilidade, pois a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação 
é transparente e fruto de chamamentos públicos amplamente divulgados, tanto em seu 
processo de seleção, quanto com relação a seus resultados. Também há economicidade, 
pois há razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios 
para a melhoria da gestão da unidade.  
  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Para avaliar a manifestação da Funasa, faz-se necessário pontuar que o Tribunal de 
Contas da União, por meio da Decisão Normativa nº 119/2012, definiu o conteúdo que 
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as Unidades Jurisdicionadas deveriam apresentar no Relatório de Gestão. No que tange 
a indicadores, essa previsão foi a seguinte: 
 
“Informações sobre indicadores utilizados pela unidade jurisdicionada para monitorar 
e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as 
melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e 
de mudanças de rumos, etc.” 
 
Mediante a Decisão Normativa nº 124/2012, o TCU definiu o que a CGU deveria 
avaliar no Relatório de Auditoria Anual de Contas, a saber: 
 
“Avaliação dos indicadores instituídos pela unidade jurisdicionada para aferir o 
desempenho da sua gestão, pelo menos, quanto à: 

a) capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação 
que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na 
gestão; 

b) capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do 
tempo, por intermédio de séries históricas; 

c) confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, 
avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, 
internos ou externos à unidade; 

d) facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral;  

e) razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade.” 

 
Então, as avaliações feitas pela CGU no presente trabalho tiveram com parâmetros as 
informações que o TCU determinou que todas as UJ apresentassem em seu respectivo 
Relatório de Gestão. Nesse sentido, fica claro que as avaliações tratadas pelo Controle 
Interno apenas buscaram atender aos aspectos determinados pelo TCU.   
 
Ademais, a alegação de o Relatório apresentar diferenças conceituais quanto à definição 
de indicadores de desempenho e a atividade de medição de desempenho, citando 
trabalho do Tribunal de Contas da União – TCU se mostra improcedente, pois a os 
indicadores apresentados pela Funasa não cumprem o objetivo que a própria Entidade 
entende como sendo o objetivo dos indicadores, a saber: “indicadores são ferramentas e 
alternativas para a medição de desempenho, não apresentado de forma direta os 
resultados obtidos. A medição e avaliação do desempenho depende da análise de metas 
e outros dados que permeiam todo o contexto de execução das ações avaliadas.” 
 
O que abordou a CGU foi que os indicadores deveriam medir o desempenho das áreas 
finalísticas, permitindo efetuar uma comparação com a meta estabelecida para o 
período; ou com um padrão definido que a UJ pretendia alcançar; ou comparando a 
evolução da série histórica dos resultados atingidos.  Foram esses os objetivos que os 
indicadores não conseguiram apresentar para o público externo. 
 
A Funasa, ao esclarecer em sua manifestação a metodologia de cálculo dos indicadores, 
demonstra que as metas não tiveram como origem o planejamento que se pretendia 
executar, mas sim os resultados já alcançados.  
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Ressalte-se que no Relatório de Auditoria da Avaliação do exercício de 2011 a 
fragilidade nos indicadores dessas áreas já fora apontada, tendo sido emitida 
recomendação para o aperfeiçoamento, a fim de que os indicadores fossem suficientes 
para demonstrar a execução das principais atividades finalísticas desenvolvidas pela 
Funasa. 
  
Reforça essa análise as justificativas aprestadas pela Funasa para os indicadores, uma 
vez que a Entidade reconhece a necessidade de correção de alguns dos índices 
apresentados, e detalha a metodologia utilizada para chegar aos índices. 
 
Por fim, cumpre esclarecer que a abordagem da CGU trata que as informações 
apresentadas pela Funasa em seu Relatório de Gestão não tiveram a capacidade de 
representar, com a maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir e 
de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão. 

      
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aperfeiçoar os indicadores de desempenho das áreas responsáveis 
pelas ações finalísticas, de forma que eles contemplem as metas para o exercício, bem 
como realizando comparação com base em série histórica, de forma a possibilitar que 
esses indicadores apresentem o real esforço da entidade ao longo do exercício. 
 
Recomendação 2: Desenvolver indicadores capazes de medir o desempenho das 
Superintendências Estaduais para medir o desempenho dessas Unidades na condução 
das ações finalísticas. 
 
 
 
1.1.3 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      
1.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de planejamento prévio de gerenciamento de risco da contratação de 
empresa de engenharia para assistir e subsidiar a Funasa na supervisão de obras 
nos sistemas de saneamento, descumprindo o que estabelece a IN MOPG nº 
02/2008. 
 
 
 
 
Fato 
 
A Instrução Normativa MPOG nº 2, de 30/04/2008, que dispõe sobre regras e diretrizes 
para a contratação de serviços, estabelece que o Projeto Básico ou Termo de Referência 
deverá conter a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, entre outros, sobre 
motivação da contratação, dos benefícios diretos e indiretos que resultarão da 
contratação, da conexão entre a contratação e o planejamento existente (sempre que 
possível), do agrupamento de itens em lotes (quando houver), dos critérios ambientais 
adotados (se houver), da natureza do serviço (se continuado ou não), da inexigibilidade 
ou dispensa de licitação (se for o caso) e das referências a estudos preliminares (se 
houver). 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

39 

Nos processos em análise para contratação de empresas de engenharia consultiva para 
assistir e subsidiar a Fundação Nacional de Saúde na supervisão de obras nos sistemas 
de saneamento, as únicas justificativas apresentadas para a realização das contratações 
foram à falta de quantitativo suficiente de servidos nos quadros técnicos da FUNASA, 
para a grande demanda de serviço gerada pelo PAC e a necessidade de garantir a 
qualidade e permitir a execução física de forma célere e sem interrupções. 

Além disso, a mesma Norma em seu art. 2º, parágrafo único, estabelece que: 

 
Art. 2º 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: 

(...) 

II - definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na 
contratação, tais como:  
  
a) ateste dos produtos e serviços; 
b) resolução de problemas; 
c) acompanhamento da execução dos trabalhos; 
d) gerenciamento de riscos; 
e) sugestão de aplicação de penalidades; 
f) avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e 
g) condução do processo de repactuação, quando for o caso., 
 

Da análise da contratação em questão, segundo a IN MOPG nº 02/2008, verifica-se a 
ausência de um planejamento prévio que contemple os aspectos relacionados às 
dificuldades previstas para a prestação dos serviços. Da mesma forma, não foi definida 
uma estratégia de gerenciamento de risco. A importância dessas implementações é 
amparada pela relevância desses serviços para execução da atividade finalísticas da 
Entidade, reforçado pelo valor estimado da contratação, R$ 137.073.506,94. 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Detalhamento incompleto do Termo de Referência que orientou a contratação de 
empresas de engenharia consultiva para assistir e subsidiar a Fundação Nacional de 
Saúde na supervisão de obras nos sistemas de saneamento, principalmente por não 
terem sido contempladas situações relevantes em razão de o objeto se enquadrar como 
uma contratação de natureza intelectual, demonstrando deficiência no planejamento.  

O Diretor de Administração e o Diretor de Engenharia e Saúde Pública não observaram 
a legislação vigente, pela falta de apresentação da justificativa da necessidade da 
contratação, conforme especificação constante da Instrução Normativa nº 02 (MPOG), 
de 30 de abril de 2008, que disciplina a contratação de serviços, continuados ou não, por 
órgãos ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 148/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 
 

“Este setor vem a informar que várias foram as ações ocorridas no sentido de 
prever os riscos possíveis para tal contratação. A equipe técnica responsável pela 
elaboração dos editais de contratação de empresa de engenharia para assistir e subsidiar 
a Funasa na supervisão de obras nos sistemas de saneamento identificou 
preliminarmente alguns riscos associados à contratação, tendo optado por incluir no 
Termo de Referência instrumentos para mitigação de alguns riscos negativos. 

Foram identificados preliminarmente os seguintes riscos: 
o Problemas na licitação de obras pelos convenentes ou compromitentes; 
o Descontinuidade no desembolso pela entidade concedente; 
o Morosidade na prestação de contas para fins de desembolso;  
o Paralisação de obras; 
o Instrumento de repasse em tomadas de contas especiais; 
o Cancelamento de instrumento de repasse; 
o Dificuldade no controle da empresa contratada. 

Assim, decidiu-se incluir nos Termos de Referência os seguintes instrumentos para 
mitigação de riscos negativos: 

o Previsão de autorização dos serviços de forma seletiva por meio da 
emissão de Ordem de Serviço (OS); 

o Previsão de emissão de ordem de serviço apenas para obras em pleno 
funcionamento; 

o Possibilidade de cancelamento de ordem de serviço após 60 dias da 
interrupção da obra; 

o Definição de um gerente para o contrato (representado pelo Chefe da 
Divisão de Engenharia - Diesp, cabendo ao corpo técnico da Diesp 
apoiá-lo na avaliação dos produtos gerados pela Contratada). 

o Previsão de reunião inicial e de reuniões sistemáticas entre o 
representante da instituição e a Contratada, para discutir situações 
relativas ao contrato.  

Risco é definido como qualquer evento que tem potencial para afetar de maneira 
positiva ou negativa o projeto, representando uma incerteza quanto às entregas dos 
produtos e serviços contratados.  

Os principais riscos de um projeto são os relacionados a: 

• Orçamento 

• Cronograma 

• Mudanças no escopo ou nas especificações 

• Mudança de integrantes da equipe 

• Falha na execução de atividades 

• Problemas técnicos 

• Problemas com pessoal 

• Problemas com máquinas 
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• Problemas com fornecedores 

• Problemas políticos 

• Risco legal 

• Risco ambiental 

Conforme o Guia da Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Sistema de 
Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), a gerência de riscos é 
a área do gerenciamento de projetos que trata da ocorrência de eventos que impactam o 
projeto. Os riscos podem ser positivos e negativos. Ainda conforme o Guia MGP-SISP, 
o ato de planejar a resposta significa ter um procedimento pré-estabelecido para a 
ocorrência dos eventos de riscos (BRASIL, 20111). 

Sobre os diferentes papéis desempenhados no Gerenciamento dos Riscos, 
salienta-se que a gestão de riscos deve ocorrer em todas as áreas e níveis da 
organização, podendo ser designadas pessoas específicas, em cada área ou processo, 
para serem responsáveis pela gestão dos riscos a que a atividade da qual façam parte 
está exposta.  

 De acordo com Mulcahy (2011)2, por meio do gerenciamento dos riscos, 
trabalha-se para aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos 
(oportunidades no projeto) e/ou para se reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos 
negativos (ameaças ao projeto). Ainda de acordo com Mulcahy (2011) constituem como 
entradas (ou insumos) para o gerenciamento dos riscos, entre outros: 

- Registros históricos de projetos anteriores; 

- Processos e procedimentos da empresa; 

- Limites de riscos da organização; 

- Cultura da empresa. 

Vê-se que vários são os fatores intervenientes no processo de gerenciamento de 
riscos e que sendo esta uma contratação nova nos moldes da instituição, um dos 
insumos necessários, ou pelo menos importante para o adequado gerenciamento dos 
riscos em projetos relaciona-se a registros históricos, processos e procedimentos da 
organização, bem como sua cultura. Considerando os instrumentos de trabalho, o 
quantitativo de pessoal, entendemos que dentro da razoabilidade, foram considerando 
vários destes no processo de contratação.  

 
Ressalta-se que o acompanhamento e fiscalização das contratações na Funasa é 

orientado por meio da Instrução de Serviço nº 001/1999. 
 
Finalmente, cabe salientar que a Funasa cumpre fielmente o especificado nos 

itens listados no inciso II,  parágrafo único, do Art. 2º da Instrução Normativa MPOG nº 
2, de 30/04/2008, conforme detalhado a seguir: 
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a) ateste dos produtos e serviços; � Responsabilidade do fiscal do contrato (chefe da 
engenharia) bem como do corpo técnico da Diesp designado para apoiá-lo na avaliação 
dos produtos gerados pela Contratada 

 b) resolução de problemas; � Uma das atribuições do fiscal designado para o contrato, 
conforme Lei 8.666/1993 (Art. 67, §1º e §2º). 

c) acompanhamento da execução dos trabalhos; � Uma das atribuições do fiscal do 
contrato, conforme Lei 8.666/1993 (Art. 67, §1º e §2º), bem como do corpo técnico da 
Diesp designado para apoiá-lo na avaliação dos produtos gerados pela Contratada. 

d) gerenciamento de riscos; já relatado acima. 

e) sugestão de aplicação de penalidades; � Clausula padrão dos contratos 
administrativos, conforme Lei 8.666/1993 (Art. 55, inciso VII), presente na contratação 
em tela. 

f) avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e � Uma das responsabilidades do 
fiscal do contrato. 

g) condução do processo de repactuação, quando for o caso. � Responsabilidade do 
Departamento de Administração, conforme estabelecido no Estatuto da Funasa (Decreto 
nº 7.335/2010, Art. 10). 

 

‘Art. 10. Ao Departamento de Administração, órgão 
seccional integrante dos Sistemas de Pessoal Civil da 
Administração Federal - SIPEC, de Serviços Gerais - 
SISG, de Planejamento e de Orçamento Federal, de 
Contabilidade Federal, de Organização e de Inovação 
Institucional - SIORG, de Administração Financeira 
Federal e de Administração dos Recursos de Informação e 
Informática - SISP, compete planejar, coordenar e 
supervisionar a execução das atividades relativas a: 

I - patrimônio, compras e contratações; 

V - desenvolvimento institucional, organização, qualidade, 
normatização e racionalização de instrumentos, métodos e 
procedimentos de trabalho;’ ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
Análise do Controle Interno 
 

A FUNASA não seguiu as orientações da IN MPOG n° 02/2008, que disciplina a 
contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do 
Sistema de Serviços Gerais – SISG, quanto à necessidade de planejamento das 
contratações em relação aos papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas, 
principalmente, quanto à avaliação dos riscos. Por ser uma contratação nova nos moldes 
da instituição e não apresentar registros históricos, processos e procedimentos da 
organização, bem como sua cultura, que são insumos necessários, ou pelo menos 
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importante para adequado gerenciamento dos riscos, a entidade deveria ter realizado um 
estudo aprofundado dos riscos inerentes a esta nova contratação, para que durante a 
execução do contrato fosse realizada uma adequada gestão dos riscos. 

A Entidade somente incluiu no Termo de Referência alguns instrumentos básicos para a 
mitigação de riscos negativos que já são identificados rotineiramente nos processos e 
procedimentos ordinários da organização. Como este modelo de contratação é novo na 
instituição e, além de apresentar uma complexa estrutura de gerenciamento, envolve um 
montante elevado de recursos, a FUNASA deveria ter realizado um planejamento 
adequado de gestão dos ricos envolvidos, conforme preceitua a IN MPOG n° 02/2008. 
No Termo de Referência não são identificados instrumentos específicos para a gestão de 
riscos resultantes de um planejamento específico para este novo modelo de contratação. 

Apesar de a entidade ter apresentado esforços na correção das impropriedades 
constantes do processo de contratação, a manifestação apresentada não trouxe 
elementos suficientes para elidir as falhas apontadas. 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Passar a elaborar planejamento prévio de gerenciamento de risco de 
contratações que envolvam a prestação de serviços de natureza intelectual, em 
cumprimento ao que estabelece a IN MOPG nº 02/2008. 
 
Recomendação 2: Elaborar planejamento, abordando o gerenciamento de risco 
contratação para as contratações de empresas de engenharia para assistir e subsidiar a 
Funasa na supervisões de obras, em cumprimento ao que estabelece a IN MOPG nº 
02/2008. 
 
 
1.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 
Inclusão de serviços na Planilha Geral de Contratação de Serviços de Consultoria 
em Engenharia que já constam ou deveriam constar das planilhas de referência 
para a contratação das empresas que elaborarão os projetos de engenharia e as 
que executarão as respectivas obras.  
 
Fato 
 
A Fundação Nacional de Saúde realizou 25 (vinte e cinco) processos licitatórios, no ano 
de 2012, na modalidade de concorrência, para a contratação de empresa de consultoria 
de engenharia para assistir e subsidiar esta Fundação na supervisão de obras de 
implantação, ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento de água (SAA) e de 
sistemas de esgotamento sanitário (SES) em diversos municípios do Brasil. Esses 
processos geraram os seguintes contratos administrativos: 

 

Quadro 16: Relação dos Contratos e Contratados 

SUEST CONTRATO PROCESSO EMPRESA VENCEDORA 
VALOR DO 
CONTRATO 

(R$) 
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AC 119 25100.014.197/2012-17 CONSÓRCIO HOLLUS/ASTEP  2.602.618,16  

MG 120 25100.013.682/2012-65 BECK DE SOUZA ENGENHARIA  6.344.107,54  

AP 121 25100.014.852/2012-29 CONSTRUTORA TRINDADE  2.825.456,94  

RJ 122 25100.012.871/2012-11 MODULARES AMBIENTAL ENG.  2.367.919,91  

MT 123 25100.014.831/2012-11 CONSEGV – PLAN. E OBRAS  4.736.975,91  

RR 124 25100.012.859/2012-14 RN CONST. E EMPREENDIMENTOS  1.518.051,99  

MS 125 25100.014.349/2012-73 CONSEGV – PLAN. E OBRAS  813.149,58  

ES 126 25100.014.343/2012-04 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 1.840.505,62  

SE 128 25100.014.850/2012-30 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  612.947,56  

CE 129 25100.014.341/2012-15 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  1.354.153,15  

RN 130 25100.014.842/2012-93 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  1.054.385,23  

SP 131 25100.014.025/2012-35 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 986.453,48  

AL 132 25100.014.353/2012-31 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  723.010,25  

PI 133 25100.014.849/2012-13 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  3.886.783,39  

TO 134 25100.014.847/2012-16 CONSTRUTORA TRINDADE  465.750,55  

BA 135 25100.012.873/2012-18 BECK DE SOUZA ENGENHARIA  3.948.926,67  

GO 136 25100.013.679/2012-41 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 2.774.727,69  

PA 139 25100.014.825/2012-56 CONSÓRCIO HOLLUS/ASTEP  5.178.517,26  

RO 140 25100.014.841/2012-49 CONSTRUTORA TRINDADE  3.169.776,46  

PE 141 25100.014.354/2012-86 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  1.324.569,05  

PR 142 25100.014.829/2012-34 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 2.137.594,27  

RS 144 25100.014.835/2012-91 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 1.649.495,72  

SC 145 25100.014.848/2012-61 
ECOEFICIÊNCIA SOL. 
AMBIENTAIS 

 1.007.502,93  

PB 146 25100.014.855/2012-62 JM ENGENHEIROS CONSULTORES  2.224.263,51  

MA 147 25100.014.345/2012-95 GEOSISTEMAS ENG. E PLAN.  1.204.932,16  

VALOR CONTRATADO TOTAL 56.752.574,98 

Fonte: Siasg 

 

Na Planilha Geral de Contratação de Serviços de Consultoria em Engenharia, foram 
incluídos itens de Serviços de Campo, compostos de Serviços Topográficos e de 
Serviços Geotécnicos, e a realização de Ensaios, divididos em Ensaios de 
Caracterização do Solo, Ensaios da Qualidade da Água e Controle Tecnológico do 
Concreto, que são serviços necessários para a elaboração dos projetos de engenharia 
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e/ou serviços necessários para a execução da obra, como também, para a verificação da 
qualidade e funcionalidade do produto final. A Planilha Geral de Contratação de 
Serviços de Consultoria em Engenharia apresenta a seguinte discriminação de serviços e 
respectivas unidades de medida: 

 

Quadro 17:  Planilha Geral da Contratação 

ETAPA/ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 

1.0 RECURSOS HUMANOS - 

1.1 Equipe Técnica Mínima - 

1.1.1 Engenheiro Sênior - Coordenador  Mês 

1.1.2 Engenheiro Pleno Mês 

1.1.3 Auxiliar Técnico Mês 

1.2 Equipe de Apoio Eventual - 

1.2.1 Profissional de Nível Superior Hora 

1.2.2 Profissional Técnico de Nível Médio  Hora 

2.0 DESPESAS COM VIAGENS - 

2.1 Equipe de Apoio Eventual Dia 

3.0 RELATÓRIOS GERENCIAIS - 

3.1 Relatório Mensal de Acompanhamento Unidade 

3.2 Relatório Consolidado de Acompanhamento Unidade 

4.0 SERVIÇOS DE CAMPO - 

4.1 Serviços Topográficos - 

4.1.1 
Nivelamento de eixo com levantamento de normais em áreas 
urbanizadas 

Km 

4.1.2 
Nivelamento de eixo com levantamento de normais em áreas de 
ocupação não planejada (urbanização precária) 

Km 

4.1.3 
Levantamento de faixa de exploração p/ implantação de 
interceptor/emissário e locação e nivelamento de eixo – Faixa de 
20m 

Km 

4.1.4 
Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com 
avaliação do valor comercial do imóvel – área até 1.000m² 

Unidade 

4.1.5 
Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com 
avaliação do valor comercial do imóvel – área de 1.000m² até 
5.000m² 

Unidade 

4.1.6 
Levantamento de áreas especiais, inclusive travessias, com 
avaliação do valor comercial do imóvel – área pelo que exceder a 
5.000m² 

m² 

4.2 SERVIÇOS GEOTÉCNICOS - 
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4.2.1 Mobilização e Desmobilização Unidade 

4.2.2 Sondagens a Percussão – SPT (diâmetro – 63,5mm)  M 

4.2.3 
Sondagem a Trado (4”) – (Tipo Cavadeira – Diâmetro 4” -
100mm) 

M 

5.0 ENSAIOS - 

5.1 Ensaios de Caracterização do ,Solo - 

5.1.1 Umidade Natural Ensaio 

5.1.2 Densidade Natural Ensaio 

5.1.3 Limite de Liquidez Ensaio 

5.1.4 Limite de Plasticidade Ensaio 

5.1.5 Granulometria por Peneiramento Ensaio 

5.1.6 Ensaio compactação Proctor Normal Ensaio 

5.2 Ensaios da Qualidade da Água - 

5.2.1 Análise Bacteriológica - 

5.2.2.1 Coliformes Totais Ensaio 

5.2.1.2 Contagem Heterotrófica Ensaio 

5.2.1.3 Coliformes Termotolerantes Ensaio 

5.2.2 Análise Físico-Química - 

5.2.2.1 Cloro Ensaio 

5.2.2.2 Cor Ensaio 

5.2.2.3 DBO Ensaio 

5.2.2.4 Dureza Ensaio 

5.2.2.5 Ferro Ensaio 

5.2.2.6 Manganês Ensaio 

5.2.2.7 Nitrato Ensaio 

5.2.2.8 PH Ensaio 

5.2.2.9 Temperatura Ensaio 

5.2.2.10 Turbidez Ensaio 

5.3 CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS - 

5.3.1 Ensaio de resistência à compressão simples – concreto Ensaio 

5.3.2 
Ensaio de resistência a tração por compressão diametral – 
concreto 

Ensaio 

5.3.3 Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto Ensaio 
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5.3.4 Ensaio de Granulometria do agregado Ensaio 

5.3.5 Ensaio de consistência do concreto CCR – Índice VEBE Ensaio 

5.3.6 Ensaio de abatimento do tronco de cone Ensaio 

5.3.7 Ensaio de Esclerometria Ensaio 

Fonte: Termos de Referência das contratações 

 

Os Serviços Topográficos são necessários para demarcação e o levantamento de 
medidas utilizadas na elaboração dos projetos de engenharia e levantamento de alguns 
quantitativos constantes dos orçamentos, como também, para a correta localização no 
campo das estruturas dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.   

Portanto, estes serviços devem constar das planilhas de referência para contratação dos 
projetos de engenharia e para a contratação da execução da obra, não sendo necessária 
sua inclusão na planilha geral de contratação de serviços de consultoria. Durante a fase 
de elaboração dos projetos os Serviços Topográficos são de responsabilidade da 
projetista e durante a execução da obra a fiscalização deve acompanhar a realização dos 
Serviços de Topografia que são de responsabilidade da empresa executora e que já estão 
incluídos nos custos de execução.  

Os Serviços Geotécnicos visam à caracterização geotécnica das camadas constituintes, o 
que envolve a identificação das camadas e do nível d’água, a classificação dos materiais 
presentes, a determinação de parâmetros geomecânicos e geoquímicos, por meio da 
realização de sondagens, ensaios especiais de campo e a coleta de amostras para a 
realização de ensaios de laboratório. Os Ensaios de Caracterização dos Solos destinam a 
caracterização das propriedades físicas, mecânicas e hidráulicas dos materiais utilizados 
nos serviços geotécnicos. Portanto, verifica-se que os Serviços Geotécnicos e os Ensaios 
de Caracterização dos Solos são necessários na fase de elaboração dos projetos de 
engenharia e na fase de execução da obra, devendo os mesmos constar das planilhas de 
referência para contratação dos projetos de engenharia e para a contratação da execução 
da obra, não sendo necessária sua inclusão na planilha geral de contratação de serviços 
de consultoria. Durante a fase de elaboração dos projetos os Serviços Geotécnicos e 
Ensaios de Caracterização dos Solos são de responsabilidade da projetista e durante a 
execução da obra a fiscalização deve acompanhar a realização dos respectivos Serviços 
Geotécnicos e Ensaios de Caracterização dos Solos que são de responsabilidade da 
empresa executora e já estão incluídos nos custos de execução.  

Os Ensaios de Qualidade da água visam caracterizar a água bruta a ser captada, pois os 
valores encontrados após a realização dos exames e análise em laboratório definem o 
tratamento a ser adotado. Gastos operacionais com produtos químicos podem 
inviabilizar, no longo prazo, alternativas que em princípio possam ser consideradas 
consolidadas. Portanto, verifica-se que os Ensaios de Qualidade da Água são 
necessários na fase de elaboração dos projetos de engenharia, devendo os mesmos 
constar das planilhas de referência para contratação dos projetos, não sendo necessária 
sua inclusão na planilha geral de contratação de serviços de consultoria. Durante a fase 
de elaboração dos projetos os Ensaios de Qualidade da Água são de responsabilidade da 
projetista e já estão incluídos nos custos de elaboração dos projetos de engenharia.  

Os Ensaios de Controle Tecnológico de Materiais visam determinar as características do 
concreto utilizado nas estruturas dos sistemas de saneamento, pois a variabilidade da 
resistência do concreto torna fundamental a utilização de metodologias estatísticas 
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capazes de estabelecer parâmetros para a aceitação das estruturas. Portanto, verifica-se 
que os Ensaios de Controle Tecnológico de Materiais são necessários na fase de 
execução da obra, para a verificação da qualidade e funcionalidade do produto final, 
devendo os mesmos constar das planilhas de referência para a contratação da execução 
da obra, não sendo necessária sua inclusão na planilha geral de contratação de serviços 
de consultoria. Durante a execução da obra a fiscalização deve acompanhar a realização 
dos respectivos Ensaios de Controle Tecnológico de Materiais que são de 
responsabilidade da empresa executora e já estão incluídos nos custos de execução. 

                                                                                                                                                                                                                                  
Pela análise de uma amostra dos contratos apresentados na tabela anterior, composta 
pelos editais de Concorrência nº 3/2011 – MG e n° 24/2011 – PI, para a contratação de 
empresa especializada para elaboração de diagnósticos, estudo de concepção e 
viabilidade (relatório técnico preliminar - RTP), projetos básicos e executivos de 
engenharia e estudos ambientais para sistema de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário em Municípios/Localidades dos Estados de Minas Gerais e do 
Piauí, estão discriminados itens semelhantes de Serviços de Campo, compostos de 
Serviços Topográficos e de Serviços Geotécnicos, e de Ensaios, divididos em Ensaios 
de Caracterização do Solo e Ensaios da Qualidade da Água. Este fato demonstra a 
duplicidade dos itens que constam tanto da Planilha Geral de Contratação de Serviços 
de Consultoria em Engenharia quanto da Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Projetos de Engenharia, nas localidades nas quais os projetos de engenharia não foram 
apresentados pelos Municípios.  

Nestes contratos esses valores de serviços e ensaios representam em média 4% do valor 
global. Portanto no conjunto dos contratos esses serviços e ensaios chegam ao montante 
de R$ 2.270.103,00. 

Para a elaboração dos projetos de engenharia, a serem apresentados pelos Municípios, 
obrigatoriamente os Serviços de Campo, compostos de Serviços Topográficos e de 
Serviços Geotécnicos, e de Ensaios, divididos em Ensaios de Caracterização do Solo e 
Ensaios da Qualidade da Água, deverão ser executados, pois sem os mesmos não é 
possível elaborar projetos de engenharia com segurança e qualidade. 

Outro fato importante é que os serviços de campo e ensaios de laboratório são objetos 
especializados que, provavelmente, serão realizados por empresas especializadas em 
cada serviço, e que no caso destes contratos serão subcontratados, conforme previsão do 
edital. Portanto, caso os serviços de campo e ensaios sejam mesmo necessários para 
cobrir lacunas deixadas pelas planilhas orçamentárias das fases de elaboração dos 
projetos de engenharia e da execução da obra, já que os mesmos não possuem garantia 
de sua realização, que depende de solicitação da empresa contratada, seria mais 
econômico para a Funasa contratar estes serviços de campo e ensaios de laboratório em 
processos distintos, devido as suas especialidades, evitando a subcontratação. 

A inclusão dos serviços de campo e ensaios de laboratório na Planilha Geral de 
Contratação de Serviços de Consultoria em Engenharia em quantitativos estimados, sem 
a garantia que os mesmos serão executados, pois só serão realizados caso o fiscal do 
contrato solicite, mediante ordem de serviço específica, torna a execução do contrato 
parcialmente incerta com a realização do empenho de recursos escassos, que 
provavelmente, em grande parte, não serão aplicados.    

Pelo exposto, se forem retirados da Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Consultoria em Engenharia os Serviços de Campo e a realização de Ensaios, que já 
constam ou deveriam constar da Planilha Geral de Contratação dos Projetos de 
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Engenharia e/ou da Planilha Geral de Contratação da Execução da Obra, verifica-se que 
à mesma torna-se somente uma Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Fiscalização, composta por itens de Recursos Humanos, Despesas com Viagens e 
Relatórios Gerenciais. Este fato demonstra que esta contratação representa na realidade 
a terceirização dos serviços de supervisão das obras a serem executadas através da 
transferência de recursos por meio de Convênio ou Termos de Compromisso aos 
Estados e Municípios. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor de Engenharia da Saúde Publica aprovou a contratação de Serviços de 
Consultoria em Engenharia com itens de Serviços de Campo, compostos de Serviços 
Topográficos e de Serviços Geotécnicos, e de Ensaios, divididos em Ensaios de 
Caracterização do Solo, Ensaios da Qualidade da Água e Controle Tecnológico do 
Concreto, constantes da Planilha Geral de Contratação de Serviços de Consultoria em 
Engenharia, sem necessidade ou em duplicidade, já que constam ou deveriam constar da 
Planilha Geral de Contratação dos Projetos de Engenharia e/ou da Planilha Geral de 
Contratação da Execução da Obra.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 
 

“Em meados de 2011 iniciou-se processo de licitação em 25 unidades da 
federação para 1.171 municípios distribuídos em 83 lotes para contratação, na 
modalidade de concorrência, do tipo técnica e preço, sob o regime de empreitada por 
preço unitário cujo objeto seria a contratação de empresa especializada para elaboração 
de diagnósticos, estudo de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar-RTP), 
projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistema de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário em municípios/localidades, em cada 
unidade da federação, exceto o Acre.  

 
No entanto, as licitações dos estados do Pará e Mato Grosso não prosperaram. 

Assim, a Funasa possui 43 contratos celebrados em 23 unidades da federação para o 
atendimento de 1.064 municípios distribuídos em 68 lotes. 

 
Corrobora-se com o parecer quando da necessidade da realização de serviços 

previstos no escopo do termo de referência relativo aos contratos das empresas 
projetistas. Assim, são necessários na fase de elaboração dos projetos de engenharia, 
devendo os mesmos constar das planilhas de referência para contratação dos projetos. 

 
“Os Serviços Topográficos são necessários para 
demarcação e o levantamento de medidas utilizadas na 
elaboração dos projetos de engenharia e levantamento de 
alguns quantitativos constantes dos orçamentos, como 
também, para a correta localização no campo das 
estruturas dos sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário.” 
(...) 
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Os Serviços Geotécnicos visam à caracterização 
geotécnica das camadas constituintes, o que envolve a 
identificação das camadas e do nível d’água, a 
classificação dos materiais presentes, a determinação de 
parâmetros geomecânicos e geoquímicos, por meio da 
realização de sondagens, ensaios especiais de campo e a 
coleta de amostras para a realização de ensaios de 
laboratório. Os Ensaios de Caracterização dos Solos 
destinam a caracterização das propriedades físicas, 
mecânicas e hidráulicas dos materiais utilizados nos 
serviços geotécnicos. 
(...) 
Os Ensaios de Qualidade da água visam caracterizar a 
água bruta a ser captada, pois os valores encontrados após 
a realização dos exames e análise em laboratório definem 
o tratamento a ser adotado. Gastos operacionais com 
produtos químicos podem inviabilizar, no longo prazo, 
alternativas que em princípio possam ser consideradas 
consolidadas. 

 
Em 2012, a Funasa realizou processo de licitação em 25 unidades da federação 

para contratação, na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de 
empreitada por preço unitário cujo objeto seria a contratação de empresa de consultoria 
de engenharia para assistir e subsidiar a fundação nacional de saúde (Funasa) na 
supervisão das obras de implantação, ampliação ou reforma de sistemas de 
abastecimento de água (SAA) e de sistemas de esgotamento sanitário (SES) em 
municípios dos estados (em cada unidade da federação, exceto o Amazonas). 

 
Conforme os editais de licitação e respectivos termos de referência, que são 

similares, o objetivo específico da contratação é apoiar o corpo técnico da Divisão de 
Engenharia de Saúde Pública – Diesp na supervisão de obras com vistas a garantir a 
qualidade e permitir a execução física de forma célere e sem interrupções. 

 
A tarefa de assistir e subsidiar a Funasa na supervisão das obras objeto desses 

instrumentos de repasse de recursos caberá a empresa contratada, com a 
disponibilização de recursos humanos (engenheiros e auxiliares técnicos), a 
apresentação de relatórios gerenciais (diários de supervisão de obras, mensais e 
consolidados de acompanhamento), execução de serviços de campo (topografia e 
geotecnia) e realização de ensaios de controle de serviços (caracterização do solo, 
qualidade da água e controle tecnológico de materiais), que possibilitem o 
acompanhamento e controle adequado da execução das obras, dentro dos prazos, 
qualidade e dos custos previstos nos projetos básicos aprovados pela respectiva 
Diesp/Suest.  

 
A contratada deverá assegurar o alcance do objetivo da otimização do 

investimento público, com minimização de custos e prazos e maximização da qualidade 
dos serviços e benefícios a serem oferecidos à população beneficiária. 

 
 Itens de serviço de campo e ensaios de controle de serviços foram inseridos, 

estrategicamente, no escopo de serviços constante no termo de referência com intuito de 
municiar a equipe técnica de engenharia da Diesp/Suest com instrumento para 
fiscalização de convênio e/ou termo de compromisso. 
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Há que se ter em mente que a finalidade dos serviços de campo e ensaios 
inseridos previstos no contrato de apoio a supervisão obras visam o controle e 
verificação da qualidade e funcionalidade do produto final (obras de sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário).  

 
 A inclusão de tais itens na planilha orçamentária nada mais tem como função do 

que dar condições ao corpo técnico da Funasa, de quando considerar necessário, de 
solicitar um estudo que  comprove que os serviços estão sendo realizados de acordo 
com o especificado,  evitando assim o gasto público com obras não executadas 
corretamente. Os técnicos terão, de acordo com as visitas técnicas e com o 
acompanhamento dos laudos emitidos pela contratada, mais um instrumento gerencial 
para avaliar a correta aplicação dos recursos públicos. Não há que se falar em itens já 
existentes em planilha de elaboração de projeto, visto que aqueles subsidiaram uma 
outra ação. Neste momento há de se falar em execução de serviços, por isso a 
necessidade, nos casos em que a área técnica considerar que seja necessário tais estudos 
e que o resultado destes possam inviabilizar à execução da obra, da indicação de tais 
serviços na planilha geral de contratação. Tais fatos, em grande parte, podem ser 
inerentes a própria execução, sendo fatos supervenientes ao processo de elaboração dos 
mesmos e que apenas surgiram na fase de execução da obra. Objetivando nada mais que 
a correta aplicação dos recursos públicos é que foram incluídos na planilha geral de 
contratação. 

 
A inserção desses itens na contratação realizada pela Funasa para elaboração de 

projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é 
imprescindível, conforme relatado no parecer, contudo não há que se falar em 
duplicidade de contratação, visto que tais serviços possuem objetivos distintos: o 
primeiro assegurar uma elaboração de projeto mais adequada a realidade local, enquanto 
que o segundo objetiva subsidiar a fiscalização na correta aplicação dos recursos na 
obra. 

 
Referidos itens nos remetem a questão do que pode ou não ser objeto de 

execução indireta, ou seja, mediante o instituto da terceirização. Com isso o parecer nos 
apresenta uma série de considerações que merecem os devidos esclarecimentos.  

 
O cerne da questão é se as atividades objeto da licitação são passíveis de 

terceirização, caracterizando-se como atividades acessórias ou instrumentais. 
 
No caso sob análise, entendemos que o fato da Funasa possuir em seu quadro 

permanente os cargos técnicos na área de engenharia não tem o condão de afastar a 
legalidade na contratação objeto deste Processo, principalmente pelo fato de que as 
atividades que serão prestadas pela Contratada tem caráter meramente acessório, que 
darão apoio a supervisão pelos técnicos da Funasa. Para reforçar tal afirmação basta 
analisar as atividades constantes do Termo de Referência, ais quais transcrevemos 
abaixo: 
 

1. Apoiar a Diesp/Suest na verificação da 
conformidade da execução das obras em relação aos 
projetos básicos e executivos aprovados, bem como 
averiguar o cumprimento das especificações técnicas, 
quando da execução dos serviços; 
2. Auxiliar no acompanhamento e no andamento das 
obras para verificação do cumprimento das metas/etapas 
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estabelecidas no Plano de Trabalho dos Convênios ou 
Termos de Compromisso do PAC; 
3. Elaborar relatórios mensais e consolidados de 
acompanhamento, bem como alimentar e atualizar 
mensalmente o Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Obras da Funasa – SIGOB, com informações referentes à 
evolução física-financeira das obras supervisionadas; 
4. Realizar levantamentos e acompanhamentos 
geométricos e topográficos para embasar a verificação de 
quantitativos dos serviços realizados ou a realizar; 
5. Analisar, sempre que ocorrer medição na obra, os 
quantitativos dos serviços realizados, com vistas a emitir 
opinião, no relatório mensal de acompanhamento, sobre a 
efetividade dos quantitativos executados; 
6. Acompanhar ou executar ensaios necessários ao 
controle tecnológico de todas as etapas da obra e dos 
serviços executados, visando aferir a qualidade dos 
mesmos; 
7. Verificar as adequações das especificações de 
materiais e equipamentos, bem como executar trabalhos de 
campo e de laboratório, envolvendo ensaios de solo, de 
materiais, de qualidade da água; 
8. Acompanhar e verificar os testes de funcionamento 
dos equipamentos e dos sistemas para emitir opinião, nos 
relatórios mensais de acompanhamento, sobre o 
funcionamento dos mesmos; 
9. Apoiar a análise de projetos contemplando revisão 
de campo de interferências, alterações de traçado e outras 
necessidades de compatibilização para o andamento do 
empreendimento; 
10. Acompanhar a implantação das medidas de 
proteção ambiental adotadas; 
11. Verificar, quando couber, a confecção pela 
empreiteira de projeto ‘as built’ e cadastros em 
conformidade com as medições; 
12. Verificar, no que couber, a confecção do Manual 
de Operação e sua adaptação ao projeto ‘as built’; 
13. Providenciar e entregar ao Contratante ou ao 
preposto por ele designado, com anterioridade ao início 
dos serviços, sem o que não será emitida a primeira 
Ordem de Serviços — OS, a cópia do recolhimento da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme 
determina a Lei Federal nº 6.496, de 07/12/1977, relativa a 
execução dos serviços, definindo os Responsáveis 
Técnicos devidamente habilitados na especialidade. 
Deverá ser apresentada ART Complementar por obra 
iniciada do Anexo A; 
14. Manter diariamente auxiliar técnico no canteiro das 
obras; 
15. Fornecer aos seus empregados todos os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários a 
realização dos serviços; a inobservância das Normas 
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Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 
Trabalho terá como penalidade advertência na forma da 
lei; 
16. Comprovar, junto ao setor financeiro da 
Contratante, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 
fiscais, tributárias e previdenciárias da Equipe Técnica 
Mínima; 
17. Fornecer para cada Engenheiro Pleno 01 veículo, 
com no máximo 1 ano de uso e ar condicionado, incluindo 
os custos de amortização e manutenção dos mesmos, 
seguros e licenciamentos, demais despesas durante todo o 
prazo de execução do contrato; 
18. Manter, durante a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 
licitação; 
19. Disponibilizar informações complementares que os 
técnicos de Engenharia da Funasa (Diesp/Suest) julgarem 
necessárias para subsidiar as análises da qualidade dos 
serviços executados e da verificação da compatibilidade 
física com parcela de recurso financeiro liberada. 

 
 

Ora, as reflexões e as propostas de mudança na área pública sempre envolvem 
múltiplas perspectivas. Aspectos técnicos, políticos, legais e éticos se interpenetram e 
necessariamente devem fazer parte das análises mais abrangentes. Quando não há 
aprofundamento, e as dimensões do problema não são desvendadas os debates 
enveredam pelas generalizações simplistas e maniqueístas. É o que ocorre com a 
terceirização, palavra que carrega conteúdos emocionais e ideológicos como ocorre com 
outras correlatas como privatização, neoliberalismo e estado mínimo.  

  
O debate sobre a terceirização tem sido conduzido de forma tecnicamente pobre 

e com grande carga ideológica. Generalizações simplistas e posturas maniqueístas 
predominam, dificultando o avanço das soluções. Como identificar e conduzir 
terceirizações de serviços que atendam ao interesse público e respeitem a legislação? 
Eis a pergunta central de algo que é um meio a ser utilizado de forma adequada. 

 
As soluções e as inovações devem atender conjuntamente os princípios 

constitucionais que regem a administração pública, respeitando obviamente a eficiência, 
que veio mais tarde com a Emenda Constitucional nº 19 de 4/7/1998 e nem por isso é 
menos importante do que os demais: legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. 

 
A primeira referência legal importante é o Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro 

de 1967, no capítulo III (da descentralização). 
 

“Art. 10. A execução das atividades da Administração 
Federal deverá ser amplamente descentralizada. 
[...] 
§ 7o Para melhor desincumbir-se das tarefas de 
planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o 
objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 
máquina administrativa, a Administração procurará 
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desobrigar-se da realização material das tarefas 
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução 
indireta, mediante contrato, desde que exista na área, 
iniciativa privada suficientemente desenvolvida e 
capacitada para desempenhar os encargos de execução”. 

 
Podemos notar que o preceito legal de 1967, ainda em vigência, abre amplas 

possibilidades de terceirização embora não conceitue com precisão o que significa 
“realização material de tarefas executivas”. 

 
A Lei Federal nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 classifica os cargos civis da 

administração federal, dispondo no parágrafo único do art. 3º: 
 

“As atividades relacionadas com transporte, conservação, 
custódia, operação de elevadores, limpeza e outras 
assemelhadas serão, de preferência objeto de execução 
indireta, mediante contrato, de acordo com o artigo 10, § 
7º, do Decreto Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967” 
(Revogado com atualização das atividades pelo Decreto 
2.271/97). 

 
 
A Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 regulamentou o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal, instituiu normas para Licitações e Contratos da Administração 
Pública. Conforme art. 3º., a Licitação destina-se a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração. Não oferece qualquer restrição à terceirização, ao conceituar de forma 
ampla o que pode ser contratado (arts. 6, 7 e 13), inclusive serviços técnicos 
profissionais relativos a estudo, planejamento, fiscalização, auditoria, pareceres, 
consultoria etc. Pelo contrário, pois no artigo 67 permite a contratação de terceiros para 
o assessoramento à fiscalização. 

 
Os conflitos entre terceirização e proteção dos direitos do trabalhador ficam 

evidentes pela Leitura do Enunciado 331 de 17.12.1993 do Tribunal Superior do 
Trabalho. Esta súmula deu mais flexibilidade à súmula anterior, sobre o assunto, a 256 
de 22-09-1986 que restringiu a terceirização para o trabalho temporário e serviços de 
vigilância. 
 
 

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta 
é ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 07-01-74)”. 
II – A contratação irregular de trabalhador, através de 
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os 
órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional (art. 37, II da Constituição da República). 
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7102, de 20-
06-83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta. 
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IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas por 
parte do empregador, implica a responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que este tenha participado da relação 
processual e conste também do título executivo judicial. 

 
 
O enunciado 331 não é lei e não apazigua a questão. Delimita a aplicação da 

terceirização às atividades meio do contratante, desde que inexistentes a pessoalidade e 
a subordinação direta. Também procura evitar a precarização das relações de trabalho, 
através de empresa interposta. 

 
O Decreto nº 2.271 de 7 de julho de 1997 procurou estabelecer uma política de 

terceirização para  administração pública federal, permitindo a sua aplicação às 
atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituam área de competência legal do órgão ou entidade. Prevê aplicação 
preferencial da terceirização às atividades de conservação, limpeza, segurança, 
vigilância, transporte, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações 
e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Portanto, as atividades 
relacionadas são exemplificativas, ou seja, não abrangem apenas elas.  

 
O Decreto restringe a terceirização sempre que as atividades repassadas se 

confundirem com atribuições de cargos permanentes – posição consagrada pelo TCU.  
 
A criação de cargos e empregos públicos dá-se por meio de lei conforme 

mandamento constitucional, arts 48 e 61. Também a Constituição determina no seu, art. 
37, que os cargos devem ser preenchidos mediante concurso público, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão. 

 
A terceirização não se aplica apenas às atividades auxiliares, mas também às 

principais, desde que as apoiando, como se prova o artigo 67 da Lei n.º 8.666.93. 
 
Deve-se ter atenção em não se confundir uma função exclusiva do poder público 

com todos os processos ou segmentos de processo que integram o fluxo de atividades 
necessário à sua execução. Preservada a competência que é exclusiva, processos, 
segmentos do processo ou simples atividades que integram sua cadeia de valor podem 
ser objeto de contratação externa. 

 
É função exclusiva do poder público, por exemplo, a fiscalização e aplicação de 

multas no trânsito. Entretanto, um grande número de executivos municipais contrata 
externamente os serviços de apoio à fiscalização por meio da instalação de radares. Em 
nenhum momento estas Prefeituras transferem a terceiros a competência de aplicar 
penalidades ou multar. Apenas contrataram recursos técnicos dos quais não dispõem 
para potencializar a obtenção de informações e a verificação da regularidade. Da mesma 
forma, quando um perito externo emite um laudo para um processo no judiciário, ele 
participa do mesmo e ajuda a instruí-lo, sem, entretanto, ter havido uma transferência 
das competências exclusivas do Estado para ele. 

 
Finalmente, deve ser avaliada a existência de diferenciais de qualidade ou de 

prazo de execução dos serviços entre as opções de execução direta e da contratação 
externa. A contratação de empresas especializadas no fornecimento de um serviço 
específico pode possibilitar a ocorrência de ganhos significativos no prazo de execução 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

56 

e mesmo na qualidade. Normalmente, as empresas especializadas na prestação de um 
serviço específico (onde o mesmo é o seu core business) podem oferecer ganhos 
decorrentes de maior escala ou eficiência logística, de melhor domínio de métodos ou 
técnicas, ou mesmo da maior experiência na gestão destes. 

 
A opção pela contração externa de serviços não decorre de uma análise simples e 

linear, mas pelo balanceamento do conjunto fatores, e pela identificação dos aspectos 
positivos e negativos para cada alternativa. Muitas vezes demandam uma reengenharia 
de processos, estruturando-os para melhor aproveitar as competências internas e 
combiná-las com as possibilidades de contratações externas. 

 
Ademais, nos termos tratado acima, reforçamos a autorização dada pelo artigo 

67 da Lei n.º 8.666/93: 
 

Art. 67.  A execução do contrato deverá 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. 

 
 
Vejam, a própria Lei de Licitações e Contratos Administrativos permite a 

contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização de Contratos. 
 
Não bastasse o dispositivo acima, o também artigo 67, da Portaria 

Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, também permite que o concedente, 
no exercício das atividades de fiscalização poderá valer-se do apoio técnico de terceiros. 

 
 
Art. 67. A execução do convênio será acompanhada por 
um representante do concedente, especialmente designado 
e registrado no SICONV, que anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, 
adotando as medidas necessárias à regularização das 
falhas observadas. 
§ 1º O concedente deverá registrar no SICONV os atos de 
acompanhamento da execução do objeto e fiscalização do 
convênio, conforme disposto no art. 3º. § 2º O concedente, 
no exercício das atividades de fiscalização e 
acompanhamento do convênio, poderá: 
I - valer-se do apoio técnico de terceiros; 
II - delegar competência ou firmar parcerias com outros 
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de 
aplicação dos recursos, com tal finalidade; e 
III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de 
justificativas sobre impropriedades identificadas na 
execução do instrumento. 
§ 3º Além do acompanhamento de que trata o § 2º, a 
Controladoria Geral da União - CGU realizará auditorias 
periódicas nos instrumentos celebrados pela União. 
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O Tribunal de Contas de União editou o material “OBRAS PÚBLICAS – 
Recomendações Básicas para Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações de 
Obras Públicas”, 2.ª edição, disponível no link 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058946.PDF, onde podemos citar o item 
7.3, página 47.  
 

7.3 Fiscalização 
Fiscalização é a atividade que deve ser realizada de modo 
sistemático pelo contratante e seus prepostos, com a 
finalidade de verificar o cumprimento das disposições 
contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus 
aspectos. 
O contratante manterá, desde o inicio dos serviços até o 
recebimento definitivo, profissional ou equipe de 
fiscalização constituída de profissionais habilitados, os 
quais deverão ter experiência técnica necessária ao 
acompanhamento e controle dos serviços relacionados 
com o tipo de obra que está sendo executada. Os fiscais 
poderão ser servidores do órgão da Administração ou 
pessoas contratadas para esse fim. No caso da contratação 
da fiscalização, supervisão ou gerenciamento da execução 
da obra, essas atividades podem ser incluídas no edital de 
elaboração do projeto básico. 
A empresa contratada para execução da obra deve 
facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ação da 
fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços em 
execução e atender prontamente às solicitações que lhe 
forem dirigidas. (os grifos não constam do original) 

 
 Outrossim, segundo o Estatuto da Funasa, aprovado pelo Decreto n.º 7.335, de 
19 de outubro de 2010, são duas as sua atividades finalísticas, fomentar soluções de 
saneamento para prevenção e controle de doenças e formular e implementar ações de 
promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema 
Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, conforme abaixo: 
 

Art. 2º À FUNASA, entidade de promoção e proteção à 
saúde, compete:  
I - fomentar soluções de saneamento para prevenção e 
controle de doenças; e  
II - formular e implementar ações de promoção e proteção 
à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo 
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.  
 

 Portanto, não é atribuição da Funasa fazer obras, mas sim promover e proteger a 
saúde mediante o fomento de soluções de saneamento para prevenção e controle de 
doenças. Nesse sentido, não devemos considerar que a simples terceirização de uma 
atividade acessória, sem qualquer delegação de decisão à contratada, possa ser 
caracterizada como terceirização de atividade finalística da Funasa. 
  

Por fim, vale ressaltar que a referida contratação já foi objeto de análise pelo 
Tribunal de Contas da União, inclusive com a publicação do Acórdão nº 2390/2012 - 
TCU - Plenário.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 
A FUNASA afirma que o objetivo específico da contratação é apoiar o corpo técnico da 
Divisão de Engenharia de Saúde Pública – Diesp na supervisão de obras, com vistas a 
garantir a qualidade e permitir a execução física de forma célere e sem interrupções, 
sendo que os itens de serviço de campo e ensaios de controle de serviços foram 
inseridos, estrategicamente, no escopo de serviços constante no termo de referência com 
intuito de municiar a equipe técnica de engenharia da Diesp/Suest com instrumento para 
fiscalização de convênio e/ou termo de compromisso. 

Entretanto, a realização destes serviços e ensaios em grande parte não são necessários, 
visto que os ensaios e serviços constantes da planilha orçamentária da contratação dos 
serviços de supervisão de obras são os mesmos ensaios e serviços necessários na fase de 
elaboração dos projetos de engenharia, com exceção dos ensaios de controle do 
concreto, e/ou na fase de execução da obra, com exceção de parte dos serviços 
geotécnicos e dos ensaios de qualidade da água.  

Caso seja necessário realizar os serviços e ensaios que foram ou deveriam ser realizados 
na fase de projeto, pela equipe de supervisão, a necessidade dos mesmos se deve a 
projetos mal elaborados que foram aprovados e aceitos pela FUNASA, sendo que a 
realização desses novos ensaios e serviços serve somente para comprovar a falha nos 
projeto ou embasar a alteração dos mesmos, e não acompanhar o andamento da obra.  

Grande parte dos serviços e ensaios especificados para o acompanhamento da obra já 
são especificados correntemente nas planilhas orçamentária para a execução das obras, 
cabendo à empresa executora da supervisão acompanhar a execução dos serviços e 
ensaios especificados através do auxiliar técnico que deve estar presente diariamente no 
canteiro de obra, conforme o Termo de Referência para a contratação da empresa de 
engenharia para a supervisão da obra.  

Da manifestação da Entidade, verifica-se que existe a possibilidade de os serviços serem 
executados em duplicidade, pois a necessidade de que o fiscal do contrato autorize a 
realização não se demonstra razoável. O Fiscal deve ser o responsável pela correta 
prestação dos serviços, pautando sua conduta nas cláusulas contratuais. O que a 
manifestação demonstra é que o fiscal será responsável pela gestão do contrato, cabendo 
a ele definir a necessidade de se realizar ou não determinados estudos. 

Ressalta-se que caso a supervisora realize os ensaios e serviços, constante da planilha 
orçamentária do contrato, a FUNASA indiretamente estará substituindo o Estado ou 
Município em sua obrigação de fiscalização, expressamente consignada. Como são 
termos de compromisso que são celebrados, poder-se-ia exigir, como condição das 
celebrações dos pactos, o compromisso de os Estados ou Municípios de manter 
estruturas adequadas de fiscalização. 

Na nova metodologia apresentada nestes contratos, a supervisão das obras realizada 
pelo quadro técnico da FUNASA será baseada em relatórios, mensais e consolidados de 
acompanhamento, elaborados pelas contratadas que devem alimentar e atualizar 
mensalmente o Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras da FUNASA – SIGOB, 
com informações referentes à evolução física - financeira das obras supervisionadas.  
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Portanto, observa-se que por esta nova metodologia a supervisão a ser exercida pela 
FUNASA será executada de forma indireta, ou seja, pela análise dos relatórios mensais 
e consolidados de acompanhamento elaborados pelas contratadas e inseridas no Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Obras da FUNASA – SIGOB, sem a verificação in loco, 
pelos técnicos da FUNASA, da veracidade das informações prestadas. 

As atividades da contratada constituem, basicamente, na elaboração de relatórios a 
partir do acompanhamento in loco das obras, os quais serão submetidos ao crivo da 
FUNASA para posterior análise e emissão de parecer técnico, no qual ateste o 
cumprimento ou não das condições pactuadas nos Convênios/Termos de Compromisso. 
Com isso, a FUNASA reduziria, em larga escala, as visitas periódicas às obras, 
passando a destinar sua força laboral à análise dos relatórios e documentos 
encaminhados pela contratada. Por este fato, observa-se que os técnicos da FUNASA 
continuarão com a responsabilidade funcional de atestar o cumprimento das condições 
pactuadas, contudo, embasando-se somente nos relatórios emitidos pela contratada que 
é somente uma prestadora de serviço sem a devida responsabilidade jurídico-
administrativa. 

Consequentemente, verifica-se que quem realiza de fato a supervisão das condições 
pactuadas nos Convênios/Termos de Compromisso são as contratadas a partir da 
elaboração de relatórios de acompanhamento das obras, após visitas in loco, cabendo 
aos servidores do quadro técnico da FUNASA somente atestar o cumprimento das 
condições pactuadas. Os engenheiros das empresas contratados são os responsáveis por 
acompanhar a obra, inclusive a elaboração dos boletins de medição, portanto, podem 
influir na decisão do que realmente foi executado até a data de fechamento da medição. 

O Acórdão n° 1069/2011 – TCU – Plenário, no mérito, estabeleceu que as atribuições 
inerentes ao acompanhamento e à análise técnica e financeira das prestações de contas 
apresentadas em virtude de convênios, ajustes ou instrumentos congêneres, que tenham 
por fim a transferência voluntária de recursos da União para a execução de políticas 
públicas, constituem atividade precípua e finalística da administração, em consequência, 
não podem ser objeto de terceirização, conforme art. 1º, § 2°, do Decreto n° 2.271/1997 
e art. 9º, incisos I, II e III, da Instrução Normativa LLTI/MP n° 2/2008. As atividades de 
apoio ao acompanhamento e à análise das referidas prestações de contas podem ser 
objeto de terceirização quando forem nitidamente, acessórias ou instrumentais e não 
requererem qualquer juízo de valor acerca das contas, além de não estarem abrangidas 
pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário 
ou quando se tratarem de atribuições de cargo extinto, total ou parcialmente, nos termos 
do art. 1º, caput e § 2º, do Decreto nº 2.271/1997 e dos arts. 6º, 7º, § 2º, 8º e 9º da 
Instrução Normativa LLTI/MP n° 2/2008. 

O Acórdão n° 2390/2012 – TCU – Plenário, determina que se incluam cláusula, nos 
contratos, estabelecendo que as contratações não afastem as competências dos técnicos 
da FUNASA de fiscalizar os objetos dos convênios e os termos de compromisso 
firmados pela fundação, e que os relatórios de visitas por eles elaborados devem ser 
imediatamente encaminhados ao fiscal do contrato correspondente. Todavia, a atual 
forma estabelecida pela FUNASA, conforme já detalhado, não garante a efetiva 
observação desta recomendação, pois quem realiza efetivamente a fiscalização das 
obras de saneamento são as contratadas, conforme a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART (CREA), de fiscalização, a ser apresentada pela contratada antes do 
início da execução do contrato.  

A FUNASA preferiu adotar o repasse por meio de Convênio ou Termos de 
Compromisso aos Estados e Municípios no intuito de priorizar a celeridade e eficiência 
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na execução das obras de saneamento. Assim sendo, é dever desta Fundação exercer a 
sua função fiscalizadora, sendo este um serviço de natureza indelegável, pois a 
fiscalização só pode ser realizada pelo Estado diretamente, ou seja, por seus próprios 
órgãos ou agentes. 

Pelo exposto, se forem retirados da Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Consultoria em Engenharia os Serviços de Campo e a realização de Ensaios, que já 
constam ou deveriam constar da Planilha Geral de Contratação dos Projetos de 
Engenharia e/ou da Planilha Geral de Contratação da Execução da Obra, verifica-se que 
à mesma torna-se somente uma Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Fiscalização, composta por itens de Recursos Humanos, Despesas com Viagens e 
Relatórios Gerenciais. Este fato demonstra que esta contratação representa na realidade 
a terceirização dos serviços de supervisão das obras a serem executadas através da 
transferência de recursos por meio de Convênio ou Termos de Compromisso aos 
Estados e Municípios. 

Assim, a manifestação da Funasa não é suficiente para elidir a falha apontada, mesmo 
que os pagamentos somente ocorram se os serviços forem executados, uma vez que a 
contratação deveria definir as condições para a solicitação desses serviços, não deixando 
para que o fiscal decida. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer mecanismos de controle para a autorização de realização 
dos Serviços Topográficos, Serviços Geotécnicos, Ensaios de Caracterização do Solo, 
Ensaios da Qualidade da Água e Ensaios de Controle Tecnológico de Materiais, 
somente para os casos que eles não tenham sido realizados na etapa de elaboração dos 
projetos de engenharia ou na etapa de construção, de forma a evitar duplicidade. 
 
Recomendação 2: Passar a exigir que os projetos de engenharia sejam elaborados tendo 
como base serviços e ensaios necessários para a execução da obra, como também que os 
mesmos constem da planilha orçamentária de execução da obra. 
 
 
 
1.1.3.3 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação de Serviços de Consultoria em Engenharia para supervisão das obras 
de saneamento antes da conclusão da fase de elaboração dos projetos de 
engenharia e/ou da realização dos respectivos Convênios ou Termos de 
Compromisso com Estados e Municípios, para a execução da obra. 
 
Fato 
 
 

A FUNASA, no final do ano de 2011, realizou 23 licitações com o fim de contratar 
empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de diagnósticos, estudos 
de concepção e viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP), projetos básicos e 
executivos de engenharia e estudos ambientais para sistemas de esgotamento sanitário e 
sistema de abastecimento de água, tendo por base o fato de que a grande maioria dos 
municípios tem estrutura rudimentar na área de engenharia, o que ocasiona apresentação 
de projetos de má qualidade, sem o cumprimento de requisitos mínimos. Em consulta ao 
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sistema SIAFI, para uma amostra de 06 contratos, observa-se a seguinte execução 
financeira no exercício de 2012:  

 

Quadro 18: Execução Financeira dos Contratos 

UF 
Cont
r. n° 

Empresa Contratada Processo de Compra 
Valor 

Contratado 
Valor 

Executado 
% Exec. 

MA 30/11 
GEOSISTEMAS ENGENHARIA 

E PLANEJAMENTO 
25100.022.992 /2011-90 1.076.678,46 39.615,44 3,7 

SC 23/11 MPB ENGENHARIA LTDA 25100.022.984/2011-43 2.598.546,91 45.557,04 1,8 

BA 21/11 HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.988/2011-21 3.228.760,08 7.352,00 0,2 

RS 19/11 
ENGEPLUS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA 
25100.023.003/2011-85 6.921.634,28 1.406777,41 20,3 

PB 15/11 HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.998/2011-67 3.239.059,24 0,00 0,0 

RO 13/11 LAGHI ENGENHARIA 25100.022.998/2011-67 2.491.672,00 0,00 0,0 

Fonte: Siafi 

 

No Anexo II dos Termos de Referência, em seus itens 3.5 e 3.6, está estabelecido que a 
vigência dos contratos de consultoria é de 3 anos, contados da publicação resumida do 
instrumento de contrato no Diário Oficial da União, e que o prazo para a execução dos 
serviços, objeto do TR, é de 2 anos, contados da data do recebimento da Ordem de 
Início dos Serviços (OIS), que ocorrerá após a assinatura do Contrato e publicação 
resumida do instrumento deste no Diário Oficial da União, podendo ambos serem 
prorrogadas desde que devidamente justificado por escrito e que atendam aos casos 
previstos no art. 57, § 1º, da Lei 8666/93. 

Em resposta a Solicitação de Auditoria n° 2013060001/03, a FUNASA, por meio do 
Memorando n.º 406/COENG/CGEAR/DENSP, apresenta planilha com a relação de 
projetos de engenharia por Município, constante da amostra selecionada, informando 
que todos estão enquadrados como “em andamento”, contudo pela verificação da 
execução financeira, no SIAFI, conclui-se que os mesmos apresentam-se atrasados, com 
baixo nível de execução. A consequência do atraso na fase de projeto é o atraso no 
início da execução das obras.  

A FUNASA, no fim de 2012, realizou 25 (vinte e cinco) processos licitatórios, na 
modalidade de concorrência, para a contratação de empresa de consultoria de 
engenharia para assistir e subsidiar a Fundação na supervisão de obras de implantação, 
ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento de água (SAA) e de sistemas de 
esgotamento sanitário (SES) em diversos municípios do Brasil. Esses processos geraram 
os seguintes contratos administrativos: 
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Quadro 19: Relação dos Contratos 

SUEST CONTRATO PROCESSO EMPRESA VENCEDORA 
VALOR DO 
CONTRATO 

(R$) 

AC 119 25100.014.197/2012-17 
CONSÓRCIO 
HOLLUS/ASTEP 

 2.602.618,16  

MG 120 25100.013.682/2012-65 
BECK DE SOUZA 
ENGENHARIA 

 6.344.107,54  

AP 121 25100.014.852/2012-29 
CONSTRUTORA 
TRINDADE 

 2.825.456,94  

RJ 122 25100.012.871/2012-11 
MODULARES 
AMBIENTAL ENG. 

 2.367.919,91  

MT 123 25100.014.831/2012-11 
CONSEGV – PLAN. E 
OBRAS 

 4.736.975,91  

RR 124 25100.012.859/2012-14 
RN CONST. E 
EMPREENDIMENTOS 

 1.518.051,99  

MS 125 25100.014.349/2012-73 
CONSEGV – PLAN. E 
OBRAS 

 813.149,58  

ES 126 25100.014.343/2012-04 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 1.840.505,62  

SE 128 25100.014.850/2012-30 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 612.947,56  

CE 129 25100.014.341/2012-15 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 1.354.153,15  

RN 130 25100.014.842/2012-93 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 1.054.385,23  

SP 131 25100.014.025/2012-35 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 986.453,48  

AL 132 25100.014.353/2012-31 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 723.010,25  

PI 133 25100.014.849/2012-13 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 3.886.783,39  

TO 134 25100.014.847/2012-16 
CONSTRUTORA 
TRINDADE 

 465.750,55  

BA 135 25100.012.873/2012-18 
BECK DE SOUZA 
ENGENHARIA 

 3.948.926,67  

GO 136 25100.013.679/2012-41 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 2.774.727,69  

PA 139 25100.014.825/2012-56 
CONSÓRCIO 
HOLLUS/ASTEP 

 5.178.517,26  

RO 140 25100.014.841/2012-49 CONSTRUTORA  3.169.776,46  
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TRINDADE 

PE 141 25100.014.354/2012-86 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 1.324.569,05  

PR 142 25100.014.829/2012-34 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 2.137.594,27  

RS 144 25100.014.835/2012-91 
RESTELO CONST. E 
CONSULTORIA 

 1.649.495,72  

SC 145 25100.014.848/2012-61 
ECOEFICIÊNCIA SOL. 
AMBIENTAIS 

 1.007.502,93  

PB 146 25100.014.855/2012-62 
JM ENGENHEIROS 
CONSULTORES 

 2.224.263,51  

MA 147 25100.014.345/2012-95 
GEOSISTEMAS ENG. E 
PLAN. 

 1.204.932,16  

VALOR CONTRATADO TOTAL 56.752.574,98 

Fonte: Siasg 

 

Em reposta à Solicitação de Auditoria n° 2013060001/03, que requereu a informação da 
relação de Termos de Compromisso firmados, no exercício de 2012, tendo como objeto 
os projetos elaborados pelas contratadas, a Funasa declarou que não havia relação de 
Termos de Compromisso firmados para a execução das obras de implantação, 
ampliação e reforma dos Sistemas de Abastecimento de Água e/ou de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário para municípios/localidades com população até 50.000 
habitantes. 

Alguns Municípios/Localidades contemplados por uma das 23 licitações com a 
finalidade de contratar empresa especializada para elaboração de estudos e projetos de 
engenharia também estão selecionados em uma das 25 licitações para a contratação de 
empresa de consultoria de engenharia para assistir e subsidiar esta Fundação na 
supervisão das obras. Este fato foi verificado na amostra de 06 contratos anteriormente 
referenciados, para os estados do MA, SC, BA, RS, PB e RO, conforme o seguinte 
quadro:  

Quadro 20: Municípios/Localidades Coincidentes 
UF Municípios/Localidades Coincidentes  

MA 
Primeira Cruz, Cajari, São João do Caru, Bom Jesus das Selvas, São Vicente Ferrer, Palmeirandia, Arame, Conceição do 
Lago Açu.  

SC Presidente Getúlio, Palmitos. 

BA Morpara, Boa Nova, Jussari, Riachão das Neves, Taperoá. 

RS 
Caiçara, Planalto, Vicente Dutra, Fortaleza dos Valos, Soledade, Cacapava do Sul, Piratina, Santo Cristo, Tiradentes do 
Sul, Novo Tiradentes, Trindade do Sul, São Luiz Gonzaga, Fontoura Xavier, Arambare, Capivari do Sul, Pinheiro 
Machado, Cerrito, Arroio Grande.  

PB 

Alagoinha, Pombal, Pilõezinho, Santo André, Lucena, Cacimbas, Imaculada, Princesa Isabel, São José dos Cordeiros, 
Monteiro, Gurjão, Barra de São Miguel, Caturité, Fagundes, Modeiro, Belém do Brejo do Cruz, Quixaba, São Bento, 
Olho D’água, Santana dos Garrotes, Baraúna, Juazeirinho, Nova Palmeira, Areia de Baraúna, Camalau, Ouro Velho, São 
João do Tigre, Serra Branca, Aroeiras, Gado Bravo, Salgado de São Felix, Umbuzeiro, Mãe D’água.  

RO Nova Mamoré, Santa Luiza D’Oeste. 
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Pelo exposto, observa-se que foram contratadas empresas para realizar supervisão de 
obras de implantação, ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento de água 
(SAA) e de sistemas de esgotamento sanitário (SES) em diversos municípios do Brasil, 
sem que os devidos projetos de engenharia estejam prontos e/ou sem que já estejam 
firmados Termos de Compromisso para a execução das respectivas obras. Esta 
contratação antecipada compromete recursos escassos que já estão empenhados e que 
poderiam ser utilizados no exercício corrente nas obras em andamento. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Presidente da FUNASA autorizou a contratação de Serviços de Consultoria em 
Engenharia para supervisão das obras de implantação, ampliação ou reforma de 
sistemas de abastecimento de água (SAA) e de sistemas de esgotamento sanitário (SES) 
em diversos municípios do Brasil, antes da conclusão da fase de elaboração dos projetos 
de engenharia e/ou da realização dos respectivos Convênios ou Termos de 
Compromisso com Estados e Municípios, para a execução da obra. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 

 

“O processo seletivo do PAC 2, em 2011, por meio da Portaria nº314, de 14 de 
junho de 2011, estabelece. 

“Art. 8° Para os pleitos classificados para a ação de 
elaboração de projetos de sistemas coletivos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, a Funasa 
contratará a realização de Diagnósticos e Estudos de 
Concepção e Viabilidade (Relatório Técnico Preliminar - 
RTP), Projetos Básicos e Executivos de Engenharia e 
Estudos Ambientais.” 

Em meados de 2011 iniciou-se processo de licitação em 25 unidades da 
federação para 1.171 municípios distribuídos em 83 lotes para contratação, na 
modalidade de concorrência, do tipo técnica e preço, sob o regime de empreitada por 
preço unitário cujo objeto seria a contratação de empresa especializada para elaboração 
de diagnósticos, estudo de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar-RTP), 
projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistema de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário em municípios/localidades, em cada 
unidade da federação, exceto o Acre.  

No entanto, as licitações dos estados do Pará e Mato Grosso não prosperaram. 
Assim, a Funasa possui 43 contratos celebrados em 23 unidades da federação para o 
atendimento de 1.064 municípios distribuídos em 68 lotes. 
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Os editais das respectivas concorrências estabelecia no item 10.12, bem como o 
item de Prazo de Vigência previsto no termo de referência. 

 

“A vigência do contrato será de 730 (setecentos e trinta) 
dias corridos, contados da publicação resumida do 
instrumento de contrato no Diário Oficial da União, 
podendo ser prorrogada desde que devidamente justificado 
por escrito e que atenda aos casos previstos no art. 57, §1°, 
da Lei 8666/93.” 

A auditoria analisou uma amostra composta por seis contratos a seguir. 

UF 
Cont
r. n° 

Empresa Contratada Processo de Compra 
Valor 

Contratado 

MA 
30/1

1 

GEOSISTEMAS 
ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO 

25100.022.992 /2011-90 1.076.678,46 

SC 
23/1

1 
MPB ENGENHARIA LTDA 25100.022.984/2011-43 2.598.546,91 

BA 
21/1

1 
HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.988/2011-21 3.228.760,08 

RS 
19/1

1 
ENGEPLUS ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA 
25100.023.003/2011-85 6.921.634,28 

PB 
15/1

1 
HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.998/2011-67 3.239.059,24 

RO 
13/1

1 
LAGHI ENGENHARIA 25100.022.998/2011-67 2.491.672,00 

Fonte: Siafi 

O item 1.1 da SA nº 201306001/03 de 23/04/2013 requisitou à Funasa 
informações referentes a 06 contratos, em específico ao nº30/2012 celebrado com a 
Geosistemas Engenharia e Planejamento (Maranhão), nº23/2012 celebrado com a MPB 
engenharia Ltda. (Santa Catarina), nº21/2012 celebrado com a Hisa Engenharia Ltda. 
(Bahia), nº12/2012 celebrado com a Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. (Rio 
Grande do Sul), nº15/2012 celebrado com a Hisa Engenharia Ltda. (Paraíba) e 
nº13/2012 celebrado com a Laghi Engenharia (Rondônia):  

“A relação de projetos de engenharia por localidade, 
informando a fase atual de execução do objeto do contrato, 
enquadrando nas seguintes situações “não iniciado”, “em 
andamento”, e “concluído”. 

Assim, foi solicitada às Superintendências Estaduais do Maranhão, Santa 
Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rondônia tais informações atualizadas, 
que de pronto foram encaminhadas para consolidação pela Presidência. 
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O entendimento acerca das classes de “situações” estabelecidas na SA nº 
201306001/03 de 23/04/2013 foi que “não iniciado” se refere à inexistência de serviços 
autorizados mediante emissão de ordem de serviço; “em andamento” se refere à 
existência de serviços autorizados mediante ordem de serviço, porém não concluídos; e 
“concluído” se refere à existência de serviços autorizados mediante ordem de serviço e 
concluídos. 

O item 1.3 da SA nº 201306001/03 de 23/04/2013 requisitou à Funasa: 

“Apresentar relação de Termos de Compromisso firmados 
tendo como objeto os projetos elaborados pelas 
contratadas relacionadas no Quadro anterior” 

O Memorando nº406/COENG/CGEAR/DENSP, em resposta a esse item, 
informou que: 

“(...) os referidos contratos encontram-se em execução, no 
âmbito da modalidade de elaboração de projetos, definida 
pelo Grupo Executivo do Programa de Aceleração do 
Crescimetno – GEPAC do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP para os municípios 
selecionados, por meio de carta consulta, pela Portaria 
Funasa nº436, de 25 de agosto de 2011 (Anexo I). 

O processo seletivo (carta consulta), no âmbito do PAC2, 
realizado em 2011, culminou na celebração de termos de 
compromisso entre a Fundação Nacional de Saúde e os 
respectivos proponentes, com condição sine qua non  
apresentação, avaliação, entrevista, visita técnica e 
aprovação de projetos de engenharia dos municípios e 
governos de estado pre-selecionados, à época, por meio do 
anexo II da Portaria Funasa nº436, de 25 de agosto de 
2011.” 

Dessa forma, não há relação de termos de compromisso, 
na presente data, firmados com o objeto os projetos 
elaborados pelas contratadas nas referidas unidades da 
federação.” 

Ressalta-se que as celebrações de termos de compromisso firmados com vistas 
ao apoio financeiro para implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário foram advindas do mesmo processo seletivo que 
desencadeou os processos de licitação para contratação das empresas “projetistas”, na 
modalidade de concorrência, do tipo técnica e preço, conforme mencionando 
anteriormente.  

A auditoria dispõe que: 

“A consequência do atraso na fase de projeto é o atraso no 
início da execução das obras.” 
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No entanto, conforme explanado anteriormente, a ação de apoio/fomento 
relativos aos contratos em tela são os etapas/produtos: estudos de concepção e 
viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP); serviços de campo; projetos básicos; 
estudos ambientais; e projetos executivos de engenharia. 

Assim, há necessidade de se dissociar os cronogramas de execução de estudos e 
projetos, objeto desses contratos, com cronogramas de obras apoiadas/fomentadas pela 
Funasa. Pois conforme apresentado, dos estudos e projetos contratados pela Funasa, 
nenhum foi objeto de fomento para aplicação de recursos para execução de obras, até a 
presente data. 

Assim, em geral, o Anexo C do termo de referência apresenta as localidades por 
lote para elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água, enquanto ao Anexo 
D do termo de referência para elaboração de estudos e projetos de esgotamento 
sanitário. As variações relativas a essa organização de anexo de localidades é 
encontrada apenas nos termos de referência atinente a um tipo de estudos e projetos 
(abastecimento de água ou esgotamento sanitário). 

Em 2012, a Funasa realizou processo de licitação em 25 unidades da federação 
para contratação, na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de 
empreitada por preço unitário cujo objeto seria a contratação de empresa de consultoria 
de engenharia para assistir e subsidiar a fundação nacional de saúde (Funasa) na 
supervisão das obras de implantação, ampliação ou reforma de sistemas de 
abastecimento de água (SAA) e de sistemas de esgotamento sanitário (SES) em 
municípios dos estados (em cada unidade da federação, exceto o Amazonas). 

Conforme os editais de licitação e respectivos termos de referência, que são 
similares, o objetivo específico da contratação é apoiar o corpo técnico da Divisão de 
Engenharia de Saúde Pública – Diesp na supervisão de obras com vistas a garantir a 
qualidade e permitir a execução física de forma célere e sem interrupções. 

As obras objeto desses contratos, constantes do Anexo A do termo de referência, 
foram extraídos dos sistemas Sigesan, Siscon e Sigob, pela equipe da Cgmsi/Deadm, os 
dados relativos às obras vigentes, nos respectivos sistemas, celebradas pela Funasa, para 
posterior definição das obras selecionáveis.  

Os critérios para a seleção de obras a serem contempladas com a supervisão a 
ser contratada: obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (1 e 2) com 
percentual de execução física abaixo de 50%; obras relativas a convênios com 
percentual de execução física abaixo de 50%; e valor da concedente igual ou superior a 
R$ 500.000,00.  

A lista de obras selecionáveis foi encaminhada às respectivas Superintendências 
Estaduais para fins de verificação e validação de acordo com andamento da execução 
física das obras, bem como a necessidade da separação por lotes, considerando a 
logística para a realização das atividades previstas no escopo do termo de referência nas 
respectivas localidades. 

Assim, o Anexo A - Localidades para a realização dos serviços SAA e/ou SES 
apresenta a relação das localidades com respectivos valores da concedente; ação (SAA 
ou SES) e ano de celebração do termo de compromisso ou convênio. 
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A auditoria entendeu que alguns municípios/localidades contemplados nos 
contratos com as “projetistas” também foram selecionados para o contrato de “apoio à 
supervisão de obras”. Isso de fato pode ter ocorrido em função de um dos critérios de 
priorização de cartas consultas instituído por meio da Portaria nº314, de 14 de junho de 
2011, estabelecer: 

“item 3.1.3 – Critérios de Priorização: 

Na definição das propostas dos municípios serão levados 
em consideração os seguintes critérios de priorização: 

(...) 

d) Empreendimentos que promovam a universalização dos 
serviços de abastecimento de água;” 

 

“Item 3.2.3 – Critérios de Priorização: 

Na definição dos pleitos dos municípios serão levados em 
consideração os seguintes critérios de priorização: 

(...) 

d) Empreendimentos que promovam a universalização dos 
serviços de abastecimento de água;” 

Porém, conforme explanado anteriormente, não se tratam de mesmo objeto 
relativo ao contrato celebrado com empresas de consultoria de engenharia para assistir e 
subsidiar a fundação nacional de saúde (Funasa) na supervisão das obras de 
implantação, ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento de água (SAA) e de 
sistemas de esgotamento sanitário (SES) em municípios dos estados (em cada unidade 
da federação, exceto o Amazonas). 

A auditoria selecionou uma amostra de seis contratos para análise. 

 
U
F 

Municípios/Localidades Coincidentes  

M
A 

Primeira Cruz, Cajari, São João do Caru, Bom Jesus das Selvas, São Vicente 
Ferrer, Palmeirandia, Arame, Conceição do Lago Açu.  

SC Presidente Getúlio, Palmitos. 

B
A 

Morpara, Boa Nova, Jussari, Riachão das Neves, Taperoá. 

RS 
Caiçara, Planalto, Vicente Dutra, Fortaleza dos Valos, Soledade, Cacapava do Sul, 
Piratina, Santo Cristo, Tiradentes do Sul, Novo Tiradentes, Trindade do Sul, São 
Luiz Gonzaga, Fontoura Xavier, Arambare, Capivari do Sul, Pinheiro Machado, 
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Cerrito, Arroio Grande.  

PB 

Alagoinha, Pombal, Pilõezinho, Santo André, Lucena, Cacimbas, Imaculada, 
Princesa Isabel, São José dos Cordeiros, Monteiro, Gurjão, Barra de São Miguel, 
Caturité, Fagundes, Modeiro, Belém do Brejo do Cruz, Quixaba, São Bento, Olho 
D’água, Santana dos Garrotes, Baraúna, Juazeirinho, Nova Palmeira, Areia de 
Baraúna, Camalau, Ouro Velho, São João do Tigre, Serra Branca, Aroeiras, Gado 
Bravo, Salgado de São Felix, Umbuzeiro, Mãe D’água.  

R
O 

Nova Mamoré, Santa Luiza D’Oeste. 

Assim, com intuito de aclarar quanto à existência de objetos, totalmente distintos 
entre os contratos celebrados com as empresas “projetistas” e as empresas que prestam 
“apoio a supervisão”, apresenta-se a seguir informações acerca das referidas obras 
constantes do Anexo A - Localidades para a realização dos serviços SAA e/ou SES dos 
contratos de celebrado com empresas de consultoria de engenharia para assistir e 
subsidiar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na supervisão das obras de 
implantação, ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento de água (SAA) e de 
sistemas de esgotamento sanitário (SES) em municípios dos estados, referente à amostra 
escolhida pela Auditoria. 

UF Localidade Ação Tipo 

Número de 
termo de 

compromisso ou 
convênio 
celebrado 

Valor 
Concedente 

MA Arame Água PAC 2 TC/PAC 0727/11 1.186.295,96 

MA Bom Jesus das Selvas Água PAC 1 TC/PAC 0089/09 850.000,00 

MA Bom Jesus das Selvas Água PAC 2 TC/PAC 0475/11 1.176.753,34 

MA Cajari Água PAC 1 TC/PAC 0252/09 840.000,00 

MA Conceição do Lago Açu Água PAC 1 TC/PAC 0092/09 564.467,45 

MA Palmeirandia Água PAC 2 TC/PAC 0495/11 1.125.272,09 

MA Primeira Cruz Água PAC 1 TC/PAC 0865/08 1.350.000,00 

MA São João do Carú Água PAC 1 TC/PAC 0272/09 500.000,00 

MA São João do Carú Água PAC 1 TC/PAC 0299/10 1.000.000,82 

MA São Vicente Ferrer Água PAC 1 TC/PAC 0120/09 550.000,00 

SC Palmitos Esgoto PAC 1 TC/PAC 0085/09 3.900.000,00 

SC Presidente Getúlio Esgoto Convênio CV 0964/06 600.000,00 

SC Presidente Getúlio Água PAC 1 TC/PAC 1027/09 2.086.959,33 

RS Caiçara Esgoto PAC 1 TC/PAC 0569/07 1.173.900,00 

RS Planalto Água PAC 1 TC/PAC 0440/08 500.000,00 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

70 

RS Vicente Dutra Água PAC 1 TC/PAC 0276/10 604.662,73 

RS Fortaleza dos Valos Esgoto PAC 1 TC/PAC 0571/07 2.099.999,99 

RS Fortaleza dos Valos Água PAC 1 TC/PAC 0448/08 348.969,91 

RS Soledade Água PAC 2 TC/PAC 0512/11 6.091.826,73 

RS Cacapava doSul Esgoto PAC 2 TC/PAC 0152/12 7.000.000,00 

RS Piratini Água PAC 1 TC/PAC 0951/07 377.039,07 

RS Piratini Água PAC 2 TC/PAC 0149/12 3.216.423,68 

RS Santo Cristo Esgoto PAC 2 TC/PAC 0120/12 8.847.069,75 

RS Tiradentes do Sul Água PAC 1 TC/PAC 0902/09 800.000,00 

RS Novo Tiradentes Água PAC 2 TC/PAC 0107/12 1.287.563,28 

RS Trindade do Sul Esgoto PAC 1 TC/PAC 0814/09 2.958.000,00 

RS Sao Luiz Gonzaga Água PAC 2 TC/PAC 0133/12 1.003.173,43 

RS Fontoura Xavier Esgoto PAC1 TC/PAC 0570/07 2.500.000,00 

RS Fontoura Xavier Água PAC 1 TC/PAC 0185/07 400.000,00 

RS Fontoura Xavier Água PAC 1 TC/PAC 0818/09 499.653,06 

RS Arambare Esgoto PAC 2 TC/PAC 0123/12 3.785.111,64 

RS Capivari do Sul Água PAC 2 TC/PAC 0139/12 3.560.149,49 

RS Pinheiro Machado Água PAC 1 TC/PAC 0950/07 98.334,60 

RS Pinheiro Machado Água PAC 2 TC/PAC 0135/12 1.239.321,17 

RS Cerrito Água PAC 1 TC/PAC 1158/09 381.000,00 

RS Arroio Grande Água PAC 2 TC/PAC 0150/12 2.576.866,42 

PB Alagoinha Água PAC 1 TC/PAC 0056/09 500.000,00 

PB Alagoinha Esgoto PAC 1 TC/PAC 0119/09 2.750.000,00 

PB Alagoinha Esgoto PAC 2 TC/PAC 0333/11 6.000.000,00 

PB Pombal Esgoto PAC 1 TC/PAC 0461/09 16.647.275,34 

PB Pombal Esgoto PAC 2 TC/PAC 0415/11 8.000.000,00 

PB Pilõezinhos Água PAC 1 TC/PAC 0281/08 500.000,00 

PB Santo André Água PAC 1 TC/PAC 0284/08 350.000,00 

PB Lucena Esgoto Convênio CV 1495/07  500.000,00 

PB Cacimbas Esgoto PAC 1 TC/PAC 0283/08 1.200.000,00 

PB Cacimbas Esgoto PAC 2 TC/PAC 0386/11 3.483.066,17 

PB Imaculada Água PAC 1 TC/PAC 0040/08 500.000,00 

PB Princesa Isabel Água PAC 1 TC/PAC 1059/08 800.000,00 
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PB Princesa Isabel Esgoto PAC 1 TC/PAC 0310/08 3.800.000,00 

PB Princesa Isabel Água PAC 1 TC/PAC 0571/09 515.348,47 

PB São José dos Cordeiros Esgoto PAC 2 TC/PAC 0429/11 3.351.146,27 

PB Monteiro Água PAC 1 TC/PAC 0047/08 1.300.000,00 

PB Monteiro Esgoto PAC 1 TC/PAC 0295/08 4.700.000,00 

PB Gurjão Água PAC 1 TC/PAC 0053/08 350.000,00 

PB Barra de São Miguel Esgoto PAC 1 TC/PAC 1528/08 1.600.000,00 

PB Caturité Água PAC 1 TC/PAC 1072/08 350.000,00 

PB Fagundes Água Convênio CV 1125/07 1.000.000,00 

PB Mogeiro Esgoto PAC 2 TC/PAC 0410/11 2.619.988,33 

PB Belem do Brejo do Cruz Esgoto PAC 2 TC/PAC 0353/11 9.985.442,15 

PB Quixabá Água PAC 1 TC/PAC 1012/09 200.000,00 

PB Quixabá Água PAC 1 TC/PAC 0303/08 350.000,00 

PB Sao Bento Esgoto PAC 2 TC/PAC 0419/11 14.000.000,00 

PB Olho d'Água Esgoto Convênio CV 1012/02 599.801,81 

PB Santana dos Garrotes Esgoto PAC 1 TC/PAC 1068/08 2.900.000,00 

PB Baraúna Água PAC 1 TC/PAC 0090/08 700.000,00 

PB Juazeirinho Esgoto PAC 1 TC/PAC 1069/08 2.700.000,00 

PB Nova Palmeira Água PAC 1 TC/PAC 0213/09 350.000,00 

PB Areia de Baraúnas Água PAC 1 TC/PAC 0688/09 856.000,00 

PB Areia de Baraúnas Esgoto PAC 1 TC/PAC 0122/09 800.000,00 

PB Camalau Água PAC 1 TC/PAC 0186/08 400.000,00 

PB Ouro Velho Água PAC 1 TC/PAC 1057/08 350.000,00 

PB São João do Tigre Água PAC 1 TC/PAC 0316/08 350.000,00 

PB Serra Branca Esgoto PAC 1 TC/PAC 0319/08 2.800.000,00 

PB Serra Branca Água PAC 1 TC/PAC 0298/08 2.000.000,00 

PB Serra Branca Esgoto PAC 2 TC/PAC 0437/11 8.000.000,00 

PB Aroeiras Água PAC 1 TC/PAC 0095/08 1.150.000,00 

PB Gado Bravo Água PAC 1 TC/PAC 1053/08 350.000,00 

PB Salgado de São Felix Esgoto Convênio CV 1144/07 500.000,00 

PB Salgado de São Felix Água PAC 1 TC/PAC 1055/08 700.000,00 

PB Umbuzeiro Água PAC 1 TC/PAC 0254/08 650.000,00 

PB Mãe Dágua Água PAC 1 TC/PAC 0046/08 350.000,00 
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RO Nova Mamore Água PAC 1 TC/PAC 0277/09 1.377.000,00 

RO Santa Luzia d'Oeste Água 
PAC 1 

TC/PAC 
0167/2009 1.550.000,00 

Da mesma forma, apresenta-se as informações, conforme amostra da auditoria,  
referentes ao anexo dos contratos celebrados com empresas especializadas para 
elaboração de diagnósticos, estudo de concepção e viabilidade (relatório técnico 
preliminar-RTP), projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para 
sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 
municípios/localidades, em cada unidade da federação, exceto o Acre. 

UF 
Município 
Beneficiado 

Tipo de 
Intervenção Ação 

Estágio da 
Execução Localidades 

MA PRIMEIRA CRUZ 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado 

Sede: bairros Mariana e 
Amizade/Cascavel; 
Povoados:Bom  
Jesus, Mirim Xeiroso, 
Cocal e  Bacabal 

MA CAJARI 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

MA 
SAO JOAO DO 
CARU 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado 

Sede: bairros: vaquejada 
e novo; e nos povoados 
da zona rural: Centro do 
Caboclo, Centro do 
Celé, Colônia Amorim, 
Seringal, Conceição do 
Caru, São Francisco, 
Centro do Joãozinho, 
Caju, Vila Veras, 
Nicolau e Bacuri 

MA 
BOM JESUS DAS 
SELVAS 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

MA 
SAO VICENTE 
FERRER 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

MA PALMEIRANDIA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

MA ARAME 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 
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MA 
CONCEICAO DO 
LAGO-ACU 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

SC 
PRESIDENTE 
GETULIO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado 
Mirador - Serra dos 
Indios - São José 

SC PALMITOS 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Ilha Redonda 

RS CAICARA 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Sede 

RS PLANALTO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Sede 

RS VICENTE DUTRA 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

  

RS 
FORTALEZA DOS 
VALOS 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Sede 

RS SOLEDADE 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Sede 

RS 
CACAPAVA DO 
SUL 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Forninho, Santa Bárbara 

RS PIRATINI 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto 
Em 
contratação 

Pa Cachoeira, Pa 
Itaçoce, Pa Nossa 
Senhora das Graças, Pa 
Passo da Cruz, Pa Passo 
Dorneles, Pa Piratini 

RS SANTO CRISTO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado 

SEDE, SÍRIO, VILA 
BOM, PRINCÍPIO 
BAIXO, VILA 
LARANJEIRA 

RS 
TIRADENTES DO 
SUL 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS 
NOVO 
TIRADENTES 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 

Projeto Contratado Sede 
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Sanitário 

RS TRINDADE DO SUL 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS 
SAO LUIZ 
GONZAGA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS 
FONTOURA 
XAVIER 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS ARAMBARE 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS CAPIVARI DO SUL 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS 
PINHEIRO 
MACHADO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS CERRITO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RS ARROIO GRANDE 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB ALAGOINHA 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB POMBAL 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB PILOEZINHOS 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB SANTO ANDRE 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB LUCENA Elaboração de 
Projetos - 

Projeto Contratado Estiva do Geraldo 
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Abastecimento de 
Água 

PB CACIMBAS 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado São Sebastião 

PB IMACULADA 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Palmeiras 

PB PRINCESA ISABEL 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB 
SAO JOSE DOS 
CORDEIROS 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Impoeira Funda 

PB MONTEIRO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sitio Pitombeira 

PB GURJAO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado 
Riacho reis e Riacho 
Cipriano 

PB 
BARRA DE SAO 
MIGUEL 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Floresta 

PB CATURITE 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Serraria 

PB FAGUNDES 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Jardins 

PB MOGEIRO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Gamileira 

PB 
BELEM DO BREJO 
DO CRUZ 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

PB QUIXABA 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 
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PB SAO BENTO 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Jumeral de Cima 

PB OLHO D'AGUA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB 
SANTANA DOS 
GARROTES 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Pitombeiras e Palestina 

PB BARAUNA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB JUAZEIRINHO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB NOVA PALMEIRA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB 
AREIA DE 
BARAUNAS 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Bananeiras 

PB CAMALAU 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB OURO VELHO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB 
SAO JOAO DO 
TIGRE 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB SERRA BRANCA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Santa Luzia 

PB AROEIRAS 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB GADO BRAVO 
Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 

Projeto Contratado Sede 
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Sanitário 

PB 
SALGADO DE SAO 
FELIX 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Dois Rios 

PB UMBUZEIRO 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

PB MAE D'AGUA 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

RO NOVA MAMORE 

Elaboração de 
Projetos - 
Abastecimento de 
Água 

Projeto Contratado Sede 

RO 
SANTA LUZIA 
DOESTE 

Elaboração de 
Projetos - 
Esgotamento 
Sanitário 

Projeto Contratado Sede 

 

 

Pode-se exemplificar a distinção entre os anexos, confrontando as informações 
referentes a cada município/localidade, tal como o município de Arame/MA, o qual 
possui TC/PAC 0727/11 celebrado na ação de sistema de abastecimento de água, 
enquanto que para o contrato para elaboração de projetos, está previsto a ação de 
sistema de esgotamento sanitário. 

 
Há que se ressaltar que alguns municípios do Estado do Rio Grande do Sul, de 

acordo com a amostra da auditoria, não possuem contratos celebrados para a elaboração 
de projetos, que constam na coluna "Estágio de Execução" como "Em contratação". 
Apesar de previsto no edital de licitação, o lote relativo a ação de sistema de 
abastecimento de água não prosperou.  

Desta forma, procuramos explicitar que os municípios previstos no edital de 
apoio a supervisão de obras referem-se a obras já contratadas, ao contrário do que 
encontra-se descrito pela auditoria. Tais obras estão previstas no Programa de 
Aceleração do Crescimento nas suas duas fases e, além de convênios celebrados com 
esta instituição, seguindo o universo definido para serem inseridos neste módulo de 
contratação. Não há vinculação desta contratação com a de elaboração de projetos. 
Apesar da possibilidade da existência de municípios em ambas as licitações, não há 
sobreposição de ações na mesma área, visto que a elaboração de projetos não abrangerá 
áreas que já possuem projetos em execução.” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

78 

A FUNASA na justificativa exemplifica que os municípios previstos no edital de apoio 
a supervisão de obras referem-se a obras já contratadas, que possuem convênios 
celebrados com esta instituição, não havendo vinculação desta contratação com a de 
elaboração de projetos, apesar da possibilidade da existência de alguns municípios em 
ambas as licitações, não há sobreposição de ações na mesma área, visto que a 
elaboração de projetos não abrangerá áreas que já possuem projetos em execução. 
 
Para a FUNASA alguns municípios/localidades contemplados nos contratos com as 
“projetistas” também foram selecionados para o contrato de “apoio à supervisão de 
obras” em função de um dos critérios de priorização de cartas consultas, instituído por 
meio da Portaria nº 314, de 14 de junho de 2011, que são obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC (1 e 2) com percentual de execução física abaixo de 
50%, obras relativas a convênios com percentual de execução física abaixo de 50% e 
valor da concedente igual ou superior a R$ 500.000,00. 
 
Na Solicitação de Auditoria n° 2013060001/03, buscou-se a informação, em relação aos 
projetos selecionados, da descrição das áreas abrangidas (bairros), do valor orçado, do 
valor contratado, da fase atual de execução de cada produto (projeto ou estudo), 
especificando para os enquadrados como “em andamento” o estágio da execução física 
e financeira, com detalhamento dos produtos já entregues para cada localidade ou 
previsão de entrega, apresentando os relatórios de acompanhamento/fiscalização dos 
contratos. Também foram solicitadas informações do quantitativo de cada etapa já 
entregue, por tipo e UF, dos contratos firmados em 2011 para elaboração de estudos e 
projetos de engenharia. Estas informações não foram apresentadas pela FUNASA na 
época dos trabalhos de campo. 
 
Considera-se parcialmente aceita as justificativas apresentadas pela FUNASA, pois o 
contrato para a supervisão das obras estabelece uma equipe técnica mínima para 
acompanhamento das obras já em execução e a utilização de uma equipe de apoio 
eventual no caso de ampliação da carteira de obras a serem supervisionadas. Portanto, 
os projetos hora em elaboração poderão, na fase de execução, ser incluídos na carteira 
de obras a serem supervisionadas, caso as mesmas sejam executadas ainda durante o 
prazo de validade dos contratos de supervisão. A inclusão das novas obras resultantes 
dos projetos que estão em elaboração se justifica pelos aspectos da eficiência e da 
economia processual. 

A Funasa previu a inclusão das obras, hora na fase de projeto, na carteira de obras à 
serem supervisionadas no contrato de consultoria, através da ampliação da equipe 
técnica mínima com a incorporação da equipe de apoio eventual. Entretanto, esta 
incorporação só irá ocorrer caso a elaboração dos projetos de engenharia sejam 
concluídos ainda na fase de vigência do contrato de supervisão das obras. Por este fato 
observa-se que houve parcialmente a contratação de serviços de consultoria em 
engenharia para supervisão das obras de saneamento antes da conclusão da fase de 
elaboração dos projetos de engenharia e/ou da realização dos respectivos Convênios ou 
Termos de Compromisso com Estados e Municípios, para a execução da obra. 
 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Somente emitir ordem de serviço para supervisão das obras de 
saneamento que possuem previsão de serem realizadas no período de vigência do 
contrato, levando-se em consideração a dimensão da obra. 
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1.1.3.4 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de inclusão no edital de licitação para contratação de empresa de engenharia 
para assistir e subsidiar a Funasa na supervisão de obras de planilhas modelo das 
composições de custos unitários no Termo de Referência. 
 
 
Fato 
 
Pela análise do Processo n° 25100.013.682/2012-65 (Concorrência n° 27/2012-MG) e 
do Processo n° 25100.014.849/2012-13 (Concorrência n° 20/2012-PI), observou-se que 
os Termos de Referência constantes dos Editais das Concorrências apresentam apenas o 
orçamento sintético, com a simples indicação dos serviços necessários, seus preços 
unitários e valor global da obra. O orçamento estava desacompanhado das composições 
analíticas de seus custos unitários, bem como do detalhamento dos encargos sociais e do 
BDI que lhes serviram de referência. 

Os orçamentos constantes dos Termos de Referência dos Editais de Licitação, 
elaborados pela administração, não estão devidamente detalhados, visto que não 
possuem as composições analíticas de seus custos unitários, bem como do BDI e dos 
encargos sociais, em dissonância com os ditames estabelecidos no art. 6º, inciso IX, 
alínea 'f'; art. 7º, § 2°, inciso II; e art. 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.  

Nos termos do Enunciado 258 da Súmula da Jurisprudência do TCU, "as composições 
de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem 
constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser 
indicados mediante o uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.”. 

A ausência da composição de todos os custos unitários estimados pela administração 
para execução dos serviços contraria o disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993 e impossibilita que se conheçam os critérios utilizados para a formação do 
preço admissível pela Administração, na medida em que não há fundamentação para os 
preços adotados, o que não permite garantir que a contratação tenha ocorrido com 
preços adequados à realidade do mercado. Além disso, a indisponibilidade das 
composições de custos unitários aos interessados prejudica a transparência e a isonomia 
entre os licitantes. É fundamental que todos os licitantes obtenham acesso as mesmas 
informações a respeito do objeto licitado, de forma adequada e suficiente para a 
formulação de suas propostas. A ausência de estruturas analíticas do custo, com a 
decomposição do preço em custos diretos, indiretos, tributos e outros, não permitem que 
as licitantes apresentem propostas que possam ser devidamente comparadas.  

O fato acima exposto se comprova pela análise técnica das propostas de preços, 
apresentadas pelos licitantes, que foram realizadas pelos engenheiros da FUNASA. 
Nestas análises, observa-se para os dois processos, que a falta da apresentação das 
planilhas de referência da administração, principalmente a de custos unitários, 
ocasionou a apresentação, por parte de todos licitantes, de planilhas incompletas das 
composições de custos unitários, principalmente, pela falta de alguns quantitativos de 
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materiais e equipamentos que constam da planilha de referência da administração. Estes 
fatos obrigaram a administração, com fulcro no parágrafo 2° do artigo 29-A da IN nº 2, 
de 30 de abril de 2008, a solicitar das empresas vencedoras, antes da assinatura do 
contrato, que apresentassem, no prazo de cinco dias úteis, nova proposta, sem alterações 
dos preços, com as retificações devidas na composição dos custos unitários. 

A não inclusão das planilhas de referência, principalmente as de custos unitários dos 
serviços, no Edital de Licitação, acarretou uma grande amplitude entre a proposta de 
menor valor e a de maior valor apresentadas pelas licitantes, que no caso da 
Concorrência n° 27/2012-MG foi de 50% e da Concorrência n° 20/2012-PI, de 44%. 
Este fato demonstra que a falta das planilhas de referência da administração nos anexos 
dos editais de licitação, principalmente com detalhamento dos recursos a serem 
utilizados em cada serviço, reduziu a transparência e a isonomia entre os licitantes. 
Ressalta-se, que os valores globais apresentados pelos licitantes encontram-se 
uniformemente distribuídos entre o menor e o maior valor apresentado. 

A empresa Beck de Souza Engenharia Ltda. foi a vencedora da Concorrência n° 
27/2012-MG com uma proposta no valor global de R$ 6.344.107,54, sendo que este 
valor representa um desconto de 33,52% do valor global de referência da administração, 
de R$ 9.543.112,71, e a empresa JM Engenheiros Consultores Ltda. foi a vencedora da 
Concorrência n° 20/2012-PI com uma proposta no valor global de R$ 3.886.783,39, 
sendo que este valor representa um desconto de 28,87% do valor global de referência da 
administração, de R$ 6.656.100,83. Este elevado nível de descontos apresentados pelas 
propostas vencedoras é reflexo da falta das planilhas de referência da administração no 
edital da concorrência, que pode ocasionar uma possível inadimplência por parte da 
contratada, em virtude da apresentação de uma proposta de preços deficitária. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública, como responsável por 
elaborar os Termos de Referência que orientaram a contratação, não incluiu no Edital de 
Licitação e Anexos as planilhas modelo das composições de custos unitários para a 
contratação de serviços de consultoria em engenharia. Aludida ausência descumpriu as 
orientações normativas contidas no art. 6º, inciso IX, alínea 'f'; art. 7º, § 2°, inciso II; e 
art. 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, como também a Súmula nº 258/2010 – 
TCU. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 148/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 
 
“Os contratos nº132/2012 (Alagoas); nº121/2012 (Amapá); nº135/2012 (Bahia); 
nº129/2012 (Ceará); nº126/2012 (Espírito Santo); nº136/2012 (Goiás); nº147/2012. 
(Maranhão); nº125/2012 (Mato Grosso do Sul); nº120/2013 (Minas Gerais); nº146/2012 
(Paraíba); nº142/2012 (Paraná); nº141/2012 (Pernambuco); nº133/2012 (Piauí); 
nº122/2012 (Rio de Janeiro); nº130/2012 (Rio Grande do Norte); nº144/2012 (Rio 
Grande do Sul); nº140/2012 (Rondônia); nº124/2012 (Roraima); nº131/2012 (São 
Paulo); nº128/2012 (Sergipe) e nº134/2012 (Tocantins) têm como objeto a realização de 
serviços de consultoria de engenharia para assistir e subsidiar a Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) na Supervisão das Obras de implantação, ampliação ou reforma de 
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Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Sistemas de Esgotamento Sanitário 
(SES) em Municípios dos Estados da Republica Federativa do Brasil. 

A auditoria aponta que os orçamentos constantes dos termos de referência dos 
editais de licitação, que acarretaram nas referidas contratações, estão em dissonância 
com os ditames estabelecidos nos art. 6º, inciso IX, alínea “f”; art. 7º, §2º, inciso II; e 
art. 40, §2º, inciso II a seguir destacados. 

O art. 6º, inciso IX, alínea “f” da Lei nº8.666/1993 dispõe: 
 

“Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento 
do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos 
métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
(...) 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados;” 

 
O art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº8.666/1993 dispõe: 
 

“Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte seqüência: 
(...) 
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados 
quando: 
(...) 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos 
unitários;” 

 
O art. 40, §2º, inciso II da Lei nº8.666/1993 dispõe: 

“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de 
ordem em série anual, o nome da repartição interessada e 
de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo 
da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o 
local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, 
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
(...) 
§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 
integrante: 
(...) 
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitários;” 
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Entendeu-se, quando a elaboração dos editais, que os orçamentos não estariam 

em desarmonia com os dispositivos destacados, tendo em vista que a estimativa de 
valores globais a serem licitados foi obtida a partir de metodologia específica para 
composição de preço detalhada em planilhas que expressam a composição de todos os 
seus custos unitários.  

 
O preço global dos serviços especificados na planilha geral de serviços de 

consultoria em engenharia, distribuído em etapas/itens, foi obtido a partir de 
composições de custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 
disponibilizado à Funasa por meio do Contrato/Convênio nº 27/2011. Assim, a 
composição de preço foi elaborada atendendo ao constante na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO 2012, Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011.  

 
Entende-se por “composições de custos unitários correspondentes” aquelas que 

apresentem descrição semelhante a do serviço a ser executado, com discriminação dos 
insumos empregados, quantitativos e coeficientes aplicados. Nos casos de itens não 
constantes no SINAPI, o custo foi apurado de acordo com o preço praticado no 
mercado, ajustado às especificidades do Termo de Referência.  

 
Em consonância com as orientações do Acórdão nº 2.369/2011 – Plenário do 

Tribunal de Contas da União (TCU), recomendou-se a adoção de BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas), de 28,20% como valor referencial máximo para realização de 
serviços de engenharia consultiva e execução de serviços de campo na área de 
saneamento. 

 
Ressalva-se que o referido Acórdão do TCU estipula parâmetros para taxas de 

BDI aplicáveis a diferentes tipos de obras de engenharia. Para a definição do valor 
referencial máximo demonstrado no parágrafo anterior considerou-se a faixa referencial 
para Obras Hídricas – Saneamento Básico (valores entre R$75.000.000,01 e 
R$150.000.000,00) por entender-se ser o enquadramento mais próximo à realidade do 
Termo de Referência.  

 
Para os encargos sociais da mão de obra adotou-se o valor percentual constante 

no SINAPI, considerando o regime de contratação mensalista, a exceção da equipe 
técnica eventual e mão de obra envolvida nos serviços de campo, onde foi adotado 
regime de contratação horista, considerando as diferenças de percentuais entre as 
unidades federativas. 

 
Nesse contexto, o acórdão 2.369/2011, do Plenário do Tribunal de Contas da 

União – TCU versa sobre referências a serem observadas pelos gestores públicos no 
âmbito de processos licitatórios, bem como estabelecem faixas de BDI por tipo de 
obras. 

 
Aspecto merecedor de destaque é que as orientações contidas nesses acórdãos 

destinam-se aos administradores públicos, e não a particulares. Ademais, não se 
propugna a análise isolada do BDI de um orçamento, e menos ainda de seus 
componentes individualmente. A avaliação da adequação do valor de um 
empreendimento se dá pela análise de seus preços, e não de suas parcelas. Ao apreciar a 
questão, o TCU assim manifestou o seu entendimento (AC-1551/2008 - Plenário - 
sumário): 
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“Não se admite a impugnação da taxa de BDI consagrada 
em processo licitatório plenamente válido sem que esteja 
cabalmente demonstrado que os demais componentes dos 
preços finais estejam superestimados, resultando em 
preços unitários completamente dissociados do padrão de 
mercado. Na avaliação financeira de contratos de obras 
públicas, o controle deve incidir sobre o preço unitário 
final e não sobre cada uma de suas parcelas 
individualmente. Também não se justifica o 
questionamento de taxa de BDI licitada com base em 
deliberação desta Corte que fixou limites mínimo e 
máximo para os componentes dessa taxa, mas apenas para 
obras de transmissão de energia elétrica (Acórdão no 
325/2007-Plenário). Ademais, tais limites destinam-se 
precipuamente aos administradores públicos e aos órgãos 
de controle (...)” 

 
A Lei nº 12.465/2011 (LDO/2012) positivou em seu artigo 125: 
 

“§ 7o O preço de referência das obras e serviços de 
engenharia será aquele resultante da composição do custo 
unitário direto do sistema utilizado, acrescido do 
percentual de Benefícios e Despesas Indiretas -BDI, 
evidenciando em sua composição, no mínimo: 
(...) 
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do 
serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o contratado.” 

 
O art. 9º do Decreto nº 7.983/2013 dispõe: 

 
“Art. 9o  O preço global de referência será o resultante do 
custo global de referência acrescido do valor 
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua 
composição, no mínimo: 
I - taxa de rateio da administração central; 
II - percentuais de tributos incidentes sobre o preço do 
serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o contratado; 
III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 
IV - taxa de lucro.”  

 
O que deve ser ressaltado nesses dispositivos é que eles não vinculam a proposta 

do particular, mas apenas os orçamentos elaborados pelos agentes públicos. O comando 
insculpido no §7o do art. 125 da LDO estabelece que o preço de referência das obras e 
serviços deverá cumprir os critérios contidos nos incisos que o compõem. De modo 
análogo, a Súmula no 254/2010 do TCU é clara ao limitar a sua aplicação ao BDI do 
orçamento-base da licitação. 

 
Assim, o preço de referência contido na Planilha Geral de Contratação de 

Serviços de Consultoria em Engenharia do termo de referência é resultante das 
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composições de custos unitários, acrescidos do percentual de BDI de referência de 
28,20% para cada etapa/item. 

 
A metodologia utilizada para a composição de preços dos etapas/itens constantes 

da planilha geral de contratação de serviços de consultoria em engenharia foi 
desenvolvida com intuito de obter preço de referência socialmente justo3. 

 
O preço socialmente justo corresponde ao preço de referência que englobe todos 

os custos devidos ao prestador de serviço contratado, atendendo às normas da legislação 
brasileira, em especial aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – 
LDO. 

 
Essa metodologia utilizada foi criada a partir de equipe técnica mínima, 

composta por um coordenador, um engenheiro pleno e dois técnicos de nível médio, 
com pagamento mensal. 

 
Assim, garantir-se-ia à contratada manter disponíveis suas instalações, 

aparelhamento e o pessoal técnico especializado para a execução do objeto das referidas 
licitações, durante o prazo de execução do contrato.  

 
As etapas/itens se dividem em: pagamento de equipe técnica mínima e de apoio 

eventual (engenheiros e auxiliares), elaboração de relatórios gerenciais de 
acompanhamento; serviços de topográficos; e ensaios laboratoriais (solo, qualidade da 
água e de controle tecnológico de materiais).  

 
Assim, estimou-se o valor global do orçamento-base a partir da quantidade de 

profissionais necessários para consecução do objeto da licitação e do número de horas 
necessárias para esta finalidade. Utilizaram-se também indicadores de mercado para 
estabelecer limites percentuais entre o valor das obras e os serviços técnicos de 
consultoria similares ao proposto nesta contratação. 

 
Ressalta-se que no item referente ao escopo de serviços constante no termo de 

referência elencam-se os elementos necessários para a elaboração da composição de 
custos e preços, a título de exemplo: 

 
“O custo do Relatório mensal deve necessariamente 
incluir os insumos referentes a salários de Engenheiro 
Pleno e Auxiliar Técnico, encargos sociais, BDI, 
impressões e encadernações, bem como mídia digital 
contendo relatórios diários de supervisão de obra e 
relatório mensal de acompanhamento.”  

 
O item das obrigações da contratada do termo de referência apresenta: 
 

 “A Contratada deverá dimensionar a estrutura de recursos 
humanos e materiais a serem alocados, bem como o 
conjunto de normas, recursos computacionais, métodos e 
procedimentos de atuação da equipe, que caracterizem, de 
forma bastante clara e específica, as atividades de cada 
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grupo que compõem a estrutura organizacional, tendo 
como referência o escopo dos trabalhos previstos neste 
TR.” 

 
 
Ressalta-se que as licitações para fins de celebração de contratos com o objeto 

em tela foram objeto de ação cautelar, de 11/07/2012, proferido pelo Tribunal de Contas 
da União, culminando no Acórdão nº2390/2012 – TCU – Plenário. 

 
De acordo com o art. 165 do Código de Processo Civil brasileiro, os acórdãos 

devem ser proferidos em observância ao disposto no art. 458, ou seja, devem conter, 
obrigatoriamente, o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva — na qual se 
encontra a decisão propriamente dita —, e uma ementa conforme o art. 563 do Código 
Processo Civil, que significa o resumo que se faz dos princípios expostos em uma 
sentença ou em um acórdão, ou o resumo do que se contém uma norma, levado à 
assinatura da autoridade a quem compete referendá-la ou decretá-la. 

 
O Acórdão nº2390/2012 – TCU – Plenário apresenta: 
 

“Itens mais relevantes das licitações. Curva ABC. Preços 
em coerência com o Sinapi. Composições adequadas. 
Encargos sociais respeitados. BDI de acordo com a 
jurisprudência do TCU. 
(...) 
96. Destaca-se que a análise não foi realizada por meio de 
amostragem, uma vez que se trata de distintas licitações. 
Com exceção de dois pontos – i) Exclusão da Equipe 
Técnica Mínima e pagamento por produto e ii) 
Antieconomicidade na Concorrência 5/2012 – Bahia –, 
que serão detalhados a seguir, não se constataram falhas, 
impropriedades ou irregularidades na elaboração das 
Planilhas Gerais de Serviços de Consultoria em 
Engenharia das licitações.  
97. De acordo com a análise, pode-se afirmar que: i) os 
códigos e preços dos insumos em comparação com os do 
Sinapi e preços de mercado estão de acordo, ii) as 
fórmulas aplicadas nas planilhas gerais e nas composições 
dos preços unitários estão corretas, iii) os encargos sociais 
de todos os estados, tanto mensalista quanto horistas, 
obedecem ao Sinapi, iv) o BDI (28,2%) aplicados aos 
itens estão de acordo com a jurisprudência do TCU; v) as 
planilhas digitais (*xls) encaminhadas guardam coerência 
com os Anexos B dos editais.”    

 
No entanto, a auditoria entende que: 
 

“A ausência da composição de todos os custos unitários 
estimados pela administração para execução dos serviços 
contraria o disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/1993 e impossibilita que se conheçam os critérios 
utilizados para a formação do preço admissível pela 
Administração, na medida em que não há fundamentação 
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para os preços adotados, o que não permite garantir que a 
contratação tenha ocorrido com preços adequados à 
realidade do mercado.”  

 
Assim, de acordo com o Acórdão nº2390/2012 – TCU – Plenário fica 

demonstrado que há fundamentação para os preços adotados, bem como a garantia de 
preços adequados à realidade do mercado, tendo em vista a utilização de composições 
de preço com base no Sinapi e preços de mercado. 

 
Outro ponto apresentado pela auditoria que há que ser reavaliado: 
 

“Além disso, a indisponibilidade das composições de 
custos unitários aos interessados prejudica a transparência 
e a isonomia entre os licitantes. É fundamental que todos 
os licitantes obtenham acesso as mesmas informações a 
respeito do objeto licitado, de forma adequada e suficiente 
para a formulação de suas propostas.”  
 

Em que pese a manifestação da auditoria, avaliou-se, quando da época da 
elaboração do edital, que a apresentação de orçamento sintético dos serviços a serem 
realizados, com a descrição dos elementos necessários para a elaboração do orçamento, 
bem como as especificações técnicas possibilitam a composição de orçamentos pelas 
licitantes de acordo com a capacidade operacional, administrativa e logística. 

 
Além disso, durante a realização dos certames, as licitantes possuem acesso ao 

edital e termo de referência, podendo solicitar esclarecimentos à Comissão Especial de 
Licitações – CEL. Ressalta-se que os esclarecimentos solicitados são informados a 
todas as empresas que acessam os instrumentos convocatórios por meio da página 
eletrônica – Comprasnet.  

 
As contratações foram realizadas por meio de licitação na modalidade de 

concorrência, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço unitário. 
Assim, o parâmetro de análise e comparação das propostas apresentadas pelas empresas 
habilitadas com a planilha de referência é o menor preço.  

 
Após isso, faz-se a análise da proposta de preços da empresa, item a item de 

planilha para eventuais ajustes de conformidade em relação à planilha de referência.   
 
Destaca-se que os ajustes demandados e implementados não podem alterar o 

valor global da proposta, de acordo com o art. 29-A, §2º da IN MPOG nº02, de 30 de 
abril de 2008. 

“Art. 29-A  A análise da exeqüibilidade de preços nos 
serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de 
obra do prestador deverá ser realizada com o auxílio da 
planilha de custos e formação de preços, a ser preenchida 
pelo licitante em relação à sua proposta final de preço. 
(Incluído pela INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 3, DE 
15/11/2009) 
(...) 
§ 2º Erros no preenchimento da Planilha não são motivo 
suficiente para a desclassificação da proposta, quando a 
Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
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majoração do preço ofertado, e desde que se comprove 
que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. (Incluído pela INSTRUÇÃO NORMATIVA 
MP Nº 3, DE 15/11/2009)” 

  
Observa-se que os procedimentos adotados pela Administração acerca dos 

certames em tela, sem a publicação de orçamento analítico, apesar de pouco mais 
trabalhosa na fase de análise de preço, permite que os certames sejam mais competitivos 
e, consequentemente, que sejam obtidas propostas mais vantajosas para administração. 

 
Esse benefício para a Administração Pública, com efetiva economia do gasto 

público é demonstrado por meio da tabela abaixo. Assim, considerando todos os 
certames realizados no país pôde-se obter uma economia para a União de 
R$44.165.917,61 (quarenta e quatro milhões, cento e sessenta e cinco reais, novecentos 
e dezessete reais e sessenta e um centavos). 
 
Quadro resumo com valores estimados no edital de licitação e menores preços ofertados 

nos certames. 

CONCORRÊNCIA VALOR ESTIMADO 
MENOR PREÇO 

OFERTADO DIFERENÇA % 

1/2012-MS R$ 3.887.173,75 R$ 2.347.429,49 -39,61 

9/2012-RS R$ 8.950.065,06 R$ 5.471.164,74 -38,87 

10/2012-RN R$ 4.380.252,56 R$ 3.043.837,26 -30,51 

11/2012-PA R$ 7.724.783,77 R$ 5.178.517,26 -32,96 

12/2012-ES R$ 2.908.450,57 R$ 1.974.521,03 -32,11 

13/2012-RJ R$ 3.476.771,01 R$ 2.367.919,91 -31,89 

14/2012-SP R$ 4.256.897,17 R$ 2.847.729,45 -33,10 

15/2012-AP R$ 3.219.125,60 R$ 2.825.456,94 -12,23 

16/2012-SC R$ 4.917.127,67 R$ 2.908.495,77 -40,85 

17/2012-AC R$ 3.127.968,25 R$ 2.602.618,16 -16,80 

18/2012-AL R$ 3.474.741,59 R$ 2.087.212,04 -39,93 

19/2012-SE R$ 2.434.742,36 R$ 1.769.479,10 -27,32 

20/2012-PI R$ 5.887.526,41 R$ 3.886.783,39 -33,98 

22/2012-RO R$ 4.071.798,77 R$ 3.169.776,46 -22,15 

23/2012-TO R$ 1.795.741,06 R$ 1.344.545,47 -25,13 

24/2012-PB R$ 9.781.788,27 R$ 6.421.084,03 -34,36 

25/2012-CE R$ 6.589.763,33 R$ 3.909.218,09 -40,68 

26/2012-PE R$ 6.141.670,05 R$ 3.823.813,66 -37,74 

27/2012-MG R$ 9.543.112,71 R$ 6.344.107,54 -33,52 

28/2012-BA R$ 6.064.960,23 R$ 3.948.926,67 -34,89 

29/2012-GO R$ 4.294.002,33 R$ 2.774.727,69 -35,38 

30/2012-MA R$ 5.307.853,27 R$ 3.478.441,58 -34,47 

31/2012-MT R$ 6.781.601,17 R$ 4.736.975,91 -30,15 

32/2012-PR R$ 10.431.057,95 R$ 6.178.407,49 -40,77 

33/2012-RR R$ 1.676.183,82 R$ 1.518.051,99 -9,43 

  R$ 131.125.158,73 R$ 86.959.241,12 -33,68 

 
Destacam-se os valores de desconto apontados pela auditoria  relativos à análise 

do Processo nº 25100.013.682/2012-65 (Concorrência nº27/2012-MG) e Processo 
nº25.100.014.849/2012-13 (Concorrência nº20/2012-PI). 
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“A não inclusão das planilhas de referência, 
principalmente as de custos unitários dos serviços, no 
Edital de Licitação, acarretou uma grande amplitude entre 
a proposta de menor valor e a de maior valor apresentadas 
pelas licitantes, que no caso da Concorrência n° 27/2012-
MG foi de 50% e da Concorrência n° 20/2012-PI, de 
44%.” 

  
No entanto, para fins de análise observa-se que a amplitude máxima teórica entre 

as proposta de maior e menor valor apresentadas pelas licitantes será sempre a diferença 
entre o valor de referência constante na Planilha Geral de Contratação de Serviços de 
Engenharia e a proposta de menor valor. Pois se deve ter em mente que as propostas 
com valores acima do referencial da Administração serão sempre desclassificadas do 
processo licitatório, em função de desconformidade com edital, não podendo ser objeto 
de análise.  

 
O item 3.11 do edital relativo ao Julgamento das Propostas dispõe: 

 
“Quando da análise das propostas de preços, será feita, 
inicialmente, a verificação da conformidade de cada 
proposta com as exigências deste edital, procedendo-se à 
desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis com os requisitos do ato convocatório. 
Serão desclassificadas propostas de preço nos seguintes 
casos:  
a) que não atendam às exigências do Edital de Licitação;  
b) apresentarem preços global e unitários superiores ao 
valor orçado pela Funasa;  
c) proposta que apresentar preço global manifestamente 
inexeqüível, de acordo com os dispositivos constantes das 
alíneas ―aǁ e ―bǁ do § 1o do art. 48 da Lei Nº 8.666/93, 
alterada pela Lei No 9.648/98 ou seja, proposta cujo valor 
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores:  
i. média aritmética dos valores das propostas superiores a 
50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Funasa; 
ou  
ii. valor orçado pela Funasa”  
 

Assim, o valor de referência para a Concorrência nº27/2012-MG (Processo nº 
25100.013.682/2012-65) estabelecido no edital é de R$9.543.112,71 e da proposta 
vencedora de R$6.344.107,54, perfazendo amplitude de 33.52%. Nesse sentido, o valor 
de referência para a Concorrência nº20/2012-PI (Processo n º25.100.014.849/2012-13) 
estabelecido no edital é de R$5.887.526,41 e da proposta vencedora de R$3.886.783,39 
perfazendo amplitude de 33.98%. 

 
A Auditoria assinala que: 
 

“Este elevado nível de descontos apresentados pelas 
propostas vencedoras é reflexo da falta das planilhas de 
referência da administração no edital da concorrência, que 
pode ocasionar uma possível inadimplência por parte da 
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contratada, em virtude da apresentação de uma proposta 
de preços deficitária.” 

 
No entanto, pondera-se que os editais de concorrência apresentavam planilhas de 

referência no anexo B no termo de referência intitulada Planilha Geral de Contratação 
de Serviços de Engenharia, elaborada de acordo com a metodologia específica, 
conforme exposto anteriormente.  
 

A média de descontos obtidos nos certames traz vantagem para a Administração. 
No entanto é obtuso fazer juízo de valor acerca de preços deficitários que ensejariam em 
possível inadimplência por parte da contratada, tendo em vista que a CEL realizou 
análise das propostas à luz do item 3.11 do edital relativo ao Julgamento das Propostas 
e fazendo-se análise e, eventualmente, solicitando-se ajuste de planilha orçamentária, 
com base no art. 29-A, §2º da IN MPOG nº02/2008.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
Análise do Controle Interno 
 

A FUNASA justifica a falta de inclusão no Termo de Referência do edital de licitação, 
para a contratação de empresa de engenharia para assistir e subsidiar a Entidade na 
supervisão de obras, de planilhas modelo das composições de custos unitários, alegando 
que as licitações para fins de celebração de contratos com os objetos em tela foram 
analisados na ação cautelar de 11/07/2012, proferido pelo Tribunal de Contas da União, 
que culminou com o Acordão n° 2390/2012 – TCU – Plenário.  

Neste Acordão, o TCU destaca que a análise não foi realizada por meio de amostragem, 
uma vez que se trata de distintas licitações, e que não foram constatadas falhas, 
impropriedade ou irregularidades na elaboração das Planilhas Gerais de Serviços de 
Consultoria em Engenharia, das licitações. Entretanto, a constatação apresentada não se 
refere a falhas, impropriedades ou irregularidades na elaboração das planilhas de 
referência, mais sim, em uma fase posterior a publicação do Acordão n° 2390/2012 – 
TCU – Plenário, que é a fase da licitação. A irregularidade constatada foi à falta de 
inclusão no Termo de Referência do edital de licitação de planilhas modelo das 
composições de custos unitários, ou seja, as planilhas foram apresentadas ao TCU para 
análise e aprovação, entretanto, na fase de licitação não foram incluídas no termo de 
referência as planilhas modelo das composições de custos unitários, para a orientação de 
todos os licitantes, conforme regulamentação da legislação vigente.  

Os orçamentos constantes dos Termos de Referência dos Editais de Licitação, 
elaborados pela administração, não estão devidamente detalhados, visto que não 
possuem as composições analíticas de seus custos unitários, bem como do BDI e dos 
encargos sociais, em dissonância com os ditames estabelecidos no art. 6º, inciso IX, 
alínea 'f'; art. 7º, § 2°, inciso II; e art. 40, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. 

O art. 6º, inciso IX, alínea “f” da Lei nº8.666/1993 dispõe: 

“Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 
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IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: 

(...) 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” 

O art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº8.666/1993 dispõe: 

“Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 
seqüência: 

(...) 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

(...) 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;” (grifos nossos) 

O art. 40, §2º, inciso II da Lei nº8.666/1993 dispõe: 

“Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o 
regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por 
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, 
bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 

(...) 

§ 2o  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

(...) 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;” 
(grifos nossos) 

Nos termos do Enunciado 258 da Súmula da Jurisprudência do TCU, "as composições 
de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem 
constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser 
indicados mediante o uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”. 
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A ausência da composição de todos os custos unitários estimados pela administração 
para execução dos serviços, no termo de referência do edital da licitação, contraria as 
disposições legais e impossibilita que se conheçam as composições dos insumos e 
respectivas quantidades, que foram utilizados para a formação do preço admissível pela 
Administração, na medida em que não há fundamentação para formação dos preços 
adotados, o que não permite garantir que a contratação tenha ocorrido com preços 
adequados à realidade do mercado. Além disso, a indisponibilidade das composições de 
custos unitários aos interessados prejudica a transparência e a isonomia entre os 
licitantes. É fundamental que todos os licitantes obtenham acesso as mesmas 
informações a respeito do objeto licitado, de forma adequada e suficiente para a 
formulação de suas propostas. A ausência de estruturas analíticas do custo, com a 
decomposição do preço em custos diretos, indiretos, tributos e outros, não permitem que 
as licitantes apresentem propostas que possam ser devidamente comparadas.  

A jurisprudência do TCU determina que para melhor orientar os licitantes e agilizar o 
exame das ofertas, é importante que o ato convocatório da licitação forneça aos 
interessados modelo da proposta a ser apresentada, esclarecendo que em qualquer 
modalidade licitatória, não podem ser modificados os termos da proposta ou 
documentos, em qualquer hipótese, salvo quando a erros ou falhas materiais que possam 
ser sanados ou corrigidos, por meio de despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia jurídica para fins de classificação 
das propostas e habilitação dos licitantes. Possíveis correções devem contar do ato 
convocatório. 

A inclusão, no termo de referência, somente da planilha modelo do orçamento sintético, 
sem a composição unitária, gerou a apresentação, por parte dos licitantes, de propostas 
incompletas e com uma grande variabilidade das composições dos serviços e de preços 
globais. Este fato foi comprovado na análise técnica das propostas de preços, 
apresentadas pelos licitantes, que foram realizadas pelos engenheiros da FUNASA. 
Nestas análises, observa-se que a falta da apresentação das planilhas de referência da 
administração, principalmente a de custos unitários, ocasionou a apresentação, por parte 
de todos licitantes, de planilhas incompletas, e possivelmente deficitárias, das 
composições de custos unitários, principalmente, pela falta de alguns quantitativos de 
materiais e equipamentos que constam da planilha de referência da administração. Estes 
fatos obrigaram a administração, com fulcro no parágrafo 2° do artigo 29-A da IN nº 2, 
de 30 de abril de 2008, a solicitar das empresas vencedoras, antes da assinatura do 
contrato, que apresentassem, no prazo de cinco dias úteis, nova proposta, sem alterações 
dos preços, com as retificações devidas na composição dos custos unitários. Este fato 
alterou a isonomia entre os licitantes e a transparência do processo. 

As novas propostas, já retificadas, apresentadas pelas empresas vencedoras, antes da 
assinatura do contrato, apresentavam alterações nos itens das composições dos custos 
unitários, sem apresentar alterações dos preços finais. Estes ajustes foram necessários 
para adequar as planilhas de composição de custos unitários da licitante vencedora ao 
modelo de composição dos custos unitários da administração. Sem estes ajustes as 
propostas das licitantes, principalmente das vencedoras, não foram consideradas aptas 
pelos engenheiros da FUNASA que realizaram a análise técnica.    

Essa prática de se adotarem orçamentos deficientes impõe sérias restrições aos sistemas 
de controles vigentes no país, dificultando ou até mesmo impedindo que os custos 
efetivos dos objetos contratados sejam devidamente apurados. A jurisprudência do 
TCU, que se encontra consolidada na Súmula 258/2010, salienta a obrigatoriedade de 
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que as composições dos custos unitários do objeto a ser contratado integrem a proposta 
exigida das licitantes e o orçamento do projeto básico da obra licitada. 

Apesar de a entidade acreditar que somente a apresentação da planilha orçamentária 
sintética, constante do termo de referência do edital da licitação, seja mais vantajosa 
para a administração, à falta da planilha de composição dos custos unitários afronta a 
legislação vigente e a jurisprudência do TCU. Portanto, considera-se que a manifestação 
apresentada não trouxe elementos suficientes para elidir as falhas apontadas. 

 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Passar a incluir nas futuras licitações de planilhas modelo das 
composições de custos unitários no Termo de Referência, de forma que as propostas 
apresentadas pelas empresas participantes na licitação sejam de serviços idênticos. 
 
 
 
1.1.3.5 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de pesquisa de preço atualizada e utilização de composição de custo 
unitário inadequada para a realização de procedimento licitatório. 
 
Fato 
 
O Processo 251000.021.872/2012-56 trata da contratação de empresa para realização de 
serviços técnicos especializados de pesquisa hidrogeológica/geofísica para locação de 
poços tubulares em 122 áreas assim distribuídas:  

 

a) lote 1: 16 áreas no Estado da Bahia, 5 áreas no Estado de Minas Gerais e 5 áreas no 
Estado de Sergipe;  

b) lote 2: 26 áreas no Estado de Alagoas;  

c) lote 3: 21 áreas no Estado de Pernambuco;  

d) lote 4: 8 áreas no Estado da Paraíba e 20 áreas no Estado do Rio Grande do Norte;  

e) lote 5: 12 áreas no Estado do Ceará e 9 áreas no Estado do Piauí. 

 

A contratação foi realizada por meio do Edital de Licitação Tomada de Preços n.º 
2/2012; tipo menor preço global, por lote; e regime de execução empreitada por preço 
global, de 05.11.2012, assinado pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação. A 
empresa Prospectus Nordeste Ltda. – CNPJ: 05.010.310/0001-00 apresentou o menor 
preço para os 5 lotes, tendo sido declarada vencedora em todos. Dessa maneira, foi 
assinado o Contrato n.º 143/2012 – Funasa, de 28.12.2012, subscrito pelo Presidente da 
Funasa e pelo Representante Legal da empresa. 

A Nota Técnica n.º 35/2012 COENG/CGEAR/DENSP, de 11.05.2011, que apresenta a 
proposta do Termo de Referência da aquisição, explana que para a estimativa de custo 
da contratação, procedeu-se a uma pesquisa de mercado a empresas especializadas 
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constantes no “Guia de Compras” da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas – 
ABAS. Foram encaminhadas solicitações de cotações de preços, por meio de correio 
eletrônico, a 13 empresas situadas nos Estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo; 
porém, apenas duas cotações foram recebidas. Cumpre anotar que, apesar de assegurado 
pelo expediente, os requerimentos de orçamento, assim como as propostas apresentadas 
pelas duas empresas, não constam nos autos do processo. 

Ademais, a Nota Técnica continua, afirmando que, em outubro de 2011, foi realizada 
pela Superintendência Estadual da Paraíba – SUEST/PB pesquisa de preço para objeto 
semelhante, “serviços técnicos especializados de pesquisa hidrogeológica\geofísica 
para locação de poços”, e foram obtidas respostas de 7 empresas. Assim, optou-se por 
utilizar esse preço médio por entender que o mesmo é mais representativo do preço de 
mercado. 

O expediente conclui assegurando que “partindo do pressuposto das semelhanças entre 
os objetos e as características da região onde os serviços serão realizados (localidades 
rurais inseridas no semi-árido brasileiro) observou-se que não houve diferença 
significativa nos preços obtidos na pesquisa realizada este ano, comparativamente à 
pesquisa realizada pela SUEST-PB, em outubro de 2011”. 

Posteriormente, o Parecer n.º 911/PGF/PFE/FUNASA/2012, de 15.08.2012, que fez a 
análise da minuta do edital da contratação em questão, explica que apesar de haver 
semelhança na descrição do objeto, a pesquisa de preço realizada pela Superintendência 
Estadual da Paraíba, em 2011, não pode ser aproveitada para a realização da licitação 
em comento, pois, haja vista as localidades e quantidades distintas, os objetos são 
diferentes. Dessa maneira, a Procuradoria-Geral Federal concluiu recomendando a 
realização de nova pesquisa dos preços do mercado, com posterior elaboração de 
planilha orçamentária, na qual sejam contempladas todas as exigências legais. 

Ao seu tempo, o Parecer Técnico de 25.09.2012, que responde os questionamentos 
realizados pela Procuradoria, se manifestou alegando que “decididos a dar uma nova 
formatação na planilha, de acordo com as recomendações dessa PGF e considerando 
as dificuldades em se obter pesquisa de mercado junto a empresas prestadoras de 
serviço na área de geofísica, foi elaborada uma planilha com base em composição de 
custos correlacionados no SINAPI”. 

A planilha de composição de custo unitário exposta pela Funasa, com base no SINAPI, 
apresenta, além dos itens que fazem referência à mão de obra (“Geólogo, Engenheiro 
Geólogo ou Engenheiro de Minas”; “Assistente de Campo”; e “Deslocamento de equipe 
e equipamento de eletrorresistividade”), itens oriundos do mercado de produtos, que não 
são abrangidos pelos índices de referência do SINAPI, tais como impressão; plotagem 
de planta; encadernação; e relatórios digitais. O apontamento, porém, se limita a afirmar 
que esses artigos tiveram como fonte “preço de mercado”, não apresentando os 
requerimentos às empresas, respostas e o período da consulta em tela, sendo possível 
depreender, dessa forma, que a utilização de uma composição de custo unitário 
inadequada, em detrimento a uma pesquisa de preço completa e atualizada, não pode ser 
utilizada para a realização de um procedimento licitatório.   
##/Fato## 

 
Causa 
 
Falha no planejamento e na condução da Tomada de Preço 02/2012, resultando na 
autorização da deflagração do procedimento licitatório sem a realização de uma cotação 
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de preço atualizada para o objeto exato da contratação e sem a existência de orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários; 
contrariando, assim, respectivamente, o inciso IV do artigo 43; e o parágrafo 2o do 
artigo 7º, ambos da Lei nº 8.666/1993. 

A responsabilidade por essa falha foi atribuída ao Diretor do Departamento de 
Engenharia de Saúde Pública, pois foi o responsável pela aprovação do termo de 
referência sem se cercar das garantias de que a pesquisa de preço realizada seria 
suficiente para dará andamento à contratação, inclusive já tendo sido alertado pela 
Procuradoria acerca da necessidade de ser realizada nova pesquisa de preço, que não foi 
feita.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante o período de campo, através da Solicitação de Auditoria 201306001/06, de 
24.04.2013, foi solicitada ao Gestor justificativa para a não realização de nova pesquisa 
de preço. Em resposta, a Unidade apresentou o seguinte argumento: “Em atenção ao 
Parecer PGF 911/2012, o DENSP através do Despacho 740/2012, aponta a composição 
de custos para os cinco lotes”. 

Posteriormente, em resposta ao Relatório Preliminar, a Funasa apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 

“Embora tenham sido inicialmente utilizadas pesquisas de preços constantes da Nota 
Técnica n° 35/2012/COENG/CGEAR/DENSP, de 11.05.2011, para fins de balizamento 
dos valores a serem contratados no processo de licitação para realização de serviços 
geofísicos, as referidas pesquisas foram descartadas por orientação da Procuradoria 
Geral Federal na Funasa, em razão de não mostrarem correlação entre as quantidades e 
localidades objeto do presente certame. 
 
Assim, restou à área técnica desta Funasa realizar nova pesquisa dos preços no mercado, 
ou buscar no Sinapi os serviços equivalentes para fins de composição de custos, vez que 
essa última planilha se constitui em parâmetro oficial de preços para a contratação pelos 
órgãos da administração pública federal.  
 
A alternativa escolhida foi a da composição de custos unitária com base no Sinapi, 
considerando o custo de materiais e mão de obra efetivamente utilizados para a 
realização dos referidos trabalhos. Lembramos que o levantamento geofísico é 
considerado um serviço extremamente especializado, havendo poucos exemplos de 
planilhas de custos detalhadas para contratação por parte de órgãos públicos, 
disponíveis na literatura (foram consultados registros de editais de licitações de diversos 
órgãos, tanto da administração pública federal, como estadual e municipal – ver 
anexos).  
 
Conforme pode ser observado, todos os editais consultados prevêem planilhas 
genéricas, sem detalhamento dos serviços e materiais a serem empregados, razão pela 
qual não foi possível correlacioná-los com a presente especificação. Entretanto, como o 
Sinapi não contempla determinados serviços, tais como impressão, plotagem de plantas, 
encadernação e relatórios digitais, necessários ao cumprimento do objeto contratado, 
utilizaram-se cotações telefônicas a empresas de reprodução gráfica, tendo em vista que 
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os referidos itens são serviços comuns no mercado, a serem subcontratados pelas 
empresas de geofísica.  
 
Dessa forma, não foram incluídos registros ou comprovação de requerimentos às 
empresas, respostas e período de consulta em tela, referentes às cotações para 
impressão, plotagem de plantas, encadernação e relatórios digitais no presente processo 
licitatório, razão pela qual informamos apenas que se tratava de preços compatíveis com 
o mercado, vez que apresentam a mesma especificidade e independem da localidade 
onde serão realizados os trabalhos. 
 
Além disso, o valor correspondente aos referidos itens não é superior a 2,0% (dois por 
cento) do total estimado para todo o serviço, não gerando impacto significativo ao valor 
global contratado.  
 
Ressalta-se que a disponibilidade de empresas prestadoras de serviços na área de 
estudos geofísicos é bastante limitada, o que restringe o leque de participação em 
certames equivalentes, principalmente em razão da quantidade de serviços contratados 
(122 estudos) e com alcance nacional (realização de serviços em 9 Estados diferentes). 
Tais limitações concorreram para que optássemos pela composição unitária dos preços 
Sinapi como referência, vez que a tentativa de consulta ao mercado, citada na Nota 
Técnica n° 35/2012, não obteve êxito. 
 
Apesar disso, numa primeira publicação do edital de Tomada de Preços n° 01/2012, 
(com abertura para o dia 25/10/2012), nenhuma empresa apresentou proposta, 
resultando em procedimento licitatório frustrado. A referida Tomada de Preços foi 
refeita (Tomada de Preço nº02/2012, com abertura para o dia 21/11/2012) e somente 
então resultou em participação de 03 (três) empresas, sagrando-se vencedora do certame 
a empresa Prospectus Nordeste Ltda nos cinco lotes previstos no edital. Tal situação 
demonstra a dificuldade na contratação de empresas para a realização do referido 
serviço, razão pela qual solicitamos reconsideração quanto ao apontado por aquele 
órgão de controle. 
 
Finalmente, esclarecemos que iremos informar nos processos a posteriori a pesquisa 
prévia do preço de mercado para as próximas licitações, como já ocorrido no caso de 
outras realizadas pela Funasa, atendendo assim a recomendação desse órgão de 
controle.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente, cabe a consideração de que a pesquisa de preço a ser realizada pela 
Administração, antes de ser iniciado um procedimento licitatório, deve ser a mais 
abrangente possível, dada a sujeição ao Princípio da Indisponibilidade do Interesse 
Público e a consequente necessidade de se comprovar efetivamente que os valores 
apresentados pelo certame se encontram em conformidade com a realidade do mercado, 
a fim de se evitar qualquer dano aos cofres públicos. É o que se pode depreender da 
leitura do artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666 de 1993: 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados 
por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de 
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registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis; 

No mesmo sentindo, o Tribunal de Contas da União também já se manifestou: 

Acórdão 324/2009:  

“Atente para que os orçamentos que sirvam de base para decisão em 
certame licitatório contenham elementos que permitam avaliar se a 
proposta vencedora é de fato a mais vantajosa para a Entidade, 
considerando a composição dos custos unitários e sua compatibilidade com 
os preços de mercado.” 

Acórdão 1547/2007:  

“Proceda, quando da realização de licitação, a consulta de preços 
correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 
constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto 
artigo 43, inciso IV, da Lei no 8.666\1993, consubstanciando a pesquisa no 
mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, os 
quais devam ser anexados ao procedimento licitatório.” 

Além disso, o parágrafo 2o do artigo 7o da referida Lei de Licitações prega que se faz 
necessário “existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de 
todos os seus custos unitários”, tendo a Corte de Contas também se manifestado no 
mesmo sentido: 

Acórdão 1240\2008:  

“A composição dos custos unitários expressos em planilha orçamentária é 
indispensável, nos termos do artigo 7º, § 2o, da Lei n.º 8.666\1993.” 

 
Avaliando o caso concreto nesse trabalho, o argumento do Gestor de que as referidas 
pesquisas aproveitadas da SUEST/PB foram descartadas por orientação da Procuradoria 
Geral Federal na FUNASA é parcialmente válido, tendo em vista que a PGF 
recomendou também a realização de nova pesquisa de preço. 
 
Dessa forma, mesmo a Administração, tendo encontrado dificuldades para realizar nova 
pesquisa de preço devido à especificidade da contratação, não se mostra oportuno 
substituir a referida pesquisa de preço por uma composição de custos unitários tendo o 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - como 
referência, haja vista ser necessário, para a realização do serviço, a apuração de preços 
de produtos não englobados pelo Sistema em questão. 
 
Ademais, a justificativa de que foram utilizadas cotações telefônicas para pesquisa de 
preço dos itens não contemplados pelo SINAPI torna frágil a informação apresentada 
pelas empresas cotadas, tendo em vista que a consulta informal não obriga as empresas 
a manterem o preço cotado, não sendo parâmetro para informar que se tratava de preços 
compatíveis com o mercado. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aperfeiçoar rotina de pesquisa de preço prévia a autorização da 
deflagração do procedimento licitatório, de forma que não se aproveite a cotação de 
preços utilizada em outro certame com características distintas. 
 
 
 
1.1.4 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          
1.1.4.1 CONSTATAÇÃO 
 
Baixo percentual de execução dos contratos de serviços de elaboração de projetos 
de engenharia para a realização de obras de saneamento, devido a falhas na 
definição dos serviços a serem prestados. 
 
Fato 
 
 

FaoCom vistas a avaliar o andamento dos contratos firmados com as empresas de 
engenharia para a realização de estudos e elaboração de projetos de reforma, ampliação 
e instalação de sistemas de saneamento dos municípios que se habilitaram a terem esses 
projetos financiados pela Funasa, na Auditoria Anual de Contas do exercício de 2012, 
foram analisados os 06 contratos constantes do Quadro a seguir, entre os 25 realizados 
(um para cada Estado, exceto o Estado do Acre), pois todas essas contratações foram 
conduzidas pela FUNASA Presidência, segundo um termo de referência padronizado. 

O Termo de Referência da contratação de empresa de engenharia para elaboração de 
estudos e projetos de implantação, ampliação ou reforma de sistemas de abastecimento 
de água (SAA) e de sistemas de esgotamento sanitário (SES) em diversos municípios, 
previu a separação dos serviços a serem prestados em 5 objetos: 

� Estudos de concepção e viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP); 
� Serviços de campo;  
� Projetos Básicos; 
� Estudos ambientais; e 
� Projetos Executivos de engenharia; 

 

Em consulta ao sistema SIAFI, para os 06 contratos analisados, observa-se a seguinte 
execução financeira no exercício de 2012:  

 

Quadro 21 – Amostra de contratos realizados para a elaboração de estudos e projetos.                

UF 
Contr. 

n° 
Empresa Contratada Processo de Compra 

Valor 
Contratado 

Valor 
Executado 

% 
Exec. 

MA 30/11 
GEOSISTEMAS 

ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO 

25100.022.992 /2011-90 1.076.678,46 39.615,44 3,7 

SC 23/11 MPB ENGENHARIA LTDA 25100.022.984/2011-43 2.598.546,91 45.557,04 1,8 

BA 21/11 HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.988/2011-21 3.228.760,08 7.352,00 0,2 
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RS 19/11 
ENGEPLUS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA 
25100.023.003/2011-85 6.921.634,28 1.406777,41 20,3 

PB 15/11 HISA ENGENHARIA LTDA 25100.022.998/2011-67 3.239.059,24 0,00 0,0 

RO 13/11 LAGHI ENGENHARIA 25100.022.998/2011-67 2.491.672,00 0,00 0,0 

Fonte: SIASG 

 

Os contratos constantes da amostra mencionada possuem vigência de 2 anos, ou seja, 
devem ser executados nos exercícios de 2012 e 2013. Portanto, observa-se que para a 
amostra selecionada o nível de execução encontra-se abaixo do previsto, que seria em 
torno de 50%.  

O cronograma previsto para a realização das etapas, conforme tratado no Quadro a 
seguir, indica que alguns serviços já deveriam ter sido disponibilizados, já que é de 12 
meses a diferença de prazo entre o início e o final dos projetos. No entanto, o Termo de 
Referência faz a ressalva de que, durante o desenvolvimento das atividades, mediante 
justificativa da contratada, a Suest poderá flexibilizar estes prazos sem, contudo, 
descumprir o prazo final do contrato. 

 

Quadro 22 – Cronograma de atividades para o(s) Lote(s) dos Projetos de SAA e SES 

ETAPA\MÊS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10   11 12 

1 – RTP 

                         

2 - SERVIÇOS DE CAMPO                         

3 - PROJETO BÁSICO                         

4 - ESTUDOS AMBIENTAIS                         

5 - PROJETO EXECUTIVO                         

 

Por meio da Solicitação de Auditoria n° 201306001/03, de 23/04/2013, requisitou-se à 
Funasa que apresentasse a relação dos projetos de engenharia contratados, por 
município, informando a fase atual de execução do objeto do contrato, enquadrando nas 
seguintes situações: “não iniciado”, “em andamento”, e “concluído”. 

Em resposta, por meio do Memorando n.º 406/COENG/CGEAR/DENSP, de 
26/04/2013, a Funasa apresentou planilha com a informação de que todos os projetos 
foram enquadrados na situação de “em andamento”. Contudo, pela verificação da 
execução financeira no SIAFI, conclui-se que os mesmos apresentam-se atrasados, com 
baixo nível de execução. Conforme tratado no Quadro anterior, o maior percentual de 
execução atingiu o índice de 20%, sendo que, apara os outros cinco, esse percentual foi 
inferior a 4%.   

Por meio da Solicitação de Auditoria n° 201306001/03, de 23/04/2013, requereu-se à 
Funasa informação da relação de Termos de Compromisso firmados, no ano de 2012, 
tendo como objeto os projetos elaborados pelas contratadas relacionadas no quadro 
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anterior. Em resposta ao questionamento, a FUNASA declarou que não há Termos de 
Compromisso firmados para a execução das obras de implantação, ampliação e reforma 
dos Sistemas de Abastecimento de Água e/ou de Sistemas de Esgotamento Sanitário 
para municípios/localidades com população até 50.000 habitantes. 

Este fato demonstra a pouca efetividade na contratação de empresas para elaboração de 
projetos como ferramenta de dar agilidade na celebração de termos de compromisso, 
visto que o prazo de execução das atividades é de 12 meses, conforme o edital que rege 
a contratação, e como os contratos iniciaram a execução no ano de 2012 e possuem 
vigência até o fim do ano de 2013, verifica-se que faltando pouco mais de seis meses 
para o termino da vigência dos contratos ainda não foi concluído nenhuma celebração 
de Termo de Compromisso tendo como objeto obra cujo projeto foi elaborado pela 
contratação em comento. 

A fim de identificar os motivos que levaram a baixa execução dos contratos em questão, 
aplicou-se um questionário aos fiscais dos contratos, enviado por mensagem eletrônica 
(e-mail). Esse questionário, além de identificar o quantitativo de projetos que cada 
Engenheiro deve analisar e os quantitativos de projetos já disponibilizados para 
avaliação, apresentou questões abertas para que fossem comentados sobre a qualidade 
dos projetos e das dificuldades identificadas na execução dos contratos. 

Foram encaminhados questionários a 76 servidores responsáveis pela avaliação dos 
projetos, tendo sido respondidos 32, representando 42% em relação ao quantitativo de 
servidores responsáveis pela análise dos projetos.  
 
Os servidores que responderam aos questionários são responsáveis por analisar 365 
projetos. Destes, os já entregues pelas empresas contratadas podem ser distribuídos, 
segundo os quantitativos dos objetos que compõem um projeto, da seguinte forma: 
 
a) Foram apresentados 184 Relatórios Técnicos Preliminares (50,4%); 

b) Foram apresentados os resultados referentes a 108 serviços de campo (29,5%); 

c) Em Relação aos Projetos Básicos, foram apresentados 22 (6%); 

d) Quanto aos estudos ambientais, chega-se a um total de 15 (4,1%); 

e) Já os Projetos Executivos disponibilizados são 7 (2%).  

Além das questões relacionadas à quantidade de projetos já disponibilizados, forma 
feitos questionamentos sobre quais as dificuldades para concluir as análises, sobre a 
existência de pressão para aprovar os projetos, sobre a opinião acerca da utilidade na 
contratação de empresa para a elaboração de projetos e se foi verificado se os 
profissionais que elaboram os projetos atendem à qualificação técnicas previstas no 
termo de referência, além de solicitar informa sobre qualquer outro ponto avaliado 
como relevante. 
 
Os pontos mais significativos das respostas são que todos os entrevistados avaliaram a 
contração como necessária, mas aproximadamente 35% dos entrevistados avaliam a 
qualidade dos produtos apresentados como insatisfatória. Já 42% dos entrevistados 
apontam a falta de engenheiro em quantitativo suficiente para atender às demandas 
como impactante no resultado para aprovar os projetos já entregues. Para 28% a 
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execução é prejudicada por falhas no detalhamento dos serviços, especificamente em 
relação aos quantitativos, ensejando em necessidade de aditivos. 
 
Além desses fatores, foram apontadas falhas que supostamente inviabilizam a execução 
de alguns contratos, por exemplo, as diferentes legislações ambientais dos estados. 
Assim, há situação em que para a realização dos estudos ambientais é necessário que a 
empresa apresente o certificado de propriedade do local de intervenção. Tal exigência 
inviabiliza a elaboração desses serviços em razão de não haver garantia que o projeto 
será financiado. 
 
Também houve relatos dos fiscais de ter ocorrido pressão por parte da Administração da 
Entidade para que os projetos sejam aprovados com celeridade, independentemente de 
eles terem sido avaliados acerca da conformidade com as normas técnicas.   
 
Nesse contexto, verificou-se que a contratação em questão não cumpriu ao que 
estabelece a Instrução Normativa MPOG nº 2, de 30/04/2008, que dispõe sobre regras e 
diretrizes para a contratação de serviços, especificamente no art. 2º, parágrafo único, 
inciso II, nas alíneas “b” e “d”, a saber:  

 
“Art. 2º 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: 

(...) 

 
II - definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na 
contratação, tais como:  
  
b) resolução de problemas; 
 

d) gerenciamento de riscos;” 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiência na gestão administrativa da Entidade em relação à eficiência na execução 
dos contratos para a elaboração de estudos e projetos de engenharia. Tal falha é 
atribuída ao Diretor do Departamento de Engenharia e Saúde Pública, uma vez que o 
Decreto n.° 7.335, de 19.10.2010, que aprova o Estatuto da FUNASA, prevê que 
compete a esse Departamento planejar, coordenar e supervisionar a execução dos 
projetos e obras de engenharia. 
 
Além disso, a IN MPOG nº 02, de 30/04/2008, estabelece a obrigatoriedade de o 
planejamento para a contratação de serviços de natureza intelectual ser precedida de 
definição dos papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na contratação, 
tais como: resolução de problemas e gerenciamento de riscos.  
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 148/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 
 
“Em meados de 2011 iniciou-se processo de licitação em 25 unidades da federação para 
1.171 municípios distribuídos em 83 lotes para contratação, na modalidade de 
concorrência, do tipo técnica e preço, sob o regime de empreitada por preço unitário 
cujo objeto seria a contratação de empresa especializada para elaboração de 
diagnósticos, estudo de concepção e viabilidade (relatório técnico preliminar-RTP), 
projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistema de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário em municípios/localidades, em cada 
unidade da federação, exceto o Acre.  
 
No entanto, as licitações dos estados do Pará e Mato Grosso não prosperaram. Assim, a 
Funasa possui 43 contratos celebrados em 23 unidades da federação para o atendimento 
de 1.064 municípios distribuídos em 68 lotes. 
 
O item 1.1 da SA nº 201306001/03 de 23/04/2013 requisitou à Funasa informações 
referentes a 06 contratos, em específico ao nº30/2012 celebrado com a Geosistemas 
Engenharia e Planejamento (Maranhão), nº23/2012 celebrado com a MPB engenharia 
Ltda. (Santa Catarina), nº21/2012 celebrado com a Hisa Engenharia Ltda. (Bahia), 
nº12/2012 celebrado com a Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. (Rio Grande do 
Sul), nº15/2012 celebrado com a Hisa Engenharia Ltda. (Paraíba) e nº13/2012 celebrado 
com a Laghi Engenharia (Rondônia):  

 
“A relação de projetos de engenharia por localidade, 
informando a fase atual de execução do objeto do contrato, 
enquadrando nas seguintes situações “não iniciado”, “em 
andamento”, e “concluído”. 

 
Assim, foi solicitada às Superintendências Estaduais do Maranhão, Santa Catarina, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba e Rondônia tais informações atualizadas, que de 
pronto foram encaminhadas para consolidação pela Presidência. 
 
O entendimento acerca das classes de “situações” estabelecidas na SA nº 201306001/03 
de 23/04/2013 foi que “não iniciado” se refere à inexistência de serviços autorizados 
mediante emissão de ordem de serviço; “em andamento” se refere à existência de 
serviços autorizados mediante ordem de serviço, porém não concluídos; e “concluído” 
se refere à existência de serviços autorizados mediante ordem de serviço e concluídos. 
 
Não se considera adequada a análise da execução dos contratos meramente do ponto de 
vista financeiro, tendo em vista as inúmeras variáveis associadas à dinâmica de 
fiscalização e acompanhamento desses contratos, ou seja, do ponto de vista da execução 
física. 
 
As empresas contratadas não encaminham a nota fiscal para pagamento de cada serviço 
executado. Normalmente, é solicitado pagamento para um conjunto de serviços já 
concluídos. Sendo assim, a análise da execução do ponto de vista financeiro pode não 
demonstrar o real percentual de serviços já realizados. 
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O item 1.3 da SA nº 201306001/03 de 23/04/2013 requisitou à Funasa: 
 

“Apresentar relação de Termos de Compromisso firmados 
tendo como objeto os projetos elaborados pelas 
contratadas relacionadas no Quadro anterior” 

 
O Memorando nº406/COENG/CGEAR/DENSP, em resposta a esse item, informou que: 

 
“(...) os referidos contratos encontram-se em execução, no 
âmbito da modalidade de elaboração de projetos, definida 
pelo Grupo Executivo do Programa de Aceleração do 
Crescimento – GEPAC do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP para os municípios 
selecionados, por meio de carta consulta, pela Portaria 
Funasa nº436, de 25 de agosto de 2011 (Anexo I). 
O processo seletivo (carta consulta), no âmbito do PAC2, 
realizado em 2011, culminou na celebração de termos de 
compromisso entre a Fundação Nacional de Saúde e os 
respectivos proponentes, com condição sine qua non  
apresentação, avaliação, entrevista, visita técnica e 
aprovação de projetos de engenharia dos municípios e 
governos de estado pre-selecionados, à época, por meio do 
anexo II da Portaria Funasa nº436, de 25 de agosto de 
2011.” 
Dessa forma, não há relação de termos de compromisso, 
na presente data, firmados com o objeto os projetos 
elaborados pelas contratadas nas referidas unidades da 
federação.” 

 
 

Ressalta-se que as celebrações de termos de compromisso firmados com vistas ao apoio 
financeiro para implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário foram advindas do mesmo processo seletivo que desencadeou os 
processos de licitação para contratação das empresas “projetistas”, na modalidade de 
concorrência, do tipo técnica e preço, conforme mencionando anteriormente.  
 
O fato de não haver projetos de engenharia objeto desses contratos utilizados, na data 
presente, como instrumento de aplicação de investimentos para execução de obras por 
meio de termos de compromisso não pode demonstrar pouca efetividade na contratação 
das empresas “projetistas”. Essa avaliação somente poderá ser realizada a partir do 
momento em que houver um acervo de projetos da Funasa sem qualquer tipo de 
investimento nesse sentido. Cabe ressaltar que os projetos de sistemas de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitários que são contratados pela Funasa são definidos em 
conjunto com o GEPAC - Grupo Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento. 
 
É reconhecido que os contratos celebrados apresentam dificuldades para a execução 
física, demonstrado pelo atraso nos cronogramas de atividades previstos, de forma 
exemplificativa, no termo de referência. 
 
Assim, a Funasa vem adotando medidas com o objetivo de aperfeiçoar ações de 
acompanhamento e fiscalização dos contratos celebrados com diversas empresas 
contratadas referentes aos contratos nº63/2012 (Alagoas); nº42/2012 (Amapá); 
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nº37/2012 (Amazonas); nº21/2012 (Bahia); nº28/2012 e nº29/2012 (Ceará); nº79/2012 e 
nº80/2012 (Espírito Santo); nº04/2012 (Goiás); nº30/2012 e nº31/2012. (Maranhão); 
nº33/2012 e nº34/2012 (Mato Grosso do Sul); nº05/2012, nº06/2012, nº07/2012, 
nº08/2012, nº09/2012 e nº10/2013 (Minas Gerais); nº14/2012 e nº15/2012 (Paraíba); 
nº16/2012, nº17/2012 e nº18/2012 (Paraná); nº54/2012, nº55/2012 e nº56/2012 
(Pernambuco); nº35/2012 e nº36/2012 (Piauí); nº11/2012 (Rio de Janeiro); nº12/2012 
(Rio Grande do Norte); nº19/2012 (Rio Grande do Sul); nº13/2012 (Rondônia); 
nº57/2012 e nº71/2012 (Roraima); nº64/2012 (São Paulo); nº24/2012, nº25/2012, 
nº26/2012 e nº27/2012 (Sergipe) e nº32/2012 (Tocantins). 
 
Nesse sentido, quando da celebração dos contratos no início de 2012 foi realizada 
reunião com os servidores designados fiscais dos contratos, as empresas vencedoras das 
licitações/contratadas e a Diretoria da Funasa na Presidência (Prédio Sede) com intuito 
de nivelar entendimento acerca dos contratos e termos de referências, bem como dirimir 
dúvidas.  
 
No decorrer da execução dos contratos demandas pontuais das fiscalizações dos 
contratos foram encaminhadas ao Densp/Presi e ao Deadm/Presi. Assim, foram emitidas 
Notas Técnicas conjuntas (de 20/08/2012 e de 18/10/2012) desses departamentos com 
intuito de esclarecer dúvidas e estabelecer procedimentos administrativos, conforme 
cópias em anexo. 
 
Em outubro e novembro de 2012, realizou-se levantamento efetivo de execução física 
do contrato junto às fiscalizações, por meio de preenchimento de planilhas-padrão. Isso 
visava à análise da execução dos contratos em todo país. Assim, após a compilação das 
informações enviadas à Presidência, se tornaria possível identificar as 
Superintendências Estaduais com maior ou menor grau de dificuldade na execução dos 
contratos. 
 
Em janeiro de 2013 foi realizada enquete junto às fiscalizações nas 23 
Superintendências Estaduais detentoras de contratos celebrados. Assim, observou-se 
que havia situações pontuais que ensejava a análise do caso concreto, bem como se 
agrupou em tipologias de problemas (comuns em algumas Suests) para definição de 
medidas a serem adotadas com vistas a anular os gargalos identificados. 
 
Em março de 2013 foi realizado o IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde 
Pública, com a participação do corpo técnico da Funasa, onde foram realizadas as 
seguintes palestras, abertas a discussão: Acompanhamento dos Contratos de Projeto de 
Abastecimento de Água celebrados pela Funasa e Acompanhamento dos Contratos de 
Projeto de Esgotamento Sanitário. 
 
Realizou-se discussão entre a área técnica de Engenharia, Administração e Procuradoria 
Federal com intuito de estabelecer melhor entendimentos dos atores envolvidos no 
processo na Presidência, possibilitando esclarecer e orientar às fiscalizações nas Suests 
acerca dos procedimentos necessários para um bom andamento dos contratos 
celebrados. 
 
Nesse sentido foi convocada reunião, no dia 26/06/2013, com os fiscais dos contratos, 
Densp/Presi, Deadm/Presi, Audit/Presi e Procuradoria Federal com objetivo de abordar 
assuntos sobre dúvidas recorrentes, além de colher informações e impressões para a 
elaboração de documento conjunto a ser encaminhado às fiscalizações de contrato. 
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De maneira geral, o acompanhamento e as orientações às fiscalizações são realizados 
por meio eletrônico, telefônico, pessoalmente ou formalmente. No entanto, reconhecem-
se as dificuldades no acompanhamento desses contratos seja pela inovação do tipo de 
contratação no âmbito da Instituição, demandando a definição de procedimentos, 
principalmente, a partir de casos concretos novos não previstos na fase inicial de 
planejamento, anteriores a realização das contratações. 
 
Destaca-se que na fase de planejamento das contratações em tela, vislumbrou-se que a 
etapa de elaboração de relatório técnico preliminar – RTP teria desenvolvimento mais 
inercial, em função da necessidade da realização de visitas em campo, bem como alguns 
serviços de campo, para fins de concepção de solução técnica mais adequada à 
realidade. Por outro lado, esperava-se que a etapa de desenvolvimento de projeto básico 
e projeto executivo seriam mais céleres, conforme é demonstrado no cronograma de 
atividades previsto, de forma exemplificativa, no termo de referência.    
 
Outro ponto a ser destacado é a necessidade da concepção e dimensionamento dos 
sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água ter que estar em consonância 
com as normas e padrões estabelecidos pela entidade prestadora de serviços. Assim, 
evitando-se problemas futuros de concessão e operação desses sistemas.   
 
A Funasa estuda a possibilidade de implementar o acompanhamento da execução física 
dos contratos por meio de sistema eletrônico, sendo no momento utilizadas planilhas em 
formato “*.xls” (formato de arquivo dos aplicativos do Microsoft Office Excel). 
 
Reconhecem-se as dificuldades no acompanhamento desses contratos em função da 
demanda por recursos humanos capacitados em nível gerencial e mesmo nas 
fiscalizações dos contratos. No intuito de minimizar estas dificuldades, a Funasa está 
estudando a possibilidade de firmar parceria com a Escola Nacional de Administração 
Pública, para a realização do Curso de Gestão de Contratos de Serviços e Suprimentos 
ou com Controladoria Geral da União, para a realização de curso similar, para capacitar 
os servidores envolvidos na fiscalização. 
 
Quanto à enquete realizada pela auditoria com a utilização de questionários enviados 
aos 76 servidores, sendo respondido por 32 desses servidores (42%), demonstra, de 
forma amostral, o atraso no cronograma das atividades previsto inicialmente, conforme 
quadro abaixo. 

 
Quadro resumo elaborado a partir de informações disponibilizadas na SA 
201306001/20, de 27/07/2013. 

Etapa Serviços apresentados (Qnt) Serviços apresentados (%) 
RTP 184 50,4 

Serviços de Campo 108 29,5 
Projetos Básicos 22 6,0 

Estudos Ambientais 15 4,1 
Projetos Executivos 7 2,0 

 
Interessante notar os pontos significativos levantados pela equipe de auditoria, por meio 
dos referidos questionários:  

 
“(...) todos os entrevistados avaliaram a contração como 
necessária, mas aproximadamente 35% dos entrevistados 
avaliam a qualidade dos produtos apresentados como 
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insatisfatória. Já 42% dos entrevistados apontam a falta de 
engenheiro em quantitativo suficiente para atender às 
demandas como impactante no resultado para aprovar os 
projetos já entregues. Para 28% a execução é prejudicada 
por falhas no detalhamento dos serviços, especificamente 
em relação aos quantitativos, ensejando em necessidade de 
aditivos.” 

 
Os entrevistados avaliaram a contratação como necessária, provavelmente, por 
observarem in loco a demanda por serviços de saneamento nos municípios com baixa 
capacidade técnica, institucional e financeira, que são na grande maioria objeto de 
atuação da Funasa. 
 
O resultado quanto à qualidade dos serviços apresentados pelas empresas contratadas 
corrobora com informações consolidadas por meio de levantamento realizado pelo 
Densp/Presi. Em que pese o tipo de licitação ter sido técnica e preço, infere-se que a 
qualidade dos serviços tem sido afetada em função de falta de planejamento adequado 
da empresa para execução de serviços de campo e de escritório; o aquecimento do 
mercado de profissionais em infraestrutura. Contudo, conforme Termo de Referência 
elaborado, foi previsto toda uma sistemática para análise e recebimento dos projetos, 
inclusive com o objetivo de que o produto final seja um projeto dentro das normas e em 
condições de ser executado prontamente.   
 
Foi apontado por 42% dos entrevistados que a demanda de serviços nas 
Superintendências Estaduais é maior que a capacidade operativa da área técnica de 
engenharia. É notório, tendo em vista que a quantidade de engenheiros foi reduzida 
substancialmente nos últimos anos. Isso impacta diretamente na capacidade de 
acompanhamento e fiscalização dos contratos em maior ou menor grau dependendo da 
situação da Superintendência Estadual, bem como outras atividades de rotina 
desenvolvidas nas Divisões de Engenharia – Diesp. 
 
Destaca-se que, de maneira geral, em função da baixa qualidade dos produtos entregues 
à fiscalização, faz-se necessária a realização de análise e reanálise de produtos. Por 
vezes, faz-se necessária a realização de várias reanalises até que se ateste o produto 
entregue, para posterior faturamento pelo gestor do contrato. Isso impacta no aumento 
de horas/homem e, consequentemente, a demanda por técnicos analistas de projetos nas 
Diesp para fins de aprovação e ateste, acarretando no atraso no cronograma das 
atividades previstas no contrato. 
 
Dos entrevistados, 28% afirma que execução é prejudicada por falhas no detalhamento 
dos serviços. No entanto, o termo de referência apresenta em seus anexos as 
especificações técnicas para realização dos serviços, bem como menciona em diversos 
itens a necessidade da observância das Normas Técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, elencadas em rol exemplificativo em item específico. O 
detalhamento do escopo dos serviços a serem realizados não, enseja, necessariamente, 
em aditivo de contrato. 
 
Os quantitativos foram estimados durante a fase interna de licitação em meados de 
2011, por meio de visitas em campo dos técnicos das Diesp para fins de levantamento 
de dados e, posterior, estimativa de quantitativos em cada localidade apresentada no 
anexo do termo de referência. No entanto, a inovação da contratação englobando 
diversos serviços em um único instrumento de contratação, o tempo despedido por 
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localidade para a elaboração de relatório e planilha de quantitativos associado ao 
levantamento de quantitativos sem informações ou dados secundários não possibilitou 
estimativa mais apurada. 
 
Ressalta-se que a necessidade de aditivos em função dessas estimativas na fase inicial 
da licitação não é regra dos contratos. Os casos relativos a aditivos de quantitativos tem 
sido objeto de análise pela fiscalização de contrato e Presidência de forma pontual, caso 
a caso. 
 
Foi apontada, ainda por meio dos questionários, que seria inviabilizada a execução de 
contratos em decorrência de diferentes legislações ambientais estaduais. Esta 
presidência não vê isto como um ponto de inviabilização na elaboração dos projetos, 
visto que em alguns Estados como no caso de Goiás, através de várias reuniões 
realizadas com o Governo do Estado e a Superintendência Estadual da Funasa, soluções 
foram dadas para a liberação de tais licenças, sem que isto prejudicasse o recebimento 
dos projetos. A Presidência da Funasa tem imbuído esforços, com o auxílio da 
Procuradoria Federal no sentido de buscar soluções para cada caso concreto.  
 
A existência, ou não, da realização do licenciamento ambiental, seja com a necessidade 
ou não de ter certificado de propriedade do local de intervenção não tem relação de 
viabilidade pela elaboração do projeto, tendo em vista que o contrato prevê etapas de 
estudos e projetos, bem como não há relação com garantia de financiamento. 
 
Houve relatos de fiscais, no preenchimento do questionário: 

 
“(...) ter ocorrido pressão por parte da Administração da 
Entidade para que os projetos sejam aprovados com 
celeridade, independentemente de eles terem sido 
avaliados acerca da conformidade com as normas 
técnicas.” 
   

A Diretoria da Funasa estabelece cronograma de atividades a serem desenvolvidas 
dentro de cronograma definido e acompanhado, semanalmente, por meio de reuniões 
colegiadas da Diretoria e, mensalmente, por meio de reuniões de Diretoria ampliada 
com a presença dos Superintendentes Estaduais. 
 
Nesse sentido, os prazos definidos para a realização de atividades são monitoradas, 
acompanhadas pela Diretoria e cobradas dos agentes responsáveis, como por exemplo, 
os fiscais de contrato para a realização de análise e ateste (quando couber) de serviços 
entregues pelas empresas “projetistas”, e forma legítima, como em todas as demais 
atividades previstas no planejamento da Instituição.   
 
A Fundação Nacional de Saúde não coaduna com posturas imorais e ilegais tal como a 
de pressionar pela aprovação/ateste de serviços sem a devida análise. Cabe apresentar a 
pergunta apresentada no referido questionário: 

 
"7. Você já foi pressionado para avaliar o produto?" 

 
Há que se avaliar a finalidade de tal questionamento, visto que nos editais, conforme já 
mencionado anteriormente, encontra-se definido as diretrizes mínimas, bem como os 
elementos de conformidade para recebimento dos produtos previstos nos contratos. O 
cronograma físico previsto no edital já torna-se um objeto de pressão pelo gestor, no 
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sentido de se alcançar de maneira adequada o benefício aos municípios, 
disponibilizando projetos de qualidade. 
 
Em relação à Instrução Normativa MPOG nº2, de 30/04/2008: 

 
“Art. 2º 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: 
 
(...) 
 
II - definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas 
envolvidas na contratação, tais como:  
  
b) resolução de problemas; 
 
d) gerenciamento de riscos;” 

 
O termo de referência estabelece no item 3.7. Competências, in verbis: 

 
“Compete à Funasa/Presidência a contratação, emissão da 
Ordem de Serviço de Início, pagamento e eventuais 
aditivos contratuais, enquanto a Suest compete à 
responsabilidade pela fiscalização, inspeção, emissão da 
OS parcial, análise e aprovação dos serviços objeto do 
contrato a que se refere este TR.” 

 
No entanto, a auditoria recomenda que setores e servidores sejam responsáveis pela 
identificação e gerenciamento de risco, independentemente das responsabilidades dos 
fiscais. Assim, informamos que a identificação e resolução de problemas relativos a 
esses contratos contam com Departamento de Engenharia de Saúde Pública – Densp e 
Departamento de Administração – Deadm na Presidência e Superintendentes Estaduais, 
bem como os gerentes designados para essa função de acordo com que é preconizado na 
Portaria Funasa n°1.018, de 19 de dezembro de 2012 e Portaria Funasa nº48, de 17 de 
janeiro de 2013 e nas Suest. 
 

Em dezembro de 2012, a Funasa publicou Portaria nº 1.018 (e retificação no DOU de 
27/12/2012) estabelecendo critérios para distribuição e designação das Funções 
Comissionadas Técnicas e dentre as atividades que serão desenvolvidas está a de 
gerenciar atividades quanto à elaboração de projetos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário em áreas urbanas.” 
  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A A FUNASA afirma que a baixa execução dos contratos com as empresas de engenharia 
se deve ao fato de que não se pode considerar adequada à análise da execução dos 
contratos meramente do ponto de vista financeiro, tendo em vista as inúmeras variáveis 
associadas à dinâmica de fiscalização e acompanhamento desses contratos, ou seja, do 
ponto de vista da execução física. Para a FUNASA as empresas contratadas não 
encaminham a nota fiscal para pagamento de cada serviço executado. Normalmente, é 
solicitado pagamento para um conjunto de serviços já concluídos. Sendo assim, a 
análise da execução do ponto de vista financeiro pode não demonstrar o real percentual 
de serviços já realizados.  

Entretanto, este fato não representa a lógica de mercado, pois o Termo de Referência da 
contratação de empresa de engenharia previu a separação dos serviços a serem prestados 
em estudos de concepção e viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP), serviços 
de campo, projetos básicos, estudos ambientais e projetos executivos de engenharia, 
com etapas de faturamento correspondentes a entrega e aprovação de cada fase dos 
serviços. Portanto, como as empresas prestadoras dos serviços necessitam obter 
recursos no menor prazo possível para cobrir os seus custos e reduzir a necessidade de 
capital de giro, apresentam cada etapa no menor espaço de tempo viável, ou seja, logo 
após a sua conclusão, para que a análise e aprovação, e por consequência o faturamento 
desta etapa, sejam concluídos o mais breve possível. Esta lógica de mercado leva a 
maximização do lucro, que é um dos fins dos prestadores privados de serviços.  

Seguindo esta lógica, observa-se que o cronograma de execução financeira deve estar 
em compasso com o cronograma de execução física. Entretanto, também se verifica o 
respectivo atraso no cronograma de execução física, conforme observado no resultado 
das entrevistas aos servidores responsáveis pela análise dos projetos apresentados. Na 
amostra considerada, somente foram entregues pelas contratadas 50,4% dos relatórios 
técnicos preliminares, 29,5% dos resultados dos serviços de campo, 6% dos projetos 
básicos, 4,1% dos estudos ambientais e 2% dos projetos executivos. Portanto, a 
execução física encontra-se abaixo do esperado levando-se em conta que os contratos 
constantes da amostra mencionada possuem vigência de 2 anos, ou seja, devem ser 
executados nos exercícios de 2012 e 2013, e já se passaram mais de 50% do prazo 
previsto para a execução.  

O cronograma previsto para a realização das etapas indica que alguns serviços já 
deveriam ter sido disponibilizados, tendo em vista que é de 12 meses a diferença de 
prazo entre o início e o final dos projetos. No entanto, o Termo de Referência faz a 
ressalva de que, durante o desenvolvimento das atividades, mediante justificativa da 
contratada, a SUEST poderá flexibilizar estes prazos sem, contudo, descumprir o prazo 
final do contrato. 
 
A FUNASA informou que não há Termos de Compromisso firmados, tendo como 
objeto os projetos elaborados pela contratada, para a execução das obras de 
implantação, ampliação e reforma dos Sistemas de Abastecimento de Água e/ou de 
Sistemas de Esgotamento Sanitário. Esta afirmação reforça a constatação do atraso na 
execução dos contratos. 
 
Estes fatos demonstram a pouca efetividade na contratação de empresas para elaboração 
de projetos como ferramenta de dar agilidade na celebração de termos de compromisso, 
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visto que o prazo de execução das atividades é de 12 meses, conforme o edital que rege 
a contratação, e como os contratos iniciaram a execução no ano de 2012 e possuem 
vigência até o fim do ano de 2013, verifica-se que faltando pouco mais de seis meses 
para o termino da vigência dos contratos, e que ainda não foi concluído nenhuma 
celebração de Termo de Compromisso tendo como objeto obra cujo projeto foi 
elaborado pela contratação em comento. 
 
A FUNASA reconhece que os contratos celebrados apresentam dificuldades para a 
execução física, demonstrados pelo atraso nos cronogramas de atividades previstos no 
termo de referência. Os principais motivos que levaram a baixa execução dos contratos 
em questão se devem à falta da adequada avaliação dos riscos inerentes à contratação 
dos serviços, principalmente, em relação à carência de recursos humanos capacitados 
para o acompanhamento e fiscalização dos contratos, como também, a deficiências no 
termo de referência quanto à definição do padrão de qualidade, o nível do detalhamento 
dos serviços a serem prestados, das estimativas dos quantitativos e prazos dos serviços, 
a consonância com as normas e padrões estabelecidos pela entidade prestadora de 
serviços de saneamento, e a diferenças nas legislações ambientais estaduais quanto à 
necessidade ou não de ter certificado de propriedade do local de intervenção. A falta de 
avaliação dos ricos da contratação gera atrasos e retrabalho na execução do contrato.  
 
Apesar da entidade ter apresentado esforços na correção das impropriedades constantes 
do processo de contratação, a manifestação apresentada não trouxe elementos 
suficientes para elidir as falhas apontadas.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar levantamento individualizado dos contratos de elaboração de 
projetos de engenharia quanto aos problemas já identificado que impactam na execução, 
estabelecendo os responsáveis pela elaboração das propostas de solução, atribuindo 
etapas e prazos, de forma a possibilitar a execução dos contratos nos prazos 
estabelecidos. 
 
Recomendação 2: Designar setores e servidores responsáveis pela identificação e 
gerenciamento de risco, como vista a propiciar a resolução dos problemas que seja 
identificados, independentemente das responsabilidades dos fiscais dos contratos. 
 
 
1.1.5 PRESTAÇÃO DE CONTAS                            
1.1.5.1 CONSTATAÇÃO 
 
Gestão deficiente de convênios celebrados em exercícios anteriores, ensejando a 
não utilização de créditos orçamentários. 
 
Fato 
 
A fim de avaliar a gestão das transferências pactuadas pela Funasa para a realização de 
obras de saneamento em municípios de população até 50 mil habitantes, realizou-se 
consulta ao sistema Siafi, para a identificação de valores ainda não liberados de 
convênios celebrados entre os exercícios de 2002 a 2007, ou seja, celebrados há mais de 
5 anos que ainda apresentam valores a liberar. 
  
Quadro 23 – Convênios com Saldo a liberar 
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Exercício da Celebração Soma de Valor do Saldo a liberar 

2002     22.853.623,32  

2003     18.953.296,50  

2004     56.765.015,98  

2005    114.422.905,49  

2006     50.649.687,66  

2007    499.036.257,93  

Total 762.680.786,88 

Fonte: Siafi (situação em 31/12/2012) 

 
 
O Quadro a seguir detalha os saldos mencionados pela situação de cada convênio ou 
congênere.  
 
Quadro 24 – Quantitativo de Convênios com Saldo a liberar por situação 

Exercício 
de 

Celebração 

Qtde de 
Convênios c/saldo 

a liberar 
 

Qtde de Convênios que 
não foi liberada 

nenhuma parcela  

Qtde de Convênios com 
vigência expirada com 

pelo uma parcela liberada  
 

Qtde de Convênios 
vigente 

 

2002 124 8 114 10 
2003 201 44 161 40 
2004 239 24 168 71 
2005 454 30 275 179 
2006 361 18 212 149 
2007 1067 374 417 650 
Total 2446 498 1347 1099 

Fonte: Siafi (situação em 31/12/2012) 

 
 
Dessa forma, verifica-se que são 2.446 convênios que ainda têm parcelas a serem 
liberadas, representando uma despesa já empenhada em exercícios anteriores de R$ 
762.680.786,88. 
 
Ressalte-se que, do total de convênios, 498 não tiveram nenhum valor liberado, 
permitindo concluir que eles poderiam ser cancelados sem maiores implicações, pois as 
obras não foram iniciadas em razão de não ter ocorrido liberação de recursos. 
 
Em relação aos 1.347 que ainda apresentam parcelas a liberar, mas que já tiveram o 
prazo de vigência expirada, tem-se uma situação de elevado potencial de prejuízo à 
execução dos objetos pactuados, pois esses valores não poderão mais ser liberados em 
razão do término da vigência. Esse fato demonstra uma deficiência na gestão de 
convênio da Funasa, visto que, caso esses convênios não tivessem condições de 
prosseguir, deveriam ter sido cancelados. 
 
Por outro lado, se os convênios ainda fossem viáveis, eles deveriam ter sido prorrogados 
antes do término da vigência.  
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A inviabilidade mencionada é de ordem econômica, pois o valor orçado para realização 
da obra é definido no exercício da celebração do convênio e, devido aos sucessivos 
aumentos nos custos dos insumos e dos serviços das obras objetos dos convênios, 
conforme tratado no Quadro a seguir, retratando a série histórica do índice oficial que 
mede esses aumentos, a saber, Índice Nacional de Custo da Construção – INCC: 
 
Quadro 25: INCC – Acumulado pra os exercícios de 2002 a 2012 

Exercício Acumulado (%) 

2012 7,12 

2011 7,49 

2010 7,77 

2009 3,24 

2008 11,87 

2007 6,15 

2006 5,04 

2005 6,84 

2004 11,04 

2003 14,42 

2002 12,87 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas 
 
Aplicando esse índice, tem-se que uma obra orçada em 2007 teve seu custo estimado 
aumentado em 52,13% ao final de 2012, enquanto que se essa obra tivesse sido orçada 
em 2002, teria um custo estimado aumentado em 144,83%, ou seja, os valores 
inicialmente previstos passaram a ser inexequíveis para o período atual em razão dos 
aumentos dos custos.     
 
Nesse sentido, cumpre mencionar que não foram identificadas medidas administrativas 
para solucionar o passivo de convênios já firmados, salvo em relação aqueles para os 
quais não foi liberada nenhuma parcela, uma vez que esses vêm sendo cancelados.  
 
Observa-se que existem 1347 convênios que tiveram parcelas liberadas, representando 
que as obras já deveriam ter sido iniciadas, mas não poderão ser concluídas com 
recursos previstos na pactuações. 
 
Ante todo o exposto, conclui-se que os controles internos administrativos mantidos pela 
Funasa na área de gestão de convênios são insatisfatórios, visto que vem ocorrendo 
sistematicamente perdas de créditos orçamentários em razão de as vigências dos 
convênios terem sido expiradas, impactando, por conseguinte, o benefício que essas 
obras de saneamento deveriam proporcionar à população favorecida. 
 
  
 
##/Fato## 
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Causa 
 
Ausência de mecanismos de controle capazes de identificar o final de vigência dos 
convênios com vista a possibilitar a avaliação acerca da viabilidade de continuidade das 
pactuações, ou seja, se ainda caberia a liberação das parcelas ainda não efetivadas. 
Reforça essa situação a inexistência de controle que permita avaliar a situação dos 
convênios. 
 
Essa situação teve origem em gestões anteriores pela celebração de convênios sem a 
observância das condições mínimas para garantir a execução das obras, principalmente 
em relação aos projetos de engenharia a serem executados. No entanto, a 
responsabilidade do gestor atual está relacionada à falta de ações para solucionar os 
problemas na execução financeira e orçamentária dos convênios. Essa solução seria a de 
decidir pela continuidade ou o cancelamento dos convênios.   
##/Causa## 

 
 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as seguintes 
manifestações: 
 
“Com relação ao item 5.1 do Relatório, cuja recomendação é “Prover os setores da 
Entidade (na Presidência e nas Suests) que têm responsabilidade de analisar as 
prestações de contas convênios e termos de compromisso de estrutura necessária para 
desenvolver suas atribuições, com vistas a exigir dos convenentes a apresentação das 
prestações de contas e concluir as análises dos processos em estoque”, temos a pontuar 
que:  
 
Para desenvolver as atuais atribuições da CGCON, a saber, realizar a celebração de 
convênios e termos de compromisso, realizar a instrução processual dos instrumentos, 
com vistas a celebração de termos aditivos e instruções de pagamento, 
desconcentração de processos para a continuidade da gestão de convênios nas 
SUESTs, análise de prestação de contas e orientação aos serviços de convênios nas 
SUESTs, que realizam tarefas análogas a estas descritas (desde o pagamento, 
realização de termos aditivos e análise de prestações de contas), esta CGCON tem 
realizado ações de capacitação, em parceria com a CGERH (tendo, inclusive, 
finalizado o último curso na área de celebração há 15 dias), bem como tem buscado 
prestar auxílio àquela Coordenação Geral com relação aos próximos concursos para 
servidores temporários e efetivos, dimensionando a força de trabalho necessária para 
reduzir tal passivo de prestação de contas. 
 
Com relação ao item 7.1 do Relatório, cuja recomendação é “1) Realizar 
levantamentos dos convênios celebrados há mais de 5 anos com vista a identificar a 
viabilidade de manutenção desses instrumentos, considerando a viabilidade de se 
realizar as obras com os valores definidos; e 2) Proceder ao cancelamento dos 
convênios para os quais as obras foram consideradas inviáveis, inclusive exigindo a 
devolução das parcelas já liberadas, se for o caso”, esta CGCON tem a pontuar que: 
Com o advento do Acórdão 198/2013 TCU-Plenário, que determina o cancelamento de 
convênios e termos de compromisso celebrados entre os anos de 2007 e 2009, a Funasa 
vem realizando esforços  no sentido de auxiliar os convenentes nas pendências técnicas 
e administrativas dos convênios celebrados também nos anos anteriores a 2007 e, para 
aqueles onde não se verifica a viabilidade técnica e/ou administrativa para o 
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prosseguimento, são tomadas providências no sentido do cancelamento e devolução de 
parcelas eventualmente liberadas. 

Outro problema que se verifica nos convênios celebrados até o ano de 2010 é a demora 
para a apresentação e consequente aprovação dos projetos básicos, uma vez que não se 
adotava a obrigatoriedade da apresentação de projeto para a celebração (inovação 
iniciada em 2011 como condicionante para a celebração de termos do PAC 2 e, depois, 
estendida para convênios que visam atender à programação da Funasa) nem se 
utilizava a previsão legal de prazo máximo para a apresentação de projetos básicos 
após a celebração. 

Os termos de compromisso do PAC 2 são celebrados, desde 2011, com a exigência da 
apresentação e aprovação do projeto básico. Com isso, o instrumento praticamente tem 
todas as suas pendências de pagamento resolvidas, restando poucas pendências 
administrativas para que se realize o desembolso, o que tornou o tempo de espera entre 
a celebração e o primeiro desembolso bastante pequeno. Em dados atuais, dos 1110 
termos de compromisso celebrados entre 2011 e 2012, 1033 já tiveram suas primeiras 
parcelas desembolsadas. Destes, 375 já tiveram a 2ª parcela repassada, 67 já possuem 
3 liberações efetuadas e 19 tiveram 4 parcelas desembolsadas, sendo que 235 
instrumentos já possuem todos os recursos liberados aos convenentes e 18 possuem 
relatório da Funasa atestando a conclusão das obras. 

Além disso, foi emitida a Portaria Funasa nº 902/2013, que estabelece as condições 
internas para a liberação de parcelas, dividindo os instrumentos por faixa de valores 
pactuados e determinando em quantas parcelas cada instrumento deverá ter seus 
recursos repassados aos entes.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na primeira parte da manifestação, a Funasa apresenta avaliações das recomendações 
constantes do Relatório Preliminar, deixando de apresentar justificativas que pudessem 
alterar o entendimento tratado na versão preliminar, especificamente quanto à expiração 
de vigência de convênios e termo de compromisso sem qualquer avaliação sobre a 
viabilidade. 
 
Importante ressaltar que o cancelamento de convênio ou termo de compromisso não 
deve ser entendido como um resultado natural no processo de gestão de convênios, pois, 
ao ocorrer essa situação, houve uma frustação dos municípios beneficiados, inclusive 
alguns desses entes despenderam recursos para o financiamento de projetos. 
 
O segundo ponto abordado pela Entidade, demonstra que novas metodologias de 
celebração foram adotadas pela Entidade, enfatizado a sistemática dos desembolsos. 
Essas medidas são relevantes e úteis para corrigir as disfunções do passado, mas não 
podem se consideradas como solução para o estoque de convênios firmados. 
 
Em síntese, as recentes medidas gerenciais contemplam apenas as novas pactuações, 
sem estabelecer, no entanto, medidas para solucionar a situação dos convênios e dos 
termos de compromisso firmados em exercícios anteriores.  
 
Por oportuno, cabe esclarecer que a presente avaliação não se presta a desconsiderar as 
modificações adotadas pela Entidade, mas apenas demonstrar que a falta de um 
tratamento das pactuações mais antigas ensejaram a perda dos créditos orçamentários e 
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frustação da expectativa da população dos municípios beneficiados com os 
empreendimentos, caso os convênios sejam cancelados. 
 
Por fim, entende-se que as medidas que a Funasa poderiam apresentar para elidir as 
falhas ora tratadas teriam que ser direcionadas ao tratamento que está sendo atribuído 
para fazer com que os convênios e termos de compromisso venham a ser executados. 
Desse tratamento, poder-se-ia chegar à conclusão de que o objeto pactuado não teria 
mais condições técnicas ou financeiras de ser executado, implicando o seu 
cancelamento.  
  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar levantamentos dos convênios celebrados há mais de 5 anos 
com vista a identificar a viabilidade de manutenção desses instrumentos, considerando a 
viabilidade de se realizar as obras com os valores definidos. 
 
Recomendação 2: Proceder ao cancelamento dos convênios para os quais as obras foram 
consideradas inviáveis, inclusive exigindo a devolução das parcelas já liberadas, se for o 
caso. 
 
 
1.1.6 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        
1.1.6.1 INFORMAÇÃO 
 
Resultados quantitativos e qualitativos da gestão. 
 
Fato 
 

Com a finalidade de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em 
especial quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas físicas e 
financeiras planejados ou pactuados para o exercício, buscou-se as informações 
apresentadas pela Funasa em seu Relatório de Gestão. 

Dessa verificação, foi identificado que a metodologia adotada pela Entidade para 
apresentar os resultados quantitativos e qualitativos está sendo modificada, não tendo 
sido identificada incoerência no resultado apresentado. 

No que tange à avaliação da coerência das despesas realizadas com as finalidades das 
ações de governo que financiaram esses gastos, de acordo com a amostra dos processos 
analisados pela equipe de auditoria, não foi verificada a ocorrência de desvio de 
finalidade. 

Quanto aos controles internos administrativos relacionados à avaliação dos resultados, 
verifica-se fragilidade em razão de não haver um regimento interno atualizado que 
aborde as atribuições e responsabilidades dos setores e cargos, causando prejuízo na 
obtenção das informações que deveriam subsidiar a elaboração dos resultados 
quantitativos e qualitativos da gestão. 

 
 
  
##/Fato## 
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2 GESTÃO OPERACIONAL                            
2.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
2.1.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            
2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Gestão de TI 
 
Fato 
 
Com o propósito de avaliar a gestão tecnologia da informação da Funasa, examinou a 
existência do Plano de Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), a Política de 
Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) 
 
A análise do PDTI vigente até 2014 foi realizada na Auditoria Anual de Contas do 
exercício de 2011. Assim, o exame realizado para o exercício de 2012 teve como escopo 
a verificação de seu cumprimento pelos setores responsáveis. 
 
Neste contexto, verifica-se que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 
abrange o conjunto mínimo de itens definido no modelo de referência do Guia de 
Elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação (SISP), direcionando as ações de TI, estando alinhado com os objetivos do 
negócio do órgão definidos no Plano Estratégico Institucional (PEI). 
  
Além disso, a Entidade definiu e documentou a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação - POSIC, com apoio da alta gestão da Unidade Jurisdicionada, em 
conformidade com as recomendações do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e 
normas aplicáveis. 
 
Conforme verificações em anos anteriores, a Entidade mantém independência em 
relação aos empregados das empresas de Tecnologia da Informação contratadas e existe 
metodologia para o desenvolvimento softwares, com utilização de padrões de gestão 
para monitoramento, com desempenho satisfatório. 
 
  
 
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           
3.1 CONTROLES EXTERNOS                             
3.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              
3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Atuação do TCU no exercício. 
 
Fato 
 
A fim de avaliar os procedimentos adotados pela Funasa no que tange ao cumprimento 
das Determinações e Recomendações exaradas em Acórdãos do Tribunal de Contas da 
União – TCU, especificamente em relação àquelas que a Corte de Contas emitiu para o 
controle interno, foi realizado consulta ao sítio do TCU na internet. 

Dessa consulta, verificou-se a existência de 3 Acórdãos, conforme especificado no 
Quadro a seguir: 

Quadro 26: Determinações do TCU com Ações da CGU 
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Título   Data  RECOMENDAÇÃO - CGU 

ACÓRDÃO 
8801/2012 ATA 42 - 
SEGUNDA 
CÂMARA 

20/11/2012 

Encaminhe à Secretaria Federal de Controle Interno 
(SFCI/CGU) uma planilha, contendo todos os convênios 
dessa fundação que tiveram quatro ou mais termos aditivos e 
que ainda estiverem vigentes na data do julgamento deste 
processo, com vistas à apuração dos indícios de 
irregularidades por parte daquele órgão de controle e ao 
posterior envio dos resultados dessas apurações a esta Corte 
nas próximas contas. 

ACÓRDÃO 
5287/2012 ATA 31 - 
PRIMEIRA 
CÂMARA 

04/09/2012 

Determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que, no 
prazo de 90 (noventa) dias, tome providências para apuração 
e instauração, pela autoridade administrativa competente, da 
respectiva tomada de contas especial, caso esgotadas sem 
êxito as medidas administrativas internas cabíveis, no que 
tange às irregularidades, registradas no Relatório de 
Demandas Especiais 00212.000419/2009-12.  

ACÓRDÃO 
4697/2012 ATA 22 - 
SEGUNDA 
CÂMARA 

03/07/2012 

9.4 determinar à Controladoria-Geral da União que, no prazo 
de sessenta dias, comunique as providências efetivamente 
adotadas pelos órgãos e entidades a seguir enumerados para 
apuração dos fatos concernentes às supostas irregularidades 
ocorridas na gestão dos recursos dos convênios abaixo 
indicados, tratados no Relatório de Demandas Especiais 
00190.031040/2006-15, de 19/9/2007, com vistas à 
identificação dos responsáveis, quantificação e ressarcimento 
dos eventuais danos, e instauração das tomadas de contas.  

Fonte: Sítio do TCU na Internet 

 

Nesse aspecto, verificou-se que as recomendações foram atendidas, salvo em relação ao 
Acórdão nº 8801/2012 - Segunda Câmara, que a Funasa ainda não havia concluído o 
levantamento quando da realização desse trabalho, cabendo a observação de que o 
Acórdão em questão foi publicado em 20/11/2012. 

  
 
 
##/Fato## 

3.2 CONTROLES INTERNOS                             
3.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               
3.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Atuação da CGU no exercício. 
 
Fato 
 
No exercício de 2012, em relação à atuação da CGU cabem as seguintes avaliações em 
relações ás áreas de monitoramento das recomendações da Auditoria Anual de Contas 
do exercício de 2011, monitoramento de recomendações oriundas de demandas externas 
e recomendações emitidas no âmbito do Programa de Sorteio Público de Municípios. 

 

Recomendações da AAC do exercício de 2011  
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Da análise das 32 recomendações constantes do Relatório Anual de Contas do exercício 
de 2011, a Funasa apresentou as medidas adotadas para os fatos constatados. No 
entanto, restam ainda 15 que foram consideradas como pendentes de implementação 
devido ao fato de as ações ainda estarem em curso ou que ainda não foram 
implementadas. 

 

Demandas Externas 

Quanto à atuação da Entidade em relação às demais demandas oriundas da CGU, em 
especial ao monitoramento dos Relatórios de Demandas Especiais - RDE e dos Sorteios 
Público de Municípios, verifica-se que responsabilidade de acompanhar as medidas 
recai sobre Auditoria Interna da Funasa.  

Dos controles mantidos pela Auditoria Interna, verifica-se que o setor vem adotando as 
medidas para atender às solicitações. Ocorre que, para atender a essas demanda, faz-se 
necessária a atuação das Superintendências da Funasa nos Estados – Suest, pois elas são 
as responsáveis pelo acompanhamento das obras de saneamento objetos dos convênios 
firmados pela Fundação com municípios. 
 
No entanto, apesar do esforço da Auditoria Interna em responder aos questionamentos, 
as áreas finalísticas, Departamento de Engenharia de Saúde Pública, Departamento de 
Saúde Ambiental e Departamento de Administração, não vem cumprindo os prazos 
estipulados, conforme verificado consulta aos controles mantidos pela Entidade. 
 
A CGU monitora 45 processos de demandas especiais em que há providências a serem 
adotadas, tendo 23 processos concluídos (arquivados em razão do atendimento das 
recomendações). As principais deficiências identificadas no monitoramento da Funasa 
são as seguintes: 

- A manifestação não aborda o teor da recomendação ou do questionamento; 

- Para contestar o fato tratado no Relatório, são apresentados relatórios de visitas 
elaborados em data anterior a realização da fiscalização; 

- Informa que o objeto do convênio foi realizado e a prestação de contas aprovada.  

 

Sorteios Públicos de Municípios 

Em relação aos sorteios realizados no exercício de 2012, foram encaminhados os 
resultados das etapas 34ª e 35ª do Programa de Sorteios Públicos de Municípios. Em 
conjunto, essa atividade representa 88 convênios fiscalizados pela CGU, para os quais 
foram emitidas 286 recomendações. Entre as falhas identificadas, foram identificadas 
as seguintes fragilidades relacionadas às atividades de responsabilidade da Funasa.  

 

- Deficiência no acompanhamento da execução das obras; 

- Falta de especificação que garantam a execução de obras com uma qualidade 
aceitável; 

- Divergência entre a Planilha Orçamentária do projeto de engenharia aprovado e a 
Planilha Orçamentária licitada pelas Prefeituras. 
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##/Fato## 

3.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 
CGU-PAD 
 
Fato 
 
Informação 

A Portaria CGU nº 1.043, de 24/07/2007, estabelece que as informações relativas a 
processos disciplinares instaurados no âmbito dos órgãos e entidades que compõem o 
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, criado por meio do Decreto nº 5.480, 
de 30 de junho de 2005, deverão ser gerenciadas por meio do Sistema de Gestão de 
Processos Disciplinares - CGU-PAD. 

O Sistema CGU-PAD é um software que visa armazenar e disponibilizar, de forma 
rápida e segura, as informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados no 
âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do 
Poder Executivo Federal. 

Da análise dos registros realizados pela Entidade no exercício, bem como da designação 
de servidor responsável pela alimentação das informações no sistema, não se verificou 
inconsistência no âmbito da Presidência da Funasa na amostra analisada. 
  
##/Fato## 

 
 
3.2.2 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS               
3.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Falta de Regimento Interno atualizado definindo as competências e 
responsabilidades. 
 
Fato 
 
Os controles internos servem para auxiliar o gestor no cumprimento de sua missão, 
sendo para tal necessário o amplo conhecimento daquilo que ocorre na Entidade, 
fazendo-se uso de técnicas modernas de administração (planejamento e gestão). Antes 
de se fiscalizar processos e pessoas, os controles internos têm cunho preventivo, pois 
oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado acerca da legalidade e 
legitimidade dos atos praticados em sua administração, da viabilidade ou não do 
cumprimento das diretrizes e metas definidas, possibilitando a correção de eventuais 
desvios ou rumos de sua administração, buscando-se sempre o aprimoramento das 
atividades sob sua responsabilidade. 

Nesse contexto, o documento de maior importância para se pôr em prática esses 
conceitos é o Regimento Interno da Entidade. Nesse documento, devem ser 
normatizadas, no mínimo, as atribuições de cada setor, com vistas ao cumprimento de 
sua missão institucional.   
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No âmbito da Funasa, verificou-se que o seu Regimento Interno está desatualizado, pois 
não contempla as competências de todos os setores em razão de alterações em sua 
estrutura sem que o Regimento fosse atualizado. 

O Decreto nº 7335, de 19/10/2010, aprovou o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Funasa. Nesse Decreto, são 
definidas as competências dos setores do segundo escalão da Entidade (Gabinete da 
Presidência, Diretoria-Executiva, Procuradoria Federal, Auditoria Interna, 
Departamento de Administração, Departamento de Engenharia de Saúde Pública e 
Departamento de Saúde Ambiental) e as atribuições apenas do Presidente e do Diretor-
Executivo. 

O Regimento Interno da Funasa vigente foi aprovado pela Portaria nº 1.776, de 
08/09/2003. Nesse normativo, são definidas as competências de todos os 
Departamentos, Coordenações-Gerais, Coordenações e Serviços. Ocorre que os setores  
previstos no Regimento não existem mais ou tiveram suas atribuições alteradas, mas 
sem a edição de norma que defina. 

A atual normatização da Funasa não define as competências e atribuições dos setores 
responsáveis pelas compras, pela celebração de convênios, pela gestão da tecnologia da 
informação, da análise de projetos, bem como das superintendências nos estados. 

Dessa forma, avaliou-se, quanto à qualidade e à suficiência dos controles internos 
instituídos pela UJ, visto que impacta negativamente os 5 elementos do controle, 
conforme demonstrado a seguir:  

 

a) Ambiente de controle 

Esse elemento pode ser resumidamente definido como a consciência de controle da 
existente na Entidade, ou seja, é a cultura de controle. Para ser efetivo, faz-se necessária 
definição de competências e responsabilidades de cada agente ou setor. 

Do exposto, conclui-se que a falta de normativo definindo as competências e 
responsabilidades dos agentes e setores impacta negativamente o ambiente de controle 
da Entidade. 

 

b) Avaliação de risco; 

Esse elemento é de suma relevância para se verificar o cumprimento de metas e 
objetivos operacionais, uma vez que identifica e analisa os riscos associados 
principalmente às atividades finalísticas. Tal prática propicia ações proativas, a fim de 
evitar ou minimizar os efeitos de situações indesejáveis. 

Então, a falta de definição clara de quais são os setores responsáveis pela definição e 
acompanhamento das metas e dos objetivos, conforme se observa na Funasa no 
momento, inviabiliza que seja realizada a avaliação de riscos.   

 

c) Atividades de controle; 
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São aquelas atividades que permitem a redução ou a administração dos riscos, quando 
executados no momento e na forma adequados.  

As atividades de controle podem ser de duas naturezas: atividades de prevenção ou de 
detecção. Os controles de prevenção objetivam impedir erros e anomalias durante o 
processo. Já os controles detectivos têm o condão de identificar erros ou irregularidades 
visando à sua retificação. As entidades devem alcançar um equilíbrio adequado no uso 
dos procedimentos de detecção e de prevenção. São exemplos desses procedimentos: 
normatização interna; procedimentos de autorização e aprovação; e estabelecimento de 
limites de alçadas. 

Como se pode observar, um Regimento Interno atualizado representa a essência da 
atividade de controle.  

 

d) Informação e Comunicação; 

A informação relevante deve ser identificada, armazenada e comunicada de uma forma 
adequada e em um prazo que permita que os agentes ajam de forma a viabilizar o 
controle interno.  

A comunicação pode ser definida como sendo o fluxo de informações dentro de uma 
organização. Dessa forma, um bom sistema de informação e comunicação se torna 
essencial para o bom funcionamento dos controles internos, em especial ao ambiente de 
controle, à avaliação de risco e ao ambiente de controle. 

 

e) Monitoramento.   

A função do monitoramento é avaliar se os controles internos são adequados e efetivos, 
quanto aos aspectos relacionados aos cinco elementos (ambiente de controle, avaliação 
de risco, atividade de controle, informação e comunicação e monitoramento).   

Quanto aos dois últimos elementos, cabe considerar que eles são relacionados a todos os 
demais, permitindo, dessa forma, concluir que a deficiência causada pela ausência de 
um Regimento Interno atualizado também reflete negativamente nesses elementos. 
  
 
##/Fato## 

Causa 
 
Apesar de a responsabilidade de aprovar o Regimento Interno da Funasa ser do Ministro 
de Estado da Saúde, avalia-se como um ato omissivo atribuída ao Presidente da 
Fundação, pois ele foi responsável por modificações dos cargos internos sem que 
apresentasse sugestão de atualização no Regimento Interno da Funasa, definindo as 
atribuições e responsabilidades dos cargos.  
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as 
seguintes manifestações: 
 
“Em atenção ao Decreto 7.335 publicado em 19 de outubro de 2010, iniciou-se 
providências quanto à elaboração da minuta do novo regimento interno. 
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Foi Encaminhado à Cgmti um resumo dos trabalhos referentes a elaboração do novo 
regimento interno da Funasa em conformidade com as mudanças na estrutura 
organizacional a que se refere ao Decreto. 
 
Considerando a manifestação das áreas e a nova estrutura da Funasa, foi encaminhada a 
versão preliminar do novo regimento interno, devendo ainda serem analisadas as 
competências das áreas e adequações quanto às áreas extintas. 
 
Foram realizadas reuniões com todas as unidades administrativas da Fundação Nacional 
de Saúde - FUNASA, para enfim descriminar suas competências. Todas as áreas 
tiveram suas atribuições atestadas pelo Diretor imediato de seu Departamento. 
 
O processo nº 25100.003.234/2013-34 foi submetido pela Chefia de Gabinete da 
FUNASA ao Ministério da Saúde, o processo foi encaminhado para análise técnica por 
parte da Coordenação de Inovação de Processos e Estruturas Organizacionais do 
Ministério da Saúde, onde se manifestou por meio da nota técnica sem nº de 
26/02/2013, recomendando a devolução da proposta de Regimento Interno à FUNASA, 
para efetuar ajustes indicados na Tabela de Divergências. 
 
Ainda na Funasa, após o despacho da Diretoria-Executiva, a Cgpla respondeu e sugeriu 
encaminhamento para análise jurídica pela Procuradoria Federal Especializada, que 
ressaltou a necessidade de a Cgpla e o Gabinete do Ministro da Saúde ajustassem de 
comum acordo. Em Abril após trâmite no Ministério da Saúde, o processo foi 
submetido à COGEJUR/CONJR/MS, e devolvido para Funasa para resposta.  
 
Esta Coordenação de Modernização e Tecnologia da Informação, realizou os ajustes 
indicados conforme pedido em despacho nº 55 fls. 55 do referido processo, e em 
atenção a nota técnica sem nº, de 26/02/2013 exarada pela CODIPE. No entanto foi 
identificado à necessidade de alteração de siglas no art. 7º inciso I item 1 e subitem 
2.2.2, em virtude das mudanças de nomenclaturas adotadas, e padronização 
respectivamente. 
 
Tendo em vista a alteração das siglas das unidades, conforme Despacho nº 172, de 
03/07/2013, foi encaminhada solicitação de confirmação destas alterações para Chefia 
de Gabinete e posterior encaminhamento a esta Comor para conclusão dos acertos e 
providências cabíveis.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
Análise do Controle Interno 
 
 Da manifestação da Entidade sobre o fato constatado, nota-se que, no exercício de 
2013, foram iniciadas as medidas para alterar o Regimento Interno, mas o processo 
ainda não foi concluído.  
 
Para o período em análise nesse trabalho, exercício de 2012, tem-se que a Funasa conta 
com cargos, departamentos e Coordenações sem que exista documento definindo as 
competências e atribuições, fazendo como que essas áreas tenham suas atividades 
orientadas informalmente. 
 
Além disso, verifica-se que o fato tratado não é a existência de um Regimento Interno 
desatualizado, mas a inexistência de documento que defina a competência de 
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Departamentos e Coordenações responsáveis pela Condução de políticas públicas há 
mais de dois anos.  
 
Ante os fatos expostos, dessume-se que a falha somente deixará de existir quando a 
Entidade encaminhar o documento atualizado para apreciação do Ministério da Saúde. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar novo Regimento Interno, atualizado as atribuições e 
competências de acordo com a estrutura atual da Entidade, com vista a submetê-lo à 
autoridade competente pela aprovação. 
 
 
 
4 GESTÃO FINANCEIRA                             

4.1 RECURSOS DISPONÍVEIS                           

4.1.1 CARTÃO CORPORATIVO                             

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Cartão de Pagamento do Governo Federal 
 
Fato 
 

A fim de examinar a aderência dos controles internos administrativos da Funasa ao 
que estabelecem os Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008, verificou-se que a Entidade 
teve uma despesa de R$ 4.550,20 com Cartão de Pagamento do Governo Federal – 
CPGF no exercício de 2012. 

Dessa análise, não se identificou a ocorrência de fracionamento de despesa ou a 
realização gastos de natureza incomum ou a realização de despesas que não se 
enquadrassem nos critérios de excepcionalidade. 

Assim, conclui-se que os controles internos adotados pela Funasa Presidência na 
gestão do CPGF são adequados. 

 
 
 
  
##/Fato## 

5 GESTÃO PATRIMONIAL                            
5.1 BENS IMOBILIÁRIOS                              
5.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     
5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação de patrimônio Imobiliário. 
 
Fato 
 
 A Funasa, em seu Relatório de Gestão, apresentou a discriminação dos bens imóveis 
sob sua responsabilidade o a seguir relatado: 
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Quadro 27: Discriminação dos Bens Imóveis 
RIP Valor Valor gasto com manutenção 

970131381500-5 34.400.000,00 895.991,28 

 
Trata-se do imóvel onde funciona a sede da Presidência da Entidade, situado no Setor 
de Autarquias Sul, Quadra 4, Bloco “N”, Brasília/DF. 
 
O imóvel em questão foi enquadrado no regime de utilização como sendo de “de uso em 
serviço público”, sendo esse enquadramento considerado adequado. 
 
Quanto ao estado de conservação, a Funasa considerou como sendo bom. Nesse 
aspecto, em vistoria realizada no imóvel, verificou-se que a construção apresenta 
melhorias, fazendo com que a equipe de auditoria não concorde com essa avaliação. 
Essa avaliação é amparada pela situação dos sanitários e pela condição de ventilação de 
alguns ambientes. 
 
 
  
##/Fato## 

6 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    
6.1 MOVIMENTAÇÃO                                   
6.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        
6.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Gestão de Recursos Humanos. 
 
Fato 
 
Em atendimento ao item 6 da DN/TCU nº 124/2012, de 5.12.201, foram selecionadas as 
áreas de Auditoria Interna - AUDIT  e da Coordenação-Geral de Convênios – CGCON 
da Fundação, para avaliação quanto à adequabilidade da força de trabalho dessas 
Unidades frente às suas atribuições. 

Conforme prevê  o art. 9º do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, verificou-se que compete 
à AUDIT:  

a) acompanhar e fiscalizar a gestão das políticas públicas, bem como a execução dos 
programas de governo a cargo da FUNASA; 

b) verificar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial da FUNASA; 

c)  planejar, executar e acompanhar os trabalhos de auditorias preventivas e corretivas 
nos órgãos e unidades descentralizadas da FUNASA, inclusive nos entes responsáveis 
pela movimentação de recursos transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou 
instrumentos similares; 

d) acompanhar e apoiar os órgãos de controle interno e externo em sua missão 
institucional; e 

e) promover a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e 
tomadas de contas especiais. 

Em relação à CGCON, não identificamos no estatuto ou em outro normativo interno a 
definição das suas competências. Sendo assim, solicitamos por meio da SA nº 
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201306001/02, de 17.04.2013, que fossem apresentadas essas competências, bem como 
as atividades que são desenvolvidas sob sua responsabilidade na condução de 
convênios. 

Em resposta a Unidade apresentou as seguintes informações: 

“A Coordenação-Geral de Convênios - CGCON é composta de duas coordenações; a 
Coordenação de Habilitação e Celebração de Convênios - COCEC e a Coordenação 
de Prestação de Contas de Convênios - COPON. Ademais, existe uma assessoria direta 
da Coordenação-Geral. 

A COCEC tem por atribuição a celebração de convênios, termos de compromisso e 
demais instrumentos congêneres.  

Após a celebração de tais ajustes, surge para a área a atribuição de verificar a aptidão 
para a liberação de recursos. Nesse estágio, podem ser realizados eventuais termos 
aditivos. Posteriormente, ocorre a instrução para liberação dos recursos previstos para 
a primeira parcela ainda no âmbito da COCEC.  

Depois da liberação dos recursos previstos para a primeira parcela, o processo é 
desconcentrado às Superintendências Estaduais desta Fundação.  

Estas, por sua vez, tem a atribuição de acompanhar os instrumentos desconcentrados, 
até a finalização da prestação de contas. Nessa toada, cabe aos servidores dos Serviços 
de Convênios acompanhar a vigência, formalizar eventuais termos aditivos, realizar as 
liberações dos recursos das parcelas subseqüentes e analisar as prestações de contas.   

Quando da conclusão da análise das prestações de contas parciais e da final, os 
servidores das Superintendências Estaduais repassam mensagens via SIAFI para os 
técnicos lotados na COPON, que fazem o registro das informações recebidas no SIAFI. 

Por sua vez, a COPON tem por atribuição a análise de prestações de contas de 
convênios de saúde indígena (passivo), Vigisus (passivo), Projeto Alvorada (passivo), 
estudos e pesquisas, bem como daquelas cujas entidades se situam no Distrito Federal. 
Nessa seara, os técnicos emitem pareceres financeiros, notificam os convenentes a 
respeito de prestações de contas não apresentadas, monitoram os prazos de 
apresentação das prestações de contas, calculam/atualizam valores resultantes de 
irregularidades/impropriedades de contas de convênios e ajustes congêneres e, como 
mencionado, executam os lançamentos contábeis de todos os instrumentos celebrados 
pela Fundação no SIAFI e no SICONV.  

À Assessoria da CGCON compete analisar e prestar subsídios em solicitações de 
informação oriundas de órgão de controle externo, de Ministérios Públicos, da Polícia 
Federal, dentre outros. Ressalte-se que esse tipo de trabalho, quando demandado para 
as Superintendência Estaduais, também é realizado naquelas Unidades. 

Cabe registrar que tanto a COCEC quanto a COPON exercem importante papel de 
orientação aos Serviços de Convênios das Superintendências Estaduais.” 

Pode-se verificar que as competências listadas, tanto da AUDIT quanto da CGCON, 
representam atividades de cunho técnico, de certa complexidade e de caráter primordial 
à Fundação para cumprimento de sua missão institucional que é a de promover a saúde 
pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental, dentro 
dos parâmetros legais e em consonância com as políticas públicas aprovadas pelo 
governo. 
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Também, foram solicitadas às áreas selecionadas o quantitativo de pessoal atuante nas 
atividades desenvolvidas pelos respectivos setores nos últimos 5 anos e, 
complementarmente, extraídos dos Relatórios de Gestão da Fundação dos exercícios de 
2008 a 2012 as informações sobre os quantitativos de pessoal lotados na sede da 
Presidência em Brasília/DF. As informações consolidadas estão apresentadas na tabela a 
seguir: 

Quadro 28 – Evolução do Quantitativo de Servidores 

 Total* 
Ano / 

Unidade 
2008 2009 2010 2011 2012 

Presidência 1.021 1.110 877 781 747 
AUDINT 46 37 42 49 46 
CGCON 12 27 39 33 27 
* Servidores, requisitados, nomeados, contratos temporários e cedidos. 

Fonte: Relatórios de Gestão da Unidade referente aos anos de 2008 a 2012 e informações obtidas junto à CGCON e à 
AUDIT. 

Da análise do Quadro, pode-se verificar a redução significativa do quantitativo de 
pessoal lotado na Presidência da Funasa nos últimos 5 anos. Tal fato é verificado na 
Fundação como um todo e abordado no Relatório de Gestão da Funasa do exercício de 
2012, conforme consta a informação de que 1/3 do quadro de pessoal da Funasa recebe 
abono de permanência, ou seja, já possuem requisitos para aposentadoria imediata, o 
que significa a possibilidade de comprometimento das atividades da Entidade, caso as 
aposentadorias se confirmem. Para as áreas selecionadas confirmamos na CGCON a 
existência de 3 (11,1%) servidores recebendo abono permanência e na AUDIT esse 
quantitativo é de 7 (15,2%) servidores recebendo abono permanência. 

Numa análise macro em relação ao quantitativo de servidores atuantes na Presidência da 
Funasa em Brasília, considerando apenas o tempo de serviço dos servidores estimado 
para os próximos 5 anos (35 anos para homem e 30 anos para mulher), pode-se verificar 
que aproximadamente 61% do quadro de servidores poderão se aposentar. Ressalta-se 
que nesta análise não consideramos particularidades de caso a caso que podem antecipar 
tempo de aposentadoria dos servidores tais como: a possibilidade de opção pela 
aposentadoria proporcional, a utilização de licenças prêmios para efeito do cálculo da 
aposentadoria, a possibilidade de averbação de tempo de serviço da iniciativa privada e 
etc.  

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas pela Entidade poderão estar comprometidas 
em função da redução significativa no quadro de pessoal, assim como o cumprimento 
da missão institucional do órgão. Dessa forma, torna-se imprescindível a necessidade de 
realização de estudos que meçam o impacto ocasionado por aposentadorias futuras e 
que definam o quantitativo pessoal necessário com vistas à reposição e reforço da força 
de trabalho. 

Corroborando esta situação, cabe ressaltar que já foi apontada pela CGU nos trabalhos 
de Avaliação da Auditoria Interna da Funasa - AUDIT, referentes aos exercícios de 
2007 a 2011, a insuficiência de servidores para atuarem na área, o que vem afetando 
consideravelmente a execução das atividades de controle interno.  

Destaca-se, ainda, com base na percepção da própria AUDIT em função das atividades 
que são desempenhadas e no cenário apontado pela CGU nos trabalhos de avaliação da 
Auditoria Interna da Fundação ao longo dos anos, que desde o exercício de 2008, foi 
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elaborada a Nota Técnica nº 2/CGAUD/AUDIT/FUNASA, de 21.02.2008, resultado da 
realização de um estudo que consignou numa proposta de reestruturação abordando o 
número total de profissionais necessários para atuarem na AUDIT, os critérios para 
alocação de pessoal na AUDIT e núcleos regionais a serem criados e o perfil 
profissional desejável dos profissionais a serem lotados. Cabe ressaltar que a referida 
Nota Técnica, desde o exercício em que foi elaborada, foi anexada às propostas de 
Planos Anuais de Auditoria Interna da Funasa que são submetidos anualmente à 
aprovação da Presidência. Entretanto, a proposta não foi implementada e se 
considerarmos somente o número total de profissionais para atuarem no setor conforme 
consta na mencionada nota, seria necessário, atualmente, um acréscimo de 32 (41%) 
profissionais. 

Com relação à CGCON, diante do quadro escasso de servidores a Unidade informou 
que foi iniciado no final de 2012 um trabalho objetivando a contratação temporária de 
servidores para atuarem no setor e principalmente no passivo de prestação de contas 
acumulados na sede e nas superintendências estaduais da Fundação. Para tanto, foi 
realizado levantamento que demonstra o quantitativo de servidores lotados na área de 
convênios e a necessidade imediata de contratações temporárias para garantir a 
continuidade das atividades inerentes as áreas de celebração e prestação de contas de 
forma satisfatória. Cabe ressaltar que este levantamento, conforme a Quadro a seguir, 
foi submetido tanto à CGRH quanto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG, porém ainda não houve atendimento do pleito. 

Quadro 29 - Quadro de Pessoal da CGCON 

 Nº de Analistas 

UF Celebração Prestação de Contas 

 Atuais Necessários Atuais Necessário 

AC 1 2 2 2 

AL 2 3 3 5 

AM 1 2 3 3 

AP 1 2 3 3 

BA 3 5 4 7 

CE 2 5 2 6 

DF 8 11 6 9 

ES 1 3 2 4 

GO 3 6 5 7 

MA 4 6 5 8 

MG 2 5 5 9 

MS 3 5 3 5 
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MT 4 9 4 5 

PA 3 5 4 6 

PB 3 5 4 6 

PE 3 6 6 8 

PI 3 6 6 8 

PR 2 4 2 6 

RJ 2 4 3 4 

RN 3 5 7 8 

RO 2 5 2 3 

RR 1 2 2 3 

RS 3 6 1 5 

SC 2 4 2 5 

SE 2 4 2 3 

SP 2 5 2 5 

TO 2 4 2 4 

TOTAL* 68 129 92 147 

* Dados de outubro de 2012. 

Os dados consolidados demonstram que a área de convênio da Funasa vem trabalhando 
com apenas 52,7% do total de pessoal necessário para atuar na área de celebração de 
convênios e 62,6% do total necessário para atuar na área de prestação de contas. 
Destaca-se que o quadro funcional aquém da necessidade institucional, a situação já 
citada anteriormente de que 1/3 já recebem abono permanência e, ainda, a não 
realização de concurso público e/ou contratação temporária de servidores poderão 
comprometer significativamente o desempenho das atividades.  

Outra situação de destaque é a existência de quantidade significativa de servidores da 
Funasa cedidos ao SUS. Entretanto, o retorno desses servidores não solucionaria o 
problema da escassez de pessoal, tendo em vista que não possuem perfil profissional 
adequado à missão institucional da Fundação, por exemplo, médicos, psicólogos, 
agentes de endemias, etc). 

Por outro lado, verificamos que a Fundação vem mantendo gestões junto ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG e emanando atos com vistas à 
recomposição e/ou reforço de seu quadro funcional, conforme identificamos a seguir: 
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Quadro 30: Quadro que apresenta as solicitações de recomposição da força de trabalho 

Expediente Solicitação Situação do pleito 
Of. nº 84/GAB/PRESI/ 
FUNASA, de 12.3.2010. 

Disponibilização de 13 
vagas para Auditor de 
forma a possibilitar a 
nomeação dos aprovados 
remanescentes. 

O MPOG informou à 
Funasa a inexistência dos 
referidos cargos no Sistema 
SIPEC. 

Proposta do Projeto de Lei 
nº 2.013/2011. 

Transformação de 13 
cargos vagos de nível 
superior da Carreira da 
Previdência da Saúde e do 
Trabalho - CPST, em treze 
cargos de Auditor da 
Carreira da Previdência, da 
Saúde e do Trabalho, com 
vistas à nomeação dos 
aprovados no Concurso 
Público/ FUNASA. 

Em tramitação no Congresso 
Nacional (Devolvido ao relator 
em 7.8.2012, aguardando 
Parecer na Comissão de 
Seguridade Social e Família - 
CSSF).  

 

Decisão liminar nos autos 
do Mandado de Segurança 
nº 47939-
10.2011.4.01.3400. 

Nomeação do 11º ao 14º 
colocado, dentre os 
aprovados para o cargo de 
Auditor. 

Nomeação realizada por 
meio da Portaria FUNASA 
nº 538, de 21.9.2011. 

Portaria MPOG nº 370, de 
21.9.2011. 

Autorização para 
nomeação de 1 Auditor 
para o quadro de pessoal 
da Fundação. 

Nomeação realizada por 
meio da Portaria FUNASA 
nº 560, de 22.9.2011. 

Ofício nº 593/2009- 
GAB/PRESI/FUNASA, 
reiterado pelo Ofício nº 
15/2011- 
GAB/PRESI/FUNASA, 
de 28.1.2011. 

Solicitação para autorizar a 
nomeação de 50% a mais 
do quantitativo original de 
vagas do concurso para os 
cargos de nível 
intermediário (Agente 
Administrativo e Técnico 
em Contabilidade). 

Editada a Portaria 
GM/MPOG nº 39, de 25.3 
2011, suspendendo por 
prazo indeterminado os 
efeitos das portarias de 
autorização para realizar 
provimento de cargos 
públicos no âmbito da 
Administração Pública 
Federal. 

Portaria GM/MPOG nº 
370, de 21.9.2011. 

Autorizações para novas 
nomeações. 

Prazo de vigência do 
concurso público, 
adicionado a prorrogação 
legal, expirou tanto para os 
cargos de nível médio 
quanto de nível superior, 
possibilitando somente a 
nomeação de 7 servidores 
de nível superior.  

Ofício nº 
312/GAB/PRESI, de 
5.12.2011.  

Solicitação para realização 
de processo seletivo 
simplificado no exercício 
de 2011. 

Indeferido em razão da 
propositura de autorização 
para realizar novo processo 
seletivo em outubro de 
2012. 

Ofício nº 149/GAB/ Solicitação para concurso Indeferida em razão da 
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PRESI/FUANASA, de 
5.6.2012, reiterado pelo 
Ofício nº 249/PRESI/ 
FUNASA, de 31.8.2012.  

para provimento 379 
cargos efetivos de nível 
médio e 147 de nível 
superior, no exercício de 
2013.  

incompatibilização com o 
PLOA para o exercício de 
2013. 
 

Ofício nº 299/PRESI/ 
FUNASA, de 22.10.2012.  

Solicitação para realização 
de processo seletivo 
simplificado no exercício 
de 2012. 

Indeferido em razão da 
propositura de autorização 
para realizar novo processo 
seletivo em novembro de 
2012. 

Ofício nº 
311/DIREX/PRESI/ 
FUNASA, de 14.11.2012,  
 

Solicitação para realização 
de processo seletivo 
simplificado no exercício 
de 2012. 

Em trâmite no âmbito do 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

Ofício nº 249/PRESI/ 
FUNASA, de 31.8.2012. 

Solicitação para concurso 
para provimento de cargos 
efetivos de nível médio e 
superior, no exercício de 
2013. 

O MPOG está reavaliando a 
solicitação de autorização 
para realização de concurso 
público para cargo efetivo, 
ainda no exercício de 2013. 

 
Ocorre ainda a existência de fatos que independem da atuação direta da Entidade e que 
agravam ainda mais a situação de escassez do Quadro de Pessoal. Segundo informações 
da CGRH da Funasa, 48,5% do total de servidores nomeados no último concurso 
público para cargo efetivo de 2009 já foram desligados do Quadro da Fundação em 
virtude de posterior nomeação em cargo público de provimento efetivo inacumulável. 

Diante da importância de atuação dos setores avaliados da Fundação, um responsável 
pelas apurações e pelo monitoramento das irregularidades na execução de convênios e 
inclusive instauração de TCE e o outro responsável pela celebração, liberação de 
recursos e aprovação da prestação de contas dos convênios, entendemos que o quadro 
funcional dessas Áreas encontra-se defasado e representa atualmente uma das principais 
deficiências estruturais da Funasa. 

Por oportuno, destaca-se que no recente Acórdão do TCU nº 198/2013-Plenário foi 
determinado à Fundação que elabore e apresente em 180 dias uma estimativa de pessoal 
adequado para realização das atribuições da Funasa, a fim de substituir técnicos ou 
prestadores terceirizados que realizem serviços próprios vinculados à missão 
institucional. Também, nesse mesmo Acórdão foram determinados a adoção de 
procedimentos para garantir a publicidade e a transparência no uso de recursos 
transferidos a convenentes, a instituição de controle nacional de prestações de contas e 
tomadas de contas especiais instauradas, a adoção de canais de comunicação entre as 
próprias unidades da fundação envolvidas em transferências de recursos e entre essas 
unidades e convenentes, a adoção de medidas para melhorar a gestão orçamentária e 
financeira dos recursos de transferências, o aperfeiçoamento do controle interno e das 
fiscalizações das licitações realizadas pelos convenentes e o aperfeiçoamento do 
processo de análise dos planos de trabalhos e dos projetos básicos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
##/Fato## 
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6.1.2 PROVIMENTOS                                    
6.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Análise do SISAC 
 
Fato 
 
Quanto aos registros no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e 
Concessões - SISAC, após consulta ao mencionado sistema em relação aos atos de 
responsabilidade da Funasa/Presidência, verificou-se que dos 27 atos de 
responsabilidade da Funasa, apenas 2 não haviam sido  registrados.  
 
Questionada sobre o fato, em resposta a SA nº 201306001/01, de 11.04.2013, a UJ 
efetivou o registro e apresentou a documentação comprobatória da regularização da 
situação evidenciada dos casos listados a seguir: 

Quadro 31: Atos pendentes de Registro 
CPF TIPO DE ATO PROVIDÊNCIAS 

***.612.938-** Admissão 
Registro efetuado em 16.04.2013, conforme o número de 
controle10486305-01-2013-000007-8. 

***.689.311-** Aposentadoria 
Registro efetuado em 21.5.2013, conforme o número de 
controle10486305-04-2013-000029-6. 

Fonte: Sisac 

 
Diante desses fatos, dessume-se que os procedimentos estão aderentes ao que preceitua 
a Instrução Normativa nº 55/2007 do TCU, que dispõe sobre o envio e a tramitação, no 
âmbito do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, de informações alusivas a 
atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão. 
 

  
##/Fato## 

6.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            
6.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     
6.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação da Folha. 
 
Fato 
 
Em cumprimento ao item 6 da DN/TCU 124/2012, no que se refere à observância da 
legislação de pessoal, à consistência dos controles internos administrativos e à 
tempestividade e qualidade dos registros nos sistemas corporativos, examinou-se a 
atuação da entidade sob o aspecto das ocorrências oriundas de cruzamentos e 
levantamento realizados pela CGU, tomando como base principalmente as informações 
constante do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE  e 
encaminhadas à Funasa para providências. 

No exercício sob análise, foram 66 ocorrência, cujas questões estratégicas que foram 
propostas para o desenvolvimento, análise e depuração dos trabalhos referentes a essas 
ocorrências estão relacionadas à verificação da consistência dos pagamentos efetuados 
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pelo Órgão do Poder Executivo Federal e se estão de acordo com a legislação vigente, 
bem como se o gestor adota medidas para mitigar e/ou corrigir as inconsistências. 

Em relação às falhas apontadas na folha de pagamento, evidenciadas pelo cruzamento 
de informações e levantamentos, a Funasa, no decorrer do exercício de 2012, foi 
questionada acerca de 66 ocorrências. Entretanto, no início dos trabalhos de auditoria 
verificou-se que 13 ocorrências ainda se encontravam na situação de pendência.  

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201306001/01, de 11.04.2013, a UJ 
apresentou as medidas adotadas em função das trilhas que apontaram possíveis 
irregularidades, sendo que após análise da equipe de auditoria da CGU verificamos a 
seguinte situação:  

 
Quadro 32: Ocorrência: Filha maior solteira que recebe pensão e possui outro vínculo como servidor 

Upag CPF Análise Situação 

CGERH ***.558.561-** 
Apresentada a documentação comprobatória 
da homologação pelo TCU e da declaração 
de solteira sem vínculo com a administração. 

Atendida 

CGERH ***.437.521-** 
Apresentada a documentação comprobatória 
da homologação pelo TCU e da declaração 
de solteira sem vínculo com a administração. 

Atendida 

SCR ***.961.327-** 
Efetuada a notificação para prestar 
esclarecimentos, tendo em vista que a UPAG 
relacionada não pertence à Funasa. 

Pendente 

SCR ***.961.327-** 
Efetuada a notificação para prestar 
esclarecimentos, tendo em vista que a UPAG 
relacionada não pertence a Funasa. 

Pendente, mas as 
medidas já foram 
adotadas 

 
 
Quadro 33: Ocorrência: Pagamento de rubricas sem cadastramento no Sicaj 

Upag CPF Análise Situação 

CGERH ***.596.176-** 
Cadastrado no SICAJ em 2.10.2013, no 
Código da Ação 00022989. 

Atendida 

 

Quadro 34: Ocorrência: Servidores cedidos para órgãos recusáveis que recebem gratificação carreira 
Upag CPF Análise Situação 

CGERH ***.746.111-** 
Incluída rubrica referente à reposição ao 
Erário a partir de dezembro de 2012. 

Atendida 

CGERH ***.773.503-** 

Assinado termo de opção pela percepção dos 
valores constantes de estrutura remuneratória 
especial, conforme preceitua a Lei nº 12.277, 
de 30.6.2010. 

Atendida 

 

Quadro 35: Ocorrência: Servidores com devolução do adiantamento de féria sem valor inferior ao recebido
Upag CPF Análise Situação 

CGERH ***.066.341-** 

Intimação enviada ao servidor que está 
lotado no Ministério da saúde. No entanto, 
ainda não foi implementada na folha do 
servidor rubrica referente à reposição ao 
Erário. 

Pendente, mas as 
medidas já foram 
adotadas 

CGERH ***.695.468-** 

O servidor foi intimado e tomou ciência em 
19.2.2013. No entanto, ainda não foi 
implementada na folha do servidor rubrica 
referente à reposição ao Erário. 

Pendente, mas as 
medidas já foram 
adotadas 

CGERH ***.896.502-** 
Reposição ao Erário efetivada nas folhas de 
pagamento do servidor nos meses de março e 

Atendida 
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abril de 2013. 

CGERH ***.404.382-** 
Reposição ao Erário efetivada nas folhas de 
pagamento do servidor nos meses de 
dezembro de 2012 a abril de 2013. 

Atendida 

CGERH ***.277.917-** 
Reposição ao Erário efetivada nas folhas de 
pagamento do servidor nos meses de 
dezembro de 2012 a março de 2013. 

Atendida 

CGERH ***.274.742-** 

O servidor foi intimado em outubro/2012 e o 
respectivo órgão de lotação em 
fevereiro/2013. No entanto, ainda não foi 
apresentada documentação comprobatória da 
reposição ao erário. 

Pendente, mas as 
medidas já foram 
adotadas 

 

Conforme tratado nos Quadros anteriores, existem ainda ocorrências que se encontram 
na situação de pendentes, mas se verifica que a Funasa adotou as medidas com vistas 
sanear as inconsistências.  

 

  
##/Fato## 

7 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         
7.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         
7.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      
7.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Realização de pregão para a aquisição de unidades móveis sem a realização de 
pesquisa de mercado para estabelecer o preço de referência. 
 
Fato 
 
 
Trata o Processo nº 25100.016.285/2012-45 da licitação para aquisição de unidades 
móveis de controle da qualidade da água UMCQA, que resultou no Pregão nº 32/2012.  
 
O objeto a ser adquirido consiste em veículo tipo furgão, adaptados para funcionar 
como laboratório de campo de média complexidade. Visa a facilitar o deslocamento e 
presteza na emissão de laudos laboratoriais que proporcionem intervenções e ações 
corretivas para melhoria da qualidade da água para consumo humano, principalmente 
em situações emergenciais. 
 
Analisando o processo, conclui-se que os bens foram adjudicados indevidamente por 
valor (R$ 282.000,00), pois esse valor é superior à estimativa de preços (R$ 
257.599,34). Ainda, essa mesma justificativa de preços se encontra prejudicada pelos 
seguintes motivos:  
 
  

“Pesquisar preços é procedimento obrigatório e prévio à realização de 
processos de contratação pública.” (Publicação “Licitações & Contratos - 
Orientações e Jurisprudência do TCU - 4a Edição”) 
 

 
Não fora realizada pesquisa de preço específica para aquisição de UMCQA. Para 
justificativa de preço, utilizou-se Termo de Homologação de Pregões de exercícios 
anteriores realizados pela Funasa, notadamente os Pregões nºs 15/2011 e 25/2011. 
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Ressalta-se que a pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à 
verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de 
contratação pública, servindo de base também para confronto e exame de propostas em 
licitação. 
 
A adjudicação da proposta vencedora ocorreu indevidamente por valor superior (R$ 
282.000,00) à estimativa de preço (R$ 257.599,34). O procedimento correto seria 
declarar a licitação fracassada. Ainda, em pesquisa ao Sistema Comprasnet, constatou-
se que os objetos dos Pregões nºs 015/2011 e 025/2011, os quais foram utilizados como 
comparativos de valores para definir o preço de referência para a contratação em 
comento, não apresentam objetos similares que permitissem a comparação de preços. 
 
Um dos objetivos da pesquisa preço é garantir que o bem exista disponível no mercado, 
possibilitando classificá-lo como comum, ou seja, aqueles bens e serviços que, nos 
termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002, são caracterizados pelo 
padrão de desempenho e pela qualidade objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado.  
 
Além disso, não houve motivação para que os quantitativos de equipamentos 
laboratoriais constantes no Edital do Pregão fossem superiores ao constante no processo 
25100.016.285/2012-45 em que indica a estrutura mínima para UMCQA, conforme 
demonstrado no quadro a seguir: 

 

Quadro 36: Equipamentos mínimos necessários à UMCQA 

  Encarte 
Termo 

Referência 
Pregão 
15/11 

Comparador com disco e regente DPD para CRL 4 -  - 

Espectrofotômetro digital 1 2 1 

Microscópio estereoscópio binocular 1 - 1 

Estufa portátil de incubação 2 3 2 

Refrigerador portátil (frigobar) 1 1 1 

GPS 1 1 1 

Impressora 1 1 1 

Lanterna com lâmpada ultravioleta 2 -  - 

Multiparâmetro: pH, STD e condutância 1 - 1 

Notebook 1 - 1 

Netbook - 1  - 

Rede de plâncton 1 -  - 
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Seladora de cartelas para pesquisa de cloriformes totais e E. 
coli 1 2 1 

Turbidímetro portátil 2 2 2 

TV LCD e DVD 1 1 1 

Projetor multimídia  -  -   1 

Comparadores clorimétricos - 6 4 

Aparelho digital para leitura direta de cor - 3 1 

Medidore multiparamétrico portátil - 3  - 

Sistema de acondicionamento e trasporte - 4 1 

Sistema de ultrapurificação de água - 3 1 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade na realização de pesquisa de preço para orientar a contratação, comparando 
objetos diferentes, resultado na definição do preço de referência em desacordo com o 
mercado. A elaboração do Termo de Referência é competência da área demandante, no 
caso, o Departamento d Saúde Ambiental. 
Já as falhas referentes à homologação do Pregão, tendo o valor adjudicado sido superior 
ao preço definido como referência é atribuição do Chefe do Departamento de 
Administração, na condição de Ordenador de Despesa.  
##/Causa## 

 
 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Nota Técnica s/n, encaminhada por meio do Ofício nº 
661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as seguintes manifestações: 
 

“É cediço que a Administração deve fazer pesquisa de preços para subsidiar futura 
contratação com o objetivo de adquirir produtos e serviços com preços praticados 
pelos demais órgãos públicos, que ao final significa preços compatíveis com os de 
mercado.  

A expressão preço de mercado significa um valor financeiro que corresponde ao ponto 
de equilíbrio entre demanda e oferta, em um mercado de concorrência perfeita e em um 
dado momento. Como diz ROSSETTI (2000), é um preço que “harmoniza os interesses 
conflitantes de produtores e consumidores”. Por mercado de concorrência perfeita, 
entenda-se uma situação ideal de mercado, na qual se supõe atuarem apenas as forças 
da dinâmica da oferta e da procura. 

Sabe-se, porém que no mundo real, as estruturas de mercado estão situadas entre os 
extremos teóricos da concorrência perfeita e do monopólio puro. O preço de mercado 
é, na realidade, um valor influenciado pelas imperfeições do mercado, e não 
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corresponde exatamente ao mesmo ponto de equilíbrio, que ocorreria em uma situação 
de concorrência perfeita. 

Na realidade, além da existência de monopólios e oligopólios, os mercados ainda são 
também influenciados pela participação do estado na economia. Pode-se concluir então 
que o preço de mercado de um produto ou serviço está, ora acima, ora abaixo do ponto 
de equilíbrio ideal. 

Conceitualmente, pode-se conceber então que o preço de mercado real é um valor que 
corresponde ao ponto em que se harmonizam a oferta, a procura e as outras forças que 
nele atuam, numa situação não ideal, isto é, de concorrência imperfeita. Assim, a 
mensuração desse valor não está correlacionada apenas com a oferta e a procura, mas 
também com todos os outros agentes pertinentes.  

Isso leva a concluir-se que a determinação exata do preço de mercado em dado 
momento é bastante complexa. Analistas de mercado, sobretudo do mercado 
imobiliário, apontam como melhor estimador do preço de mercado, o valor 
correspondente à média aritmética dos preços nele praticados, em dado momento. 
DANTAS, ao manifestar-se sobre o tema, afirma: 

É comum confundir-se o valor de mercado com o preço. É 
bom salientar que o preço é quantidade em dinheiro que se 
paga em uma transação, podendo ser superior ou inferior ao 
valor de mercado. 

Contudo, como os preços praticados pelo mercado estão 
sempre se 

realizando, ora abaixo, ora acima do valor de mercado, na 
prática estima-se o valor de mercado como a média dos preços 
(DANTAS, 1998, p. 11). 

Isso demonstra a dificuldade em se obter o preço de mercado em sede de estimativa de 
preços, que sintetizará algumas informações necessárias para a licitação, o 
comportamento dos preços no mercado, a indicação orçamentária, bem como o valor 
de referência na futura licitação.  

Todos os servidores da Administração Pública que lidam no seu dia a dia com 
estimativa de preços sabem da dificuldade em realizá-las, e somente eles sabem de sua 
complexidade e importância. 

É sabido que a obtenção de propostas comerciais detalhadas, confiáveis e no prazo 
adequado é difícil, pois: 

• nenhum fornecedor revelará o preço que de fato irá propor na 
licitação, por isso sabe-se, de antemão, que todos os preços levantados de 
propostas comerciais provavelmente são maiores que os praticados sob 
concorrência;  

• é muito caro preparar uma proposta comercial de boa qualidade 
(detalhada e confiável), e os fornecedores provavelmente não desejam gastar 
tempo e dinheiro com propostas comerciais prévias à licitação porque isso não 
lhes trará qualquer vantagem na licitação (essa é também uma razão para se ter 
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muito cuidado em embasar a razoabilidade de preços em dispensas de licitação 
com base em propostas comerciais); 

• muitas vezes o desvio padrão do conjunto de preços obtidos em 
propostas comerciais é muito grande, reduzindo em muito a significância da 
média aritmética para embasar a tomada de decisão;  

• o preço é contextual, e pode ser influenciado pela necessidade dos 
fornecedores em cumprir metas, pela existência de capacidade ociosa, pelas 
promoções por tempo limitado, pelo interesse especial em um dado cliente, pelo 
valor retornado na relação com o cliente (p.ex., obtenção de conhecimento de 
negócio em uma dada área), pela variação cambial, pela conjuntura econômica, 
pela expectativa de pagamento em dia ou do rigor com respeito à aplicação de 
multas etc. 

Corrobora com todas estas decisões o entendimento do Doutrinador Jacoby Fernandes, 
traz no Título 2 Pregão Presencial e  Eletrônico, em sua obra Sistema de Registros de 
Preços e Pregão Presencial e Eletrônico, volume 7, suas considerações sobre pesquisas 
de preços, transcrição abaixo: 

 A Administração Pública ainda não estruturou, em base 
cientifica, uma confiável estrutura de custos, tendo que se 
servir muitas vezes de pesquisas de preços realizadas com 
base em informações de futuros licitantes. Esse fato 
introduz no processo decisório variáveis que dificultam a 
correta avaliação da vantagem da proposta, pois se 
baseia em preços ofertados em pesquisa e não em preços 
praticados”. 

A divulgação do orçamento unitário pode obviar a busca 
da vantagem na futura fase de negociação do pregão, 
quando o pregoeiro examinará a aceitabilidade de preços. 

Por esse motivo, vários órgãos, quando promovem 
licitação na forma de pregão, não mais informam os 
preços obtidos na pesquisa as licitantes. Após realizar a 
estimativa, numa licitação de vários itens, apresenta nos 
autos o valor global, de forma a impedir, que numa 
eventual consulta aos autos, um licitante.    

Caso a Funasa decidisse por realizar nova licitação em função de o menor preço 
obtido ter sido menos de 10% acima da estimativa, correr-se-ia o risco em havendo 
uma nova licitação os preços subirem ainda mais, ou seja, não seria nada razoável, 
principalmente que o mercado é restrito. 

O que não poderia e nem pode é a administração ficar refém da boa vontade do 
particular em responder as solicitações de pesquisa de preços. 

Quanto a utilização de Pregão Eletrônico em detrimento de outra modalidade de 
licitação, não encontramos qualquer motivação para isso, até porque a única 
modalidade que não era presencial é o Pregão, ou seja, no caso de licitação presencial 
poderia ferir de morte a competitividade, pois dificultaria a participação de empresas 
de outros estados. Ademais a escolha da modalidade não teve qualquer correlação com 
o fato do preço adjudicado ter sido pouco menos de 10% acima do valor de referência. 
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Neste sentido, os autos tratavam da aquisição de bens cuja especificação não encontra 
grande número de fornecedores.  Tal fato por si só já dificultaria pesquisa estimativa 
de preços para futura licitação com 100 % de aferição de preço da totalidade dos 
componentes da Unidade Móvel. 

Não consideramos inadequado utilizar como “preços de referência” no mapa 
estimativo a aquisição que a própria Funasa, embora que em estados, efetuou com 
menos de 1 (ano) ano.  Nesse sentido, vale ressaltar que os autos foram recebidos no 
Serviço de Compras e Contratos em maio de 2012.  As aquisições cujos preços 
serviram de referência para o Mapa da estimativa se completaram no último trimestre 
de 2011, a saber: (Funasa AM dez/2011 fls. 63), (Funasa BA dez/2011, fls.67), (Funasa 
PE nov/2011), (Funasa RN dez/2011 fls. 72), (Funasa RR dez/2011 fls. 85) e (Funasa 
RO out/2011, fl. 86). 

Para reforçar nosso posicionamento demonstramos que algumas daquelas aquisições 
se processaram por meio de SRP, nos termos do Decreto nº 3.931/20014.  A exemplo 
citamos a Funasa/RR, que homologou o SRP em dezembro/2011.  Tal comprovação 
facultaria à  Presidência da Fundação, por exemplo, a prerrogativa de fazer uso do que 
previu o artigo 8º daquele Decreto, eis que o preço homologado teria validade de um 
ano. 

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 

Simples análise do preço homologado no SRP nº 15/2011-UASG 255023, permite 
comprovar o acerto da medida desta Presidência na utilização como preços de 
referência as aquisições de bens similares feitos por outras Unidades Gestoras no ano 
de 2011.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
 
Análise do Controle Interno 
 
Fica mantida a constatação, visto que pesquisa de mercado é procedimento obrigatório 
para subsidiar contratações pela Administração Pública. No caso em tela, fora utilizada 
atas de termo de homologação de pregões de exercícios anteriores com intuito de 
documentar o processo. Entretanto, os objetos dos pregões consultados continham 
características distintas das solicitadas, seja pelo tipo de aparelhamento, quantidade ou 
especificações técnicas.  

Dessa forma, a vantagem para a Administração não ficou comprovada nos autos. O fato 
de ser a pesquisa de preço um procedimento complexo e trabalhoso não exime a 

                                                 
4 “Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um  
ano, computadas neste as eventuais prorrogações.  
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições  
contidas nos respectivos instrumentos convocatórios e respectivos contratos  
decorrentes, obedecido o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei  

nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa...”, 
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unidade de realizá-la, de acordo com art. 15; § 1°; Lei 8.666/93; e art 7º Caput; Decreto 
nº 7.892/2013. 

Ressalta-se que a pesquisa de preços é procedimento prévio e indispensável à 
verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de 
contratação pública, assim, aquisições que ocorram por valores superiores aos pré-
empenhados podem comprometer o planejamento de aquisições pelo ente público. 
 
Além disso, no caso da modalidade pregão, a pesquisa d preço tem o condão de definir 
o valor máximo que a Administração se dispõe a gastar para adquirir um bem ou 
serviço, sendo tratado como preço de referência. Por esse motivo, não é razoável que a 
Funasa acoste aos processos licitatórios resultados de licitação apenas com o objetivo de 
dar legalidade, há a necessidade de fazer levantamento realista, pois uma pesquisa de 
preço frágil pode inviabilizar a licitação, como também pode levar a Administração a 
realizar compras com sobrepreço. 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Passar a realizar licitações apenas quando a estimativa de preço de 
mercado realizada tenha sido considerada consistente. 
 
Recomendação 2: Abster-se de adjudicar itens quando as propostas dos licitantes 
tenham sido superiores ao valor de referência. 
 
Recomendação 3: Utilizar a modalidade licitatória pregão apenas quando restar 
caracterizada a natureza comum dos bens a serem adquiridos. 
 
 
 
 
 
7.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Aquisição antieconômica de equipamento de informática - computador de mão do 
tipo tablet -  em razão do direcionamento por marca/modelo. 
 
Fato 
 
O Processo nº 25100.022.120/2011-21 trata da aquisição de acessórios de tecnologia da 
informação (TI).  A demanda foi formalizada por meio do Documento de Oficialização 
da Demanda (DOD), datado de 28/06/2011, que estabeleceu 4 itens distintos: 
headphones, projetores multimídia, tablets e webcams.  

 

A justificativa para aquisição dos itens foi genérica, qual seja:  

 

“aumentar a agilidade, acessibilidade e usabilidade nas comunicações, 
principalmente em locais mais remotos, permitindo aos usuários fazer pleno 
uso da tecnologia da informação por meio de novos serviços e tecnologias, 
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contribuindo para uma melhor eficácia quando da disseminação da 
informação; 

 

Reduzir custos com telefonia e, consequentemente, o trâmite de documentos 
em meio físico (papel), uma vez que as solicitações podem ser atendidas de 
forma online;  

Utilizar links de acesso à internet como meio de comunicação entre os 
computadores através do comunicador Instantâneo da Funasa –CIF 
devidamente configurado, com transmissão de  

áudio, vídeo e texto; 

Aprimorar e melhorar a qualidade do modelo de atendimento aos usuários; 
e 

Atender à demanda de reuniões e projeção de imagens”. 

 

Atendo-se ao item 1 do Termo de Referência – Computador de mão do tipo Tablet, no 
tópico 2.1.2.1 - Análise de Viabilidade da Contratação, do DOD, verificou-se que a 
necessidade foi justificada da seguinte forma:  

 

“fornecer aos gestores da FUNASA uma forma de acesso móvel ao trabalho 
diário, como e-mails, consultas de processos administrativos, internet e 
intranet. Com estes equipamentos os gestores poderão acessar as 
informações corporativas quando em reuniões e trabalhos na presidência 
ou nas superintendências utilizando a rede sem fio, ou quando em 
deslocamento fora com acesso à internet, efetuar reuniões ou conferências 
com agilidade, acessibilidade e usabilidade nas comunicações, 
principalmente em locais remotos”. 

 

As especificações para o item em questão estão descritas no item 2.1.5.1 do Termo de 
Referência, sendo elas:  

 

• Tela Multi-Touch widescreen de, no mínimo, 9,7 polegadas com resolução 

mínima de 1024x768; 

• Processador de, no mínimo, 1GHz de alto desempenho e baixo consumo de 

energia; 

• Memória RAM de, no mínimo, 512Mb; 

• Memória mínima de 32Gb, composta de memória flash interna de, no mínimo, 

16Gb; 

• Bateria interna recarregável, com duração de, no mínimo, 10 horas; 

• Alto-falante interno; 

• Microfone embutido; 

• Câmera integrada; 
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• Teclado em tela com suporte o idioma Português Brasileiro; 

• Suporte a rede sem fio Wi-Fi 802.11; 

• Tecnologia Bluetooh 2.1 integrada; 

• Conectividade de dados 3G integrada, com suporte UMTS/HSDPA, GSM/EDGE, 

sem bloqueio para operadora nacional; 

• Sistema operacional exclusivamente desenvolvido para tablet; 

• Licença de software de Aplicativo de Escritório, compatível e com permissão 

para edição em formato doc, docx, xls, xlsx e ppt, pptx e pps; 

• Peso não superior a 750 gramas; 

• Case que proporcione a utilização do equipamento sem a necessidade de 

desmontá-lo e com maior segurança; 

• Demais acessórios para recarga da bateria e conectividade ao computador; 

• Garantia do fabricante, no Brasil, de no mínimo um (01) ano para partes, peças, 

serviços e bateria; 

• Na cor preta, branco, cinza, prata ou combinação destas cores. 

 

Analisando-se as configurações solicitadas, percebe-se que algumas das funcionalidades 
não eram essenciais, causando limitação à competitividade e aumentaram o valor do 
objeto adquirido, pois restringiu o equipamento a uma marca determinada. Esses itens 
são os seguintes: 

 

•  Tela Multi-Touch widescreen de, no mínimo, 9,7 polegadas com resolução 
mínima de 1024x768; 

• Memória mínima de 32Gb, composta de memória flash interna de, no mínimo, 
16Gb; 

• Conectividade de dados 3G integrada, com suporte UMTS/HSDPA, GSM/EDGE, 
sem bloqueio para operadora nacional. 

Para as finalidades a que o objeto se destina, quais sejam: “acesso móvel ao trabalho 
diário, como e-mails, consultas de processos administrativos, internet e intranet”, é 
razoável considerar que uma tela menor, 7 polegadas, por exemplo, atingiria o objetivo 
proposto. Seguindo a mesma linha, uma capacidade interna de 16GB, também seria 
suficiente para atender a tais necessidades, uma vez que o uso proposto para o objeto 
não apresenta necessidade de grande capacidade armazenamento, como exemplo, em 
16GB, é possível armazenar: aproximadamente 336 mil arquivos de 50KB com a 
extensão “.doc” ou 47 mil arquivos de 350KB com extensão “.xlsx” ou 3,3 mil arquivos 
de 5000KB com extensão “.pps”.  

Averiguou-se a falta de necessidade de aquisição de tablet com conectividade 3G, tendo 
em vista que até o momento desta verificação, abril/2013, não existe contrato de 
prestação do serviço para os tablets adquiridos, contribuindo para a falta de 
economicidade da compra. Em consulta ao site da empresa fornecedora dos produtos, 
observou-se que a diferença de preços entre um tablet com 16GB + Wi-fi e um tablet de 
16GB + Wi-fi e 3G (mesma configuração adquirida) chega a R$300,00 (figura 1), 
estendendo-se a pesquisa a produtos similares de outras marcas, obtém-se diferenças 
ainda mais significativas, conforme se verifica na Quadro a seguir, a diferença chega a 
R$ 820,00. 
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Figura 1: Preços Ipad 16GB e 32GB 

 

 
 

Fonte: http://www.apple.com/br/ipad/compare/ acesso em: 16/05/2013. 

 
 
 
Pode-se ainda utilizar como parâmetro compras realizadas por outros órgãos da 
administração pública no exercício 2012, que seriam capazes de atender às necessidades 
descritas pelo órgão a custos inferiores, conforme tratado no Quadro a seguir: 

 

Quadro 37: Levantamento de Preços de Tablets Comprados pela Administração em 
2012 

Órgão 
Identificação da 

Compra 
Descrição Completa do  Item 

Compra 

Valor 
Empenhado 

(R$) 

Instituto de 
controle do espaço 
aéreo 

01000105001232012 Computador pessoal do tipo tabuleta 
(tablet) tipo 1  marca(s)/modelo(s) de 
referência:apple/novo ipad; 
samsung/galaxy tab 10.1; 
toshiba/excite.  Característica(s):- 
dispositivo eletrônico móvel em 
formato de prancheta e acionado por t 
oque em sua in 

      
626,00  

Instituto Federal da 
Paraíba/Campus 
João Pessoa 

15846905000142012 Tablet:  observar decreto 7.174/2010    
tela lcd de 7 polegadas    processador  
de no mínimo 1ghz    memória ram no 
mínimo 1gb    memória interna no 
minimo 8 gb    alto falantes estéreos    
porta micro-usb, porta micro-hdmi    
rede wi-f i: 802.11 a/b/ 

                        
788,95  
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Comando da 23ª 
Brigada de 
Infantaria de Selva 

16034005000022012 Tablet 16 gb tela de 10 .                         
796,40  

7º Batalhão de 
Engenharia de 
Combate 

16034005000022012 Tablet 16 gb tela de 10 .                         
796,40  

16º Batalhão de 
Infantaria 
Motorizado 

16034005000022012 Tablet 16 gb tela de 10 .                         
796,40  

Inst.Fed.do 
Ceara/Campus 
Limoeiro do Norte 

15831905000232012 Tablet com android: características:  
sistema operacional: android 3.2 ou 
supe rior. Processador: tegra 2 dual 
core 1.2 ghz.   Tela:  full touch screen 7 
pol egadas;  1024x600;  16 milhões de 
cores.  Wi-fi: (wlan 802.11 a/b/g/n) 
super g  de até 150mbp 

                        
827,00  

Distrito de 
Meteorologia/SP 

13006806000462012 Tablet,  marca sansug galax tab p3110 
16gb tela 7º wi fi android 4.0 

                        
859,00  

Fundação Univ. 
Federal de São 
João Del-Rei 

15406905001062012 Tablet os android 4.0, cpu + gpu cortex 
a8 1.2 ghz + mali 400mhz, ram 1gb, 
mem ória rom interna 8 gb, expansível 
até 32 gb. Display 8"" capacitive 5 
point mul ti-touch. Resolução 800x600. 
Hdmi 480p, 720p, 1080p. Acelerador 
3d open gl. Wi fi 802.11 b/g 

                      
969,98  

Distrito de 
Meteorologia/RS 

13007506000722012 Tablet, nome tablet 3g, sistema 
operacional android 4.0, processador 
duol core  1gb, display 7.0, 
armazenamento 16gb, resolução de tela 
1024x600 

 

999,00  

Instituto Federal de 
Ed.Cienc.e 
Tec.Sud.de MG 
C.R.Pomba 

15841205000052012 Samsung galaxy tab gt - p1010 16gb  

1.000,00  

Embrapa/CNPT 13503205000472012 Tablet   com 3g  características, 
sistema operacional android 4.0, 
processador  dual core, armazenamento 
16gb, conexão 3g, portas usb, wi-fi tela 
7", memória  1gb, câmera frontal 3 mp, 
bluetooth 3.0, rede wireless  802.11 
a/g/b/n, resol ução da tela  

 

1.000,00  
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UTFPR - Campus 
Ponta Grossa 

15317805000952012 Tablet 7 , display de 7"" full touch. 
Sistema operacional android 4 ou 
superior  processador de 1ghz dual 
core. Wi-fi. Memória interna de 16gb. 
Resolução do d isplay 1024x600. 
Teclado inteligente swype. Foto: 
resolução de 3.2mp. Bluetoot h 3.0. 
Wi-fi  

  

1.005,16  

Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

15404205000842012 Tablet com características mínimas: 
processador dual core 1,2 ghz, ou 
superior . Wi-fi. Tela de 7 . Sistema 
operacional android 3.2, ou superior. 
Mínimo 16gb . Câmera 3 mpixels, ou 
superior. Tela full hd. Wireless e 
bluetooth. Imagem acompanhando a r 

                     
1.035,00  

Inst.Fed.do 
Ceara/Campus 
Canindé 

15832306000562012 Processador 1 ghz , espaço interno 
mínimo de 16gb, podendo se estender 
em até 32gb com cartão microsd, 
touchscreen, tela capacitiva de 7 
polegadas,  visualização das redes 
sociais, e-mails e aplicativos, conexões 
wi-fi, 3g, usb e blue tooth, realiza  

                     
1.059,48  

Escola de CMDO 
e Estado-Maior do 
Exercito/RJ 

16031305000062012 Tablet pc, com as especificações 
detalhadas no termo de referência. 

                     
1.064,09  

FUNDACAO 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia 

15404305003862012 Tablet xoom motorola wi-fi e 3g 32gb 
(mz608) 

                     
1.099,00  

Universidade 
Federal do Rio 
Grande 

15404206010562012 Tablet com as seguintes características 
mínimas:   - conexões wifi, bluetooth e 
3g   - tamanho da tela 8"" ;   - sistema 
operacional android 3.2   - câmera 
integrada: 5.0 mega pixel traseira e 
frontal de 1.3 mega pixel   - memória 
inte rna: 32gb   -  

                     
1.100,00  

Comando 10ª 
Região Militar 

16004705000062012 Tablet, tablet. Configuração mínima: 
tela 10.1 polegadas; sistema 
operacional android 2.2; memória 4 gb; 
slot para cartão de memória (para 
expansão da capac idade de memória); 
resolução da tela: 1024 x 600 (wsvga); 
wi-fi; webcam integr ada; microfone  

                     
1.119,80  
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10º Distrito de 
Meteorologia de 
Goiânia 

13008106000242012 Tablet,  galaxy tab 27.0 rede 
hspa+21mbps 850/900/2100 
processador 1 ghz dual core processor 
sistema operacional   android 4.0 ice 
cream sandwich conectivid ade 
bluetooth, technology v 3.0 usb 2.0 
hostwi-fi, 802.11 b/g/n wi-fi direct 3 g 
sensoresaccel 

                    
1.128,00  

3º Batalhão de 
Policia do Exercito 

15846005000222012 Tablet , configuração mínima: sistema 
operacional android 4.0, tela toutchscre 
en 7" ou superior, memória interna 16 
gb, câmera de vídeo, gps, usb, cartão 
de  memória, wi-fi e 3g 

                     
1.139,99  

Colégio Militar de 
Campo Grande 

16007806001482012 Tablet genesis gt-7200 android 4.0/7".                      
1.146,00  

Embrapa/CPPSE 13502405000412012 Tablet com tela mínima de 7 
polegadas, capacitiva, com 16 milhões 
de cores e r esolução mínima de 600 x 
1024 pixels; com sistema operacional 
android na versã o 4.0 ou superior; com 
suporte gsm quad band (850 + 900 + 
1800 + 1900 mhz); co m acesso a red 

    
1.147,00  

MEC/Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora 

15306105002412012 Tablet. Processador dual core mínimo 
de 1.0 ghz. Sistema operacional 
android 4 .0 ou superior.  Tamanho da 
tela mínimo 10.1 pol. Tela led flash 
com resolução  mínima: 1280 x 800 
pixels, 16  milhões cores, capacitiva. 
Full touch screen. Foco automático 

                     
1.156,02  

Universidade 
Federal de 
Lavras/MEC/MG 

15303205000352012 Tablet 3g com conectividade bluetooth, 
acesso wi-fi, processador dual core (2 x 
1 ghz). Sistema operacional android 
3.0. Tela widescreen com 10,1"" com a 
função multi-touch que reconhece até 
10 dedos. Resolução mínima de 1280 x 
800 pix els. Câmara tr 

                     
1.170,00  

MEC/UF-
Universidade 
Federal da 
Paraiba/PB 

15306506004692012 Tablet com sistema operacional 
android 4.0, processador tegra dual 
core 1ghz, memória de 1gb ram, 
espaço de armazenamento interno de 
16gb, expansível até 32 gb, conexões 
wi-fi, usb e bluetooth, gps, tela 10.1"", 
câmera integrada de 3.0 mp, garantia 
mí 

                     
1.170,00  

Fonte: SIASG 
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Do exposto, conclui-se que os fatos descritos contrariam o disposto no Decreto nº 7.174, 
de 12/05/2010, no art. 2º, alínea II: 

“Art. 2o  A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e 
automação deverá ser precedida da elaboração de planejamento da 
contratação, incluindo projeto básico ou termo de referência contendo as 
especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as especificações 
que: 

I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico; 

II - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou 
entidade; e 

III - não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos 
bens e serviços de informática e automação.” (grifo nosso). 

 

Percebe-se a semelhança entre as especificações descritas no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 12/2012 (fls. 203 a 223) e as configurações dos equipamentos fabricados 
pela empresa Apple (Ipad 2), conforme ilustrado no Quadro a seguir.  

 

Quadro 38: Comparativo especificações Site x Termo de Referência 
Configurações Site Apple Configurações DOD 

Tela Multi-Touch widescreen brilhante de 9,7 
polegadas (diagonal), retroilumidada por LEDs e 
com tecnologia IPS; Resolução de 1024x768 
pixels, 132 pixels por polegada (ppp). 

Tela Multi-Touch widescreen de, no mínimo, 
9,7 polegadas com resolução mínima de 
1024x768. 

Processador de, no mínimo, 1GHz de alto 
desempenho e baixo consumo de energia. 

Processador de, no mínimo, 1GHz de alto 
desempenho e baixo consumo de energia. 

512 MB (Processador A5) Memória RAM de, no mínimo, 512Mb. 

Memória 16GB, 32GB ou 64GB. Memória mínima de 32GB, composta de 
memória flash interna de, no mínimo, 16GB. 

Até 10 horas para navegar na Internet via Wi-Fi, 
assistir vídeo ou escutar música. 

Bateria interna recarregável, com duração de, 
no mínimo, 10 horas. 

Alto-falante interno. Alto-falante interno. 

Microfone. Microfone embutido. 

Câmera integrada. Câmera integrada. 

Teclado*: inglês (EUA), inglês (Reino 
Unidoportuguês (Portugal), português (Brasil), 
romeno, russo, sérvio (cirílico/latino), eslovaco, 
sueco, tailandês, tibetano, turco, ucraniano.  

Teclado em tela com suporte o idioma 
Português Brasileiro. 
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Wi-Fi (802.11a/b/g/n)  

 

Suporte a rede sem fio Wi-Fi 802.11. 

Tecnologia Bluetooth 2.1 + EDR  

 

Tecnologia Bluetooh 2.1 integrada. 

Modelo Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA 
(850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 
900, 1800, 1900 MHz)  

Somente dados 

 

Conectividade de dados 3G integrada, com 
suporte UMTS/HSDPA, GSM/EDGE, sem 
bloqueio para operadora nacional. 

IOS Sistema operacional exclusivamente 
desenvolvido para tablet. 

Peso: 613 g (1,35 libra) (Modelo Wi-Fi + 3G)    Peso não superior a 750 gramas. 

Cabo de conector da base para USB; Adaptador 
de energia USB de 10W 

Demais acessórios para recarga da bateria e 
conectividade ao computador; 

Garantia Limitada de 1 (Um) Ano –IOS 
(hardware). 

 Garantia do fabricante, no Brasil, de no 
mínimo um (01) ano para partes, peças, 
serviços e bateria. 

Preto ou Branco. Na cor preta, branco, cinza, prata ou 
combinação destas cores. 

*Disponibilidade resumida 

Fonte: http://www.apple.com/br/ipad/ipad-2/specs.html; http://www.apple.com/legal/warranty/products/ipad-
portuguese-b.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_A5; Acesso em 22/05/2013. 

 

Tal semelhança foi questionada, na licitação, por meio da Impugnação do Ato 
Convocatório do Pregão Eletrônico (fls. 248 a 257), e posteriormente foi efetuada uma 
alteração na especificação do item no Termo de Referência nº 004/2011. A 
especificação exigia capacidade de no mínimo 32GB de memória flash, passando a 
exigir 32GB de memória, sendo no mínimo 16GB de memória interna flash. No 
entanto, não se verificou no processo justificativas técnicas e econômicas aceitáveis 
para as características exigidas para o item, o que caracterizou preferência injustificada 
de marca e direcionamento da licitação em favor de determinados fornecedores, uma 
vez que a alteração não foi significativa para aumentar competitividade. 

Verificou-se no processo que durante a preparação da licitação para o item 1, tablet, 
somente dois fornecedores ofereceram cotação de preço, o que foi verificado no 
processo às fls.80-87. Além disso, ambas as cotações eram referentes à marca Apple, 
modelo Ipad. Parecer da Procuradoria Federal nº 1552/2011/PGF/PFE/FUNASA/RMM 
(fls. 139 a 147), sugeriu alterações no Termo de Referência, bem como a 
complementação das propostas de preços apresentadas. 
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Houve o acréscimo de pesquisa de preço para os tablets, realizada em sítios na internet, 
entretanto, as especificações dos tablets pesquisados eram distintas das especificações 
que foram solicitadas no DOD, no item relativo à capacidade de armazenamento, 
conforme verificado às fls. 168 a 189, e sintetizados no Quadro a seguir. 

Quadro 39: Pesquisa de preços na internet tablet. 

Item Marca Modelo Armazenamento Tela Preço 

1 Apple Ipad 2  64GB 9,7" 2399 

2 Apple Ipad 2  64GB 9,7" 2399 

3 Apple Ipad 2  64GB 9,7" 2399 

4 Motorola Xoom 2 32GB 8,2" 1599 

Fonte: Processo nº 25100.022.120/2011-21  

 

Os itens 1, 2 e 3, apresentados na tabela, possuem capacidade de armazenamento 
superior ao solicitado, em consulta ao site na marca, verificou-se que a diferença de 
preço entre produto com a capacidade solicitada e a pesquisada é de R$150,00, por 
unidade, considerando os produtos atualmente comercializados pela empresa em seu 
site, que possuem configurações superiores, conforme figura 1.  

 

Por outro lado, o item 4, não atende ao requisito estabelecido para o tamanho da tela, 
interessante observar que o tablet pesquisado atenderia as finalidades propostas no 
DOD, apresentando diferença de R$ 470,00 em relação aos itens que atendiam os 
requisitos definidos como necessários e constantes na cotação de preços realizada à fl. 
81 (R$ 2.069,00 – Ipad 2, 32GB, Wi-fi + 3G). 

 
Com base no Pregão em comento, a Funasa adquiriu 45 tablets (1 para cada uma das 26 
Suest e 19 para a Presidência da Entidade), ao custo total de R$ 79.600,00. Dessa 
forma, comparando esse valor com o maior preço apresentado no Quadro que retrata os 
valores empenhados para pagamento de tablets no exercício de 2012 (Ata da UFPB), 
conclui-se que a aquisição foi antieconômica no valor de R$ 26.950,00, representando 
33,9%. 
  
Acrescenta-se ainda que o item 5.5 do DOD estabeleceu que a entrega ocorreria nas 27 
Unidades da Federação, contrariando tal dispositivo, a entrega foi realizada apenas em 
Brasília, conforme Termo de Recebimento Provisório à fl. 32 do Processo nº 
25100.025.519/2012-45. Tal exigência era desnecessária, portanto, limitando a 
competitividade devido a limitações logísticas de outras interessadas.  
 
   
##/Fato## 

Causa 
 
Falha na definição do objeto a ser adquirido, tendo sido aprovada pelo Diretor de 
Administração. Essa situação possibilitou uma especificação que direcionou a aquisição 
por marca/modelo, ensejando uma compra antieconômica. Segundo prevê o Decreto nº 
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7.335, de 19/10/2010, em seu art. 10, ao Departamento de Administração, compete 
planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à definição de 
padrões, diretrizes, normas e procedimentos para transferência de informações e 
contratação de bens e serviços de informática no âmbito da FUNASA. 

 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Funasa, por meio da Nota Técnica nº 033/2013/Comor/Cgmti/Deadm, apresentou as 
seguintes manifestações:  

 

Resposta área Técnica: Atualmente, a dinâmica de atualização de equipamentos de 
informática sofre com a rápida defasagem de hardware e software e a contínua 
mudança de parâmetros. Dessa maneira, a configuração elaborada para os tablets da 
Funasa, buscou alcançar um equipamento com bom desempenho e baixo tempo para 
ser tornar obsoleto. Do ponto de vista técnico as funcionalidades descritas acima 
trariam aos usuários, uma boa resolução e tamanho adequado para consulta e edição 
de imagens e textos, melhor desempenho para instalação de aplicativos que demandam 
espaço, sem que seja necessário a compra de cartão de memória e conexão remota 
utilizando rede de telefonia móvel. 

Analisando as configurações de diversos tablets de mercado podemos perceber que as 
configurações descritas no termo de referência não restringiram a uma determinada 
marca. Na tabela abaixo demonstramos outros equipamentos que atenderiam às 
especificações técnicas descritas no termo de referência. 

 

Configurações 
DOD 

IPAD 
Motorola 

XOOM 2 

Samsung 

Galaxytab 

HP 
TouchPad 

Asus Eee Pad 
Transformer 

TF101G 

Tela Multi-
Touchwidescreen 

de, no mínimo, 
9,7 polegadas 
com resolução 

mínima de 
1024x768. 

Tela de 9,7 com 
resolução de 
1024x768. 

Tela de 10.1 
resolução de 
1280x800. 

Tela de 10.1 
resolução de 

1280x800 

Tela de 9,7 
resolução de 

1024x768 

Tela de 10.1 
resolução de 

1280x800 

Processador de, 
no mínimo, 

1GHz de alto 
desempenho e 
baixo consumo 

de energia. 

1 GHz 1 GHz 1 GHz 1.2 GHz 1 GHz 

Memória RAM 
de, no mínimo, 

512Mb. 

512 MB 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB 

Memória mínima 
de 32GB, 

composta de 
memória flash 

16/32/64 GB 32 GB, até 
64GB com 
expansão 

16 GB 16/32 GB 16/32 GB 
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interna de, no 
mínimo, 16GB. 

Bateria interna 
recarregável, 

com duração de, 
no mínimo, 10 

horas. 

10 horas 10 horas 10 horas 10 horas 14,5 horas 

Alto-falante 
interno. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Microfone 
embutido. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Câmera 
integrada. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Teclado em tela 
com suporte ao 

idioma 
Português 
Brasileiro. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Suporte a rede 
sem fio Wi-Fi 

802.11. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Tecnologia 
Bluetooh 2.1 
integrada. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Conectividade de 
dados 3G 

integrada, com 
suporte 

UMTS/HSDPA, 
GSM/EDGE, 
sem bloqueio 

para operadora 
nacional. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Sistema 
operacional 

exclusivamente 
desenvolvido 
para tablet. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Peso não 
superior a 750 

gramas. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Demais 
acessórios para 

recarga da 
bateria e 

conectividade ao 
computador; 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Garantia do 
fabricante, no 
Brasil, de no 

mínimo um (01) 
ano para partes, 

Sim Sim Sim Sim Sim 
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peças, serviços e 
bateria. 

Na cor preta, 
branco, cinza, 

prata ou 
combinação 
destas cores. 

Sim Sim Sim Sim Sim 

Referências:  
GalaxyTab 
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone-tablets/tablet/GT-P5100TSMZTO 
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone-tablets/tablet/GT-P7500UWLZTM-spec 
Galaxy Note 
http://www.samsung.com/br/consumer/cellular-phone/cellular-phone-tablets/galaxy-note/GT-N8000ZWAZTA-spec 
Motorola XOOM 2 
http://www.motorola.com.br/consumers/Motorola-XOOM%E2%84%A2-2/92452,pt_BR,pd.html?selectedTab=tab-
2#tab 
HP TouchPAd 
http://h20424.www2.hp.com/campaign/webos/sg/en/tablet/touchpad-specs.html 
http://www.shopping.hp.com/shopping/pdf/fb355ua.pdf 
http://gdgt.com/hp/touchpad/specs/ 
Asus 

https://www.asus.com/Tablets_Mobile/Eee_Pad_Transformer_TF101G/#specifications 
 

Resposta área Técnica: Existe um processo de aquisição número 25.100.024.414/2012-
79 para 3G dos tablets adquiridos. O processo de aquisição em questão iniciou-se em 
meados de agosto de 2012, juntamente com a compra dos tablets, dessa maneira, não 
entendemos como falta de economicidade pois a configuração inserida será 
amplamente utilizada pelos gestores com a aquisição dos 3Gs. 

 

Resposta área Técnica: As compras de tablets e os contratos de serviços de licença 
pelo uso de software foram os bens e serviços mais adquiridos pela administração 
pública federal nos seis primeiros meses de 2012. 
(http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/tablets-representam-
45-das-compras-de-ti-na-administracao-publica-federal) 

Por ausência de especificação de referencia de órgão central regulador de tecnologia 
da informação (http://www.governoeletronico.gov.br/sisp-conteudo/especificacoes-tic), 
optamos por especificação técnica para equipamentos bem conceituados de mercado e 
em nenhum momento restringindo a competitividade. 

O termo legal “menor preço” não pode ser confundido com o “mais barato”. Este 
nada leva em consideração, a não ser o preço mais baixo possível, em detrimento de 
uma boa relação custo/benefício. O “menor preço” engloba aqueles produtos que 
atendam às exigências de qualidade, rendimento, segurança, produtividade e às normas 
ambientais. 

O conceito está presente no art. 45, § 1º, inc. I, da Lei Nacional de Licitações e 
Contratos Administrativos (L. nº 8.666/93), o qual dispõe que o tipo licitatório do 
menor preço será utilizado “quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço”. 
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Também há previsão no art. 4º, inc. X, da Lei do Pregão (L. nº 10.520/02), que prevê 
que no julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor 
preço, observados os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no 
edital. 

Não há dúvidas, portanto que, o tipo licitatório do menor preço não exclui a 
necessidade de a Administração Pública comprar com qualidade. 

Em compras similares realizadas pela administração pública podemos perceber que a 
aquisição realizada pela Funasa trouxe economicidade: 

Órgão 
Identificação da 

Compra 
Descrição Completa do  

Item Compra 
Valor Empenhado 

(R$) 

Secretaria de 
Segurança 
Publica e Justiça 
do Goiás 

201100016002993 TABLET ANDROID 2.1 
OUSUPERIOR MINIMO 
512GB MINIMO 2GB 
MINIMO 7 POLEGADAS 
MINIMO 800 X 400 
PIXEL 3G 
PROCESSADOR 800 MHz 
MININO WIFI BATERIA 
REGARREGÁVEL 

 

1.984,90                        

Secretaria de 
Estado de Saúde 
MG 

 

001307746 TABLET PC - DUAL 
CORE 1GHZ OU 
SUPERIOR MINIMO 1GB 
MINIMO 16GB MINIMO 
10 
POLEGADAS MINIMO 
1280X800 WIRELESS, 3G 
USB OU MINI-USB 
ANDROID 3.0 OU 
SUPERIOR 
CARREGADOR BIVOLT, 
CABO USB CAPA 
PROTETORA PELICULA 
PROTETORA PARA TELA 

                        
2.853,71 

 

Resposta área Técnica: A utilização de terminologias, conceitos e palavras 
semelhantes não enseja em preferência por marca ou fornecedor. Equipamentos de 
informática seguem padrões de nomes e tecnologias. Podemos perceber isso 
observando outros editais de órgão públicos da época como TCU- Tribunal de Contas 
da União nº 45/2011 e TRE-TO – Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins Pregão 
Eletrônico Nº 14/2011 que também apresentaram descrições semelhantes, e nas quais a 
Funasa baseou seu termo de referência.  

Também podemos verificar que as alterações efetuadas durante o Pregão eletrônico 
aumentaram a competividade. O quadro abaixo apresenta as empresas que 
participaram do pregão e os tablets ofertados. Observa-se a participação de pelo 
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menos 3 (três) equipamentos diferentes de marcas diversas, que atenderiam as 
especificações técnicas solicitadas no certame. Dessa maneira, demonstra-se não 
configurado qualquer tipo de direcionamento por marca e a economicidade pela 
apresentação de proposta com menor valor financeiro. 

 

EMPRESAS PREGÃO 12.2012 
MODELO 

OFERTADO 
ATENDE AO 

TR 

L L Monteiro Comercio de Informática LTDA 
ME 

APPLE IPAD 2 
 

SIM 

EXPERT COMPUTADORES  - COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

MOTOROLA 
XOOM 2 

 

SIM 

SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
GALAXY TAB 

10.1 P7500 

 

SIM 

CTIS TECNOLOGIA APPLE IPAD 
 

SIM 

REPRIL LTDA EPP 
MOTOROLA 

XOOM 2 

 

SIM 
 

Resposta área Técnica: A cotação descrita no item 4 do quadro acima, apresentou um 
erro de construção, o modelo apresentado Motorola Xoom 2, apresenta duas versões, 
uma com tela de 8,2” e outra com 10.1”. A proposta deveria apresentar a segunda 
versão com tela de 10.1" e não a primeira com tela de 8,2". Tal erro não constituiu 
invalidade na cotação, pois foram apresentadas três propostas que atenderiam as 
especificações técnicas descritas. Inclusive durante o processo de licitação houve 
participação de empresa que ofertou o modelo Motorola Xoom 2 com tela de 10.1". 

 

Resposta área Técnica: Entendemos que a aquisição não foi antieconômica pois o 
pregão eletrônico em questão apresentou diversos lances e propostas válidas, com 
diferentes marcas e modelos. Lances variando entre R$ 270.000,0000 e R$ 
79.600,0000. 

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro) 

 
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 

 
R$ 98.910,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:03:00:377 

 
R$ 112.500,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:03:00:390 

 
R$ 103.500,0000 13.093.674/0001-20 18/06/2012 10:03:00:390 

 
R$ 100.670,8500 04.927.672/0001-06 18/06/2012 10:03:00:390 

 
R$ 99.000,0000 07.055.987/0001-90 18/06/2012 10:03:00:390 

 
R$ 118.800,0000 09.445.318/0001-50 18/06/2012 10:03:00:403 

 
R$ 117.000,0000 10.668.367/0001-31 18/06/2012 10:03:00:403 

 
R$ 112.500,0000 11.926.023/0001-48 18/06/2012 10:03:00:403 

 
R$ 168.705,0000 13.279.124/0001-08 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 157.500,0000 10.226.773/0001-44 18/06/2012 10:03:00:407 
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R$ 157.500,0000 12.598.622/0001-42 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 135.000,0000 13.954.796/0001-63 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 135.000,0000 07.443.679/0001-32 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 135.000,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 135.000,0000 15.466.930/0001-02 18/06/2012 10:03:00:407 

 
R$ 270.000,0000 39.119.656/0001-63 18/06/2012 10:03:00:420 

 
R$ 225.000,0000 07.281.487/0001-77 18/06/2012 10:03:00:420 

 
R$ 225.000,0000 04.237.176/0001-12 18/06/2012 10:03:00:420 

 
R$ 180.000,0000 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:03:00:420 

 
R$ 180.000,0000 08.833.982/0001-04 18/06/2012 10:03:00:420 

 
R$ 98.900,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:04:47:040 

 
R$ 112.500,0000 15.466.930/0001-02 18/06/2012 10:04:54:033 

 
R$ 108.990,0000 12.598.622/0001-42 18/06/2012 10:05:50:393 

 
R$ 108.180,0000 07.443.679/0001-32 18/06/2012 10:06:03:833 

 
R$ 98.899,9900 04.927.672/0001-06 18/06/2012 10:07:50:350 

 
R$ 98.890,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:08:44:540 

 
R$ 98.889,0000 04.927.672/0001-06 18/06/2012 10:10:28:070 

 
R$ 98.880,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:10:40:653 

 
R$ 110.240,0000 08.833.982/0001-04 18/06/2012 10:11:51:840 

 
R$ 98.800,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:16:01:680 

 
R$ 98.790,0000 04.927.672/0001-06 18/06/2012 10:16:30:083 

 
R$ 98.750,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:19:35:333 

 
R$ 125.093,5000 13.954.796/0001-63 18/06/2012 10:22:27:263 

 
R$ 98.000,0000 39.119.656/0001-63 18/06/2012 10:24:11:573 

 
R$ 97.990,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:25:10:030 

 
R$ 104.955,0000 10.226.773/0001-44 18/06/2012 10:25:38:650 

 
R$ 97.000,0000 39.119.656/0001-63 18/06/2012 10:26:08:477 

 
R$ 97.980,0000 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:26:48:930 

 
R$ 101.070,0000 07.443.679/0001-32 18/06/2012 10:27:03:747 

 
R$ 96.999,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:27:11:250 

 
R$ 96.000,0000 39.119.656/0001-63 18/06/2012 10:27:39:980 

 
R$ 96.995,0000 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:27:46:880 

 
R$ 95.999,0000 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:28:11:463 

 
R$ 93.000,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:28:48:903 

 
R$ 95.995,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:29:00:613 

 
R$ 92.999,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:29:23:130 

 
R$ 92.999,0000 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:29:30:200 

 
R$ 91.000,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:29:35:187 

 
R$ 94.500,0000 39.119.656/0001-63 18/06/2012 10:29:41:757 

 
R$ 90.999,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:29:47:620 

 
R$ 92.990,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:30:09:280 

 
R$ 89.000,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:30:13:017 

 
R$ 92.042,1000 04.927.672/0001-06 18/06/2012 10:30:21:903 

 
R$ 91.042,2200 04.752.792/0001-01 18/06/2012 10:30:41:897 

 
R$ 124.860,0000 04.237.176/0001-12 18/06/2012 10:30:49:940 

 
R$ 88.500,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:31:01:390 

 
R$ 83.980,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:31:40:313 

 
R$ 88.499,0000 07.281.487/0001-77 18/06/2012 10:32:20:893 

 
R$ 83.970,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:33:17:607 

 
R$ 83.900,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:34:49:480 

 
R$ 81.325,3500 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:34:55:387 
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R$ 83.890,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:35:46:093 

 
R$ 81.320,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:36:36:070 

 
R$ 81.319,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:37:04:170 

 
R$ 81.300,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:37:04:827 

 
R$ 81.290,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:37:42:477 

 
R$ 81.250,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:39:17:330 

 
R$ 92.070,0000 09.445.318/0001-50 18/06/2012 10:40:18:837 

 
R$ 81.249,0000 13.093.674/0001-20 18/06/2012 10:41:30:210 

 
R$ 81.248,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:42:36:983 

 
R$ 81.248,9900 11.926.023/0001-48 18/06/2012 10:42:38:717 

 
R$ 81.247,9900 11.926.023/0001-48 18/06/2012 10:42:59:420 

 
R$ 81.245,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:44:13:313 

 
R$ 90.120,0000 10.668.367/0001-31 18/06/2012 10:44:52:460 

 
R$ 84.350,0000 13.279.124/0001-08 18/06/2012 10:45:09:173 

 
R$ 81.240,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:46:30:493 

 
R$ 81.199,0000 13.279.124/0001-08 18/06/2012 10:48:06:070 

 
R$ 81.200,0000 09.388.567/0001-51 18/06/2012 10:48:14:547 

 
R$ 81.190,0000 20.928.370/0001-09 18/06/2012 10:48:29:820 

 
R$ 81.150,0000 13.279.124/0001-08 18/06/2012 10:48:40:070 

 
R$ 81.149,9900 11.926.023/0001-48 18/06/2012 10:48:52:070 

 
R$ 79.600,0000 01.644.731/0008-09 18/06/2012 10:48:52:823 

 

A entrega dos tablets em Brasília não trouxe qualquer ônus para a Funasa e não foi um 
item que restringiu a competitividade pois não foi apresentado nenhum questionamento 
do item em questão. 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A configuração necessária deve ser elaborada em virtude das necessidades que o objeto 
adquirido deve atender. O fato de o objeto tornar-se obsoleto quando comparado a 
novos lançamentos, desde que continue funcionando adequadamente e atendendo às 
necessidades levantadas, não é motivação suficiente para aquisição de objeto com 
características que não serão utilizadas. Importante ressaltar que a escolha do objeto em 
comento implicou um custo adicional à Administração, sem um correspondente 
benefício.  

O Documento de Oficialização da Demanda – DOD relacionou a seguinte necessidade 
para justificar a aquisição do objeto: “acesso móvel ao trabalho diário, como e-mails, 
consultas de processos administrativos, internet e intranet. Nas referências técnicas 
requisitou-se que o objeto possuísse licença de software de Aplicativo de Escritório, 
compatível e com permissão para edição em formato doc, docx, xls, xlsx e ppt, pptx e 
pps”. Solicitou-se por meio da SA nº 201306001/08, datada de 24/04/2013, que fosse 
especificada a licença de software de aplicativos de escritório que foi disponibilizada 
para os tablets adquiridos. Como resposta, a UJ informou que foi fornecido o software 
Documents To Go - Office Suite.  

O questionamento teve como objetivo obter informações sobre a efetiva 
disponibilização de aplicativos de escritório e verificar se estes atenderiam as 
necessidades da UJ em conjunto com os demais requisitos estabelecidos para o objeto. 
Entre as especificações definidas e que foram questionadas, está a capacidade de 
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armazenamento. Em consulta ao iTunes no sitio da Apple 
(https://itunes.apple.com/br/app/documents-to-go-office-suite/id317117961?mt=8), 
verificou-se que o aplicativo Documents To Go - Office Suite possui 10.3 MB, o que 
corresponde a aproximadamente 0,01 GB, demonstrando que uma capacidade inferior à 
estabelecida (16GB, por exemplo) seria suficiente para a sua instalação, e assim, 
conclui-se que a capacidade necessária foi superestimada. 

A necessidade de equipamento com tecnologia 3G também não foi demonstrada, em 
resposta à SA 201306001/08, a unidade informou que utiliza a rede sem fio e que todos 
os tablets foram configurados para o acesso por meio wireless. O DOD é datado de 
25/08/2011, entretanto, a necessidade de um contrato para prestação de serviço de dados 
para os objetos adquiridos só foi formalizada por meio do processo 
25.100.024.414/2012-79, “em meados de agosto de 2012”. Os equipamentos 
permanecem com a funcionalidade subutilizada até a data desta análise, caracterizando 
juntamente com os outros fatos descritos a antieconomicidade da aquisição. 

Verificou-se que no documento inicial ocorreu direcionamento à marca/modelo, 
questionado às fls. 248-258 por interessado em participar do certame. Após os 
questionamentos foram revistas as especificações e efetivadas alterações. Importante 
frisar que o DOD é contemporâneo ou anterior ao lançamento dos tablets concorrentes 
do iPad (Motorola Xoom 2 – março/2012; Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500 – 
julho/2011;  HP TouchPad – julho/2011; Asus Eee Pad Transformer TF101G – março/ 
2011, sem conectividade 3G), e assim, fica demonstrado que as especificações foram 
direcionadas ao iPad. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de elaborar descrição técnica de equipamentos de 
informática que direcione a aquisição para determinada marca/modelo, bem como de 
incluir na descrição funcionalidades que não serão utilizadas pela Entidade. 
 
 
 
7.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                        
7.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Compras sustentáveis. 
 
Fato 
 
A Fundação Nacional de Saúde, em 31/12/2012, aderiu ao Programa Agenda Ambiental 
da Administração Pública – A3P – com as metas e o cronograma previstos no termo de 
adesão do Ministério do Meio Ambiente. O programa será executado pela Fundação 
com abrangência nacional, ou seja, abarcando todas as suas superintendências. 
 
Essa agenda tem os seguintes objetivos: 
-  orientar os gestores públicos para a adoção de princípios e critérios de 
sustentabilidade em suas atividades; 
 
-  apoiar a incorporação de critérios de gestão socioambiental nas atividades públicas; 
 
- promover a economia de recursos naturais e eficiência de gastos institucionais; 
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- contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos 
referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública. 
 
Dada a presente situação não foi possível avaliar a efetividade da aplicação do 
mencionado Programa, não sendo, também, verificada a aplicação de critérios de 
sustentabilidade nas duas compras em que essas verificações são pertinentes, a saber: 
aquisição de tablets e aquisição de Unidade Móvel de Qualidade da Água.  
  
 
 
##/Fato## 

7.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         
7.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        
7.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação de empresa, por inexigibilidade de licitação, sem comprovar a notória 
especialização para prestar serviços técnicos que não se enquadram como de 
natureza singular. 
 
Fato 
 
A fim de avaliar a regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições 
feitas por inexigibilidade, foram analisados os processos apresentados no Quadro a 
seguir, tendo todos como objeto a contratação eventos de capacitação realizados no 
exercício de 2012: 
 
Quadro 40 – Inexigibilidades para contratação de Capacitação 

Processo n.º Licitação Objeto Valor 

25100.021.952/2012-10 
Inexigibilidade da 
Licitação 53.2012 

Curso de Operacionalização do 
SICONV 

R$ 4.100,00 

25100.023.116/2012-61 
Inexigibilidade da 
Licitação 54.2012 

Curso de Análise e Prestação de 
Contas de Convênios 

R$ 7.960,00 

25100.023.119/2012-03 
Inexigibilidade da 
Licitação 56.2012 

Curso de Operacionalização do 
SICONV (II) 

R$ 11.940,00 

25100.023.118/2012-51 
Inexigibilidade da 
Licitação 58.2012 

Curso Entendendo a Nova 
Legislação de Convênios -  

R$ 12.480,00 

25100.026.066/2012-74 
Inexigibilidade da 
Licitação 77.2012 

Curso Elaboração de Documentos 
Oficiais 

R$ 15.920,00 

25100.026.067/2012-19 
 Inexigibilidade da 
Licitação 75.2012 

Curso Como responder a 
Diligências e Notificações dos 
Órgãos de Controle (CGU e TCU) 

R$ 9.950,00 

TOTAL R$ 62.350,00 
 

Constam em todos os processos supramencionados: 

a) Declarações de que, em uma pesquisa preliminar, não foi identificado curso similar 
que esteja sendo ofertado por escola de governo, além de telas dos sítios dessas 
Entidades com os cursos ofertados na época, não constando as capacitações em questão;  

b) Declaração de que foi realizado pesquisa junto às Instituições privadas que ministram 
cursos com o mesmo objeto, porém não foi encontrado nenhum que atendesse, ao tempo 
da consulta, apresentando as telas dos sítios das empresas, comprovando esse fato;  
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c) atestados de capacidades técnicas emitidos por diversas Organizações de todo o 
Brasil, reconhecendo que a empresa Orzil Consultoria LTDA - CNPJ: 08.942.423/0001-
32 - ministrou capacitações de excelência para seus servidores;  

d) Despachos recomendando a inexigibilidade da licitação, com fulcro nos artigos 13 e 
25 da Lei nº 8.666/1993;  

e) Expedientes assinados pelo Diretor de Administração da FUNASA, do exercício de 
2012, reconhecendo a Inexigibilidade das Licitações. 

Os Pareceres da Procuradoria Federal Especializada que atua na FUNASA, ao analisar a 
participação dos servidores nas capacitações em comento, enfatiza que cabe à 
Administração certificar-se que os eventos encontram, ou não, similitude no mercado. 
Em caso afirmativo, a licitação se torna imperiosa; caso contrário, configurada a notória 
especialização da empresa fornecedora do serviço, a hipótese de inexigibilidade é 
configurada. Por fim, os Pareceres manifestam-se pela aprovação dos procedimentos 
licitatórios, reiterando o caráter opinativo da manifestação jurídica apresentada e 
ressaltando que cabe ao administrador, de acordo com o artigo 50 da Lei n.º 9.784/99, 
ofertar a decisão motivada para o caso, segundo juízo de conveniência e oportunidade 
que melhor atendam ao interesse público, desde que sem ofensa ao princípio da 
legalidade. 

Os Despachos que analisam as recomendações da Procuradoria enfatizam que foram 
realizadas consultas a Escolas de Governo e a Instituições privadas e que as 
capacitações demandadas não estavam sendo ofertadas. Porém, nenhuma pesquisa 
formal consta nos autos dos processos, apenas cópias dos sítios das Escolas com os 
cursos ministrados naquele momento.  

A inexigibilidade da licitação fica, dessa forma, caracterizada quando existe apenas um 
determinado objeto que atenda às necessidades da Administração, ou seja, quando a 
licitação não é possível pela inviabilidade da competição. Na contratação de serviços, 
especificamente, o objeto deve ter natureza singular, ser técnico especializado e 
contratado possuir notória especialização. É o que se depreende da leitura do artigo 25, 
inciso II, da Lei nº 8.666/1993: 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;” 

Por sua vez, o artigo 13, inciso VI, assim prega: 

“Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;” 

Analisando os dois artigos em conjunto, é assente na jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União que não é suficiente estar presente um dos serviços do artigo 13 da Lei 
nº 8.666/1993, sendo necessária também a comprovação da singularidade da natureza 
do objeto: 
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Acórdão 933/2008 – Plenário:  

“Para se configurar a hipótese de inexigibilidade de licitação, não 
basta que se esteja perante um dos serviços arrolados no art. 13 da 
Lei no 8.666/1993, mas, tendo natureza singular, a singularidade nele 
reconhecível seja necessária para o bom atendimento do interesse 
administrativo posto em causa, devidamente justificado.”  

Acórdão 935/2007 Plenário:  

“Para que a contratação por inexigibilidade de licitação com base no 
art. 25, inciso II, da Lei no 8.666/1993, seja considerada legal, é 
necessária, sem prejuízo de outros requisitos, a demonstração da 
singularidade do objeto contratado.” 

É possível concluir que os objetos das capacitações contratadas – Operacionalização do 
SICONV; Análise e Prestação de Contas de Convênios; Atualização da Portaria nº 
507\2011; Elaboração de Documentos Oficiais; e Como Responder Diligências de 
Órgãos de Controle - não possuem natureza singular, pois são temáticas recorrentes e de 
uso corriqueiro na Administração Pública Federal. O argumento de que foram feitas 
consultas às Escolas de Governo e às Instituições Privadas na época, não tendo sido 
ofertados cursos com os objetos naquele momento, não pode ser utilizado para 
caracterizar a inviabilidade da competição, visto serem capacitações ofertadas durante 
todo o exercício, não podendo um determinado período do ano servir como referência 
para ilustrar a inexequibilidade do certame em qualquer tempo. 

Sobre as condições para se definir a notória especialização do contratado, o Parágrafo 1º 
do artigo 25 da Lei 8.666 assim prima: 

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho 
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato. 

A jurisprudência da Corte de Contas também possui determinações que auxiliam na 
determinação de tais condições: 

Súmula 39 

“A dispensa de licitação para a contratação de serviços com 
profissionais ou firmas de notória especialização, de acordo com 
alínea d do art. 126, § 2o, do Decreto-lei 200/1967, só tem lugar 
quando se trate de serviço inédito ou incomum, capaz de exigir, na 
seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade, 
insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação 
inerentes ao processo de licitação.”  

Acórdão 2142/2007 Plenário (Sumário) –  
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Não prescinde da avaliação subjetiva a contratação por 
inexigibilidade de licitação em virtude de objeto singular e de notória 
especialização do contratado, no que pertine a escolha da empresa ou 
do profissional a ser contratado. É necessário, no entanto, que tal 
escolha guarde inteira consistência com outros elementos de caráter 
objetivo a serem devidamente explicitados. 

Dessa maneira, conclui-se que apenas atestados de capacidades técnicas emitidos por 
algumas empresas, reconhecendo que a empresa Orzil Consultoria LTDA ministrou 
capacitações de excelência para seus servidores, não permite inferir que o seu trabalho é 
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, 
como roga a Constituição Federal; também sendo necessária a apresentação de outros 
critérios objetivos e subjetivos para a caracterização da notória especialização da 
organização. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Falha no planejamento das contratações dos eventos de capacitação dos servidores da 
FUNASA, resultando na declaração de inexigibilidade de licitação, para todos os 
contratos de capacitação do exercício de 2012, sem a efetiva comprovação da notória 
especialização da empresa contratada e da natureza singular do objeto do serviço; não 
demonstrando, assim, a inviabilidade de competição, contrariando o artigo 25 da Lei nº 
8.666 de 1993. 
 
Como Ordenador de Despesa, o Diretor do Departamento de Administração é o agente 
responsável pelo ato de ratificar os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
sendo, por conseguinte, o responsável por avaliar a aplicação das condições 
apresentadas nos processos licitatórios.   
##/Causa## 

 
 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante o período em campo, através da Solicitação de Auditoria n.º 201306001/14, de 
07.05.2013, foram solicitadas ao Gestor justificativas quanto a falta de consulta formal 
às escolas de governo, bem como quanto a contratação por meio de inexigibilidade, sem 
comprovação acerca da notoriedade da empresa contratada. Porém, não houve 
manifestação da Unidade. 

Posteriormente, em resposta ao Relatório Preliminar, a Funasa apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 
“Preliminarmente, no que compete à Coordenação-Geral de Recursos Humanos – 
CGERH, subordinada ao Departamento de Administração, cumpre informar que a 
recomendação 1 já é atendida pela FUNASA. 
 
Ressalta-se que há prévio planejamento das capacitações, em cumprimento ao Decreto 
nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal - PNDP. 
 
Na forma do art. 3º, inciso XI do Decreto nº 5.707, de 2006, uma das diretrizes da 
PNDP é a elaboração do Plano Anual de Capacitação da Instituição, compreendendo as 
definições dos temas e as metodologias de capacitação a serem implementadas. 
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Cabe trazer a colação o disposto no art. 2º do citado Decreto: 

"Art. 2o Para os fins deste Decreto, entende-se por: 

I - capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o 
propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências 
institucionais por meio do desenvolvimento de competências 
individuais; 

II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o 
desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance 
dos objetivos da instituição; e 

III - eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, 
estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento 
do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional". 

Observados os normativos em destaque e ainda ao contido no Decreto nº 2.794, de 1º de 
outubro de 1998, a FUNASA desde 1999 planeja suas ações de capacitação, para cada 
área das Unidades Administrativas, instrumentalizado por meio do Plano Anual de 
Capacitação.  
 
Informa-se que para o exercício de 2012, o Plano Anual de Capacitação da Funasa foi 
aprovado pela Portaria nº 20, de 5 de janeiro de 2012, publicada no Boletim de Serviço 
nº 002, de 9 de janeiro de 2012. 
 
Acrescenta-se que para o exercício de 2013, o Plano Anual de Capacitação da Funasa 
foi aprovado pela Portaria nº 313, de 22 de fevereiro de 2013, publicada no Boletim de 
Serviço nº 009, de 4 de março de 2013, com a prévia revisão do levantamento das 
necessidades de capacitação dos servidores junto aos dirigentes em nível central, de 
modo a validar e racionalizar as propostas do Plano Anual de Capacitação, em 
observância ao item 4.3.2 da Norma de Capacitação da FUNASA, aprovada pela 
Portaria nº 231, de 27 de março de 2012, publicada no Boletim de Serviço nº 14, de 2 de 
abril de 2012. 
 
Além disso, é uma rotina no âmbito da Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, vinculada à CGERH, disseminada nos Setores de Capacitação das 
Superintendências Estaduais da Funasa - SOCAP/SEREH/SUEST, instruir processos de 
capacitação no sentido de inviabilizar as capacitações que não estejam previstas no 
Plano Anual de Capacitação, salvo se configurado o caráter de urgência e 
excepcionalidade da capacitação, devendo ser devidamente justificada pelo dirigente da 
unidade administrativa, consoante determina o item  13,6 da Norma de Capacitação da 
FUNASA. 
 
Também é rotina na CODER/CGERH e da SOCAP/SEREH verificar a existência de 
cursos similares em escolas de governo na mesma região geográfica de origem do 
servidor solicitante, dentro do exercício, conforme preceitua o item 6.3, subitem 6.3.1 
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da NoC5, de modo que se veda o deslocamentos para participação em eventos de 
capacitação quando houver oferta de vagas no estado de lotação do servidor. 
 

Quanto à contratação em si, o Tribunal de Contas da União, chamado a se manifestar 
acerca do tema, assim se manifestou, na Decisão nº 439/1998, do Plenário, referente ao 
Processo nº TC 000.830/98-4: 

O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, 
decide: 

1. considerar que as contratações de professores, 
conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de 
treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a 
inscrição de servidores para participação de cursos abertos 
a terceiros, enquadram-se na hipótese 
de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 
25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei nº 
8.666/93; 

2. retirar o sigilo dos autos e ordenar sua publicação em 
Ata; e 

3. arquivar o presente processo. 

Devido à sua clareza, importante transpor trechos da referida decisão, do Ministro 
Adhemar Paladini Ghisi, relator do Processo, que ensina: 

É notoriamente sabido que na maioria das vezes, no caso 
concreto, é difícil estabelecer padrões adequados de 
competição para escolher isentamente entre diferentes 
professores ou cursos, tornando-se complicado comparar o 
talento e a capacidade didática dos diversos mestres (...) 
Aliás, essa realidade já foi reconhecida pela doutrina do 
direito administrativo. O mestre Ivan Barbosa Rigolin, ao 
discorrer sobre o enquadramento legal de natureza 
singular empregado pela legislação ao treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal, ainda quanto à aplicação do 
art. 23, inciso II, do Dec.-lei nº 2.300/86, defendia que: 

"A metodologia empregada, o sistema pedagógico, o 
material e os recursos didáticos, os diferentes instrutores, o 
enfoque das matérias, a preocupação ideológica, assim 
como todas as demais questões fundamentais, relacionadas 
com a prestação final do serviço e com os seus resultados - 
que são o que afinal importa obter -, nada disso pode ser 
predeterminado ou adrede escolhido pela Administração 
contratante. Aí reside a marca inconfundível do autor dos 
serviços de natureza singular, que não executa projeto 
prévio e conhecido de todos mas desenvolve técnica 
apenas sua, que pode inclusive variar a cada novo 
trabalho, aperfeiçoando-se continuadamente. 

                                                 
5 Art. 1º, inciso V, do Decreto nº 5.707, de 2006. 
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Por todas essas razões, entendeu a lei de licitações de classificar na categoria de serviço 
técnico profissional especializado, o trabalho de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal da Administração, por particulares (pessoas físicas ou jurídicas); sendo de 
natureza singular o serviço, será fatalmente diferente um treinamento de outro, ainda 
que sobre os mesmos temas, quando ministrado por particulares diversos. E, desse 
modo, sendo desiguais os produtos que os variados profissionais oferecem, torna-se 
inexigível a licitação por imperativo lógico que consta do art. 23, inciso II, do Dec.-lei 
nº 2.300/86." ("Treinamento de Pessoal - Natureza da Contratação" "in" Boletim de 
Direito Administrativo - Março de 1993, págs. 176/79- grifo nosso) (...)  
 
Nessa mesma linha de raciocínio, destaca-se o pensamento do administrativista Antônio 
Carlos Cintra do Amaral, que ao discorrer sobre a contratação de profissional para 
realização de treinamento de pessoal, assevera que: 
 

"Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é serviço 
técnico profissional especializado, previsto no art. 13, VI, 
da mesma Lei nº 8.666/93. Em princípio, é de natureza 
singular, porque é conduzido por uma ou mais pessoas 
físicas, mesmo quando a contratada é pessoa jurídica.  

A singularidade reside em que dessa ou dessas pessoas 
físicas (instrutores ou docentes) requer-se: 

 a) experiência; 

b) domínio do assunto; c) didática; 

d) experiência e habilidade na condução de grupos, 
freqüentemente heterogêneos inclusive no que se refere à 
formação profissional;  

e) capacidade de comunicação. 

Como não se pode dissociar o treinamento do instrutor ou 
docente, essa singularidade subjetiva é também objetiva. 
Vale dizer: também o serviço por ele prestado é 
singular..." ( "Ato Administrativo, Licitações e Contratos 
Administrativos", Malheiros Editores, 1995, pág. 110) (...) 

 A aplicação da lei deve ser compatível com a realidade em que está inserida, só assim o 
direito atinge seus fins de assegurar a justiça e a equidade social. Nesse sentido, defendo 
o posicionamento de que a inexigibilidade de licitação, na atual realidade brasileira, 
estende-se a todos os cursos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, fato que pode 
e deve evoluir no ritmo das mudanças que certamente ocorrerão no mercado, com o 
aperfeiçoamento das técnicas de elaboração de manuais padronizados de ensino. Essa 
evolução deve ser acompanhada tanto pelos gestores como pelos órgãos de controle, no 
âmbito de suas atuações. Assim, desponta, a meu ver, com clareza que 
a inexigibilidade de licitação para contratação de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal, na atualidade, é regra geral, sendo a licitação exceção que deve ser averiguada 
caso a caso pelo administrador.” 

  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 
Para analisar a inexigibilidade da licitação com fulcro no artigo 25, inciso II, da Lei de 
Licitações, 2 questões devem ser ponderadas: a natureza singular do objeto e a notória 
especialização do profissional. Quanto a esta, o Gestor não apresentou argumentos e 
nem documentação que enquadrasse a Empresa Orzil Consultoria como tal. Aqui, vale 
citar Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 15ª Edição, p. 423), ao asseverar que: 

“a notoriedade significa o reconhecimento da qualificação do sujeito 
por parte da comunidade profissional. Ou seja, trata-se de evitar que 
a qualificação seja avaliada exclusivamente no âmbito interno da 
Administração. Não basta a Administração reputar que o sujeito 
apresenta qualificação, pois é necessário que esse juízo seja 
exercitado pela comunidade profissional. Não se exige notoriedade no 
tocante ao público em geral, mas que o conjunto dos profissionais de 
um certo setor reconheça no contrato um sujeito dotado de requisitos 
de especialização”  

Ora, ao expor nos processos apenas atestados reconhecendo que a Orzil Consultoria 
LTDA ministrou capacitações para diversas Organizações, além de não ficar 
caracterizada a qualificação da Empresa frente à Administração Pública, também não 
fica comprovado junto à comunidade científica, restando assim, evidenciado a falha no 
enquadramento da empresa como notória especializada. 

Por sua vez, quanto à análise da singularidade do objeto, a mesma decisão citada pelo 
Gestor - Plenário TCU nº 439/1998 - assim preconizou:  
 

“Existem, portanto, limitações à aplicabilidade do art. 25 da Lei nº 
8.666/93 ao treinamento de servidores. Os cursos mais básicos e 
convencionais não devem ser contratados com inexigibilidade de 
licitação, pois, no caso, a diferença entre os serviços prestados por 
um ou outro licitante tende a ser mínima, sem prejuízo do objetivo do 
treinamento. A propósito, invocamos a lição de Ivan Barbosa Rigolin: 
'Nem todo serviço constante do art. 13 tem natureza singular, é o que 
se pretende ter esclarecido em definitivo. Um 'treinamento de pessoal' 
em tiro, ou em datilografia, não deixa de ser um treinamento de 
pessoal, e o art. 13 consigna 'treinamento de pessoal' como serviço 
técnico especializado; mas não é a tal espécie de treinamento que se 
refere, pois este não constitui 'serviço técnico profissional 
especializado', porém serviço comum, não singular, que qualquer 
empresa ou profissional do ramo pode executar perfeitamente igual, 
de modo plenamente descritível num edital de licitação.” 

Na tentativa de caracterizar o serviço como hipótese de inexigibilidade, o Gestor se 
utilizou de um trecho isolado da decisão da Corte de Contas, por meio do qual ficou 
decidido que contratação de capacitações enquadra-se como hipótese de inexigibilidade, 
desde que não envoltos pelas ‘limitações à aplicabilidade do art. 25 da Lei nº 
8.666/93’. Dessa forma, é possível classificar as capacitações analisadas - 
Operacionalização do SICONV; Análise e Prestação de Contas de Convênios; 
Atualização da Portaria nº 507\2011; Elaboração de Documentos Oficiais; e Como 
Responder Diligências de Órgãos de Controle - como ‘cursos mais básicos e 
convencionais’, da mesma forma que citado pelo Ministro Relator, haja vista a sua 
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usualidade de ofertas, descaracterizando, dessa forma, a singularidade do objeto 
contrato. 
 
Ademais, na própria doutrina citada em resposta ao Relatório Preliminar, fica 
evidenciada a necessidade de se atender a requisitos para a caracterização da 
singularidade. Nesse sentindo, Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 15ª Edição, p. 420), explana que: 

“a natureza singular resulta da conjugação de dois elementos, entre 
si relacionados. Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser 
satisfeita. O outro é a ausência de viabilidade de seu atendimento por 
parte de um profissional especializado padrão. Portanto, a 
viabilidade de competição não pode ser avaliada apenas em face da 
necessidade estatal, mas também depende da verificação do mercado. 
É perfeitamente imaginável que uma necessidade estatal excepcional 
e anômala possa ser atendida sem maior dificuldade por qualquer 
profissional especializado.” 

Não é possível afirmar que capacitações ofertadas para servidores da Administração 
Pública são casos de necessidade excepcional a ser satisfeita, salvo situações pontuais, 
extraordinárias e de caráter urgente, o que não é o caso, haja vista estarem previstas no 
Plano Anual de Capacitação da FUNASA. Por sua vez, quanto à viabilidade da 
competição, em rápida consulta a diferentes Instituições, que não a Orzil Consultoria, 
foi possível verificar que os mesmos cursos são ofertados durante todo o ano: a 
capacitação “Prestação de Contas de Convênios”, com carga horária de 30 horas, foi 
ofertada pelo Instituto Serzedello Corrêa – ISC/TCU, em maio de 2013; 
“Operacionalização SICONV”, com carga horária de 24 horas, ministrada pelo Grupo 
Suria, em julho de 2013; “Redação de Documentos Oficias”, com carga horária de 24 
horas, ministrada pelo One Cursos, em julho de 2013; “Curso aplicado à normatização 
da gestão de convênios, com ênfase na portaria n.º507/2011”, com carga horária de 24 
horas, ministrada pelo Grupo Suria, em julho de 2013; “Aprenda a se manifestar em 
Diligências do TCU e da CGU”, com carga horária de 16 horas, ofertada pelo One 
Cursos, em agosto de 2013. Vale ressaltar que todas as capacitações foram realizadas 
em Brasília-DF, assim como as auditadas. 
 
Quanto à análise da elaboração do Plano Anual de Capacitação, restou constatado que o 
Gestor se utilizou de um momento específico do ano, em que não foram encontradas, 
naquele exato período, capacitações semelhantes para autorizar a inexigibilidade da 
licitação, o que ainda assim não se faz suficiente para configurar a hipótese de 
inviabilidade de competição. Outrossim, mesmo com todas as medidas adotadas pela 
FUNASA e citadas em sua manifestação, alegando que todos os normativos que regem 
o tema são observados, além da aprovação legal dos planos de capacitações, se faz 
necessário o planejamento prévio das capacitações, de modo que sejam adequadas, 
principalmente, às ofertas no exercício das escolas de governo, sem prejuízo da 
avaliação de preços.    
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
Recomendações: 
Recomendação 1: Planejar previamente as capacitações necessárias para cada setor, de 
forma a viabilizar a matrícula dos servidores em cursos realizados pelas escolas de 
governo, sem prejuízo da avaliação de preços. 
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Recomendação 2: Avaliar previamente a contratação de serviços de capacitação por 
inexigibilidade de licitação, amparados nos artigos 13 e 25 da Lei nº 8.666/1993, 
quando a natureza da singularidade dos serviços não seja comprovadamente necessária 
para o bom atendimento do interesse administrativo posto em causa, devidamente 
justificado. 
 
 
 
7.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Contratação de serviço divergente do requisitado e aprovado pela autoridade 
competente.  
 
Fato 
 
 
Trata Processo nº 25100.003.807/2012-49 da Inexigibilidade de Licitação nº 49/2012, 
que resultou no contrato nº 86/2012, de valor global de R$ 96.750,00, firmado com a 
consultora Sônia Maria Goulart Gonçalves, CPF nº ***.589.817**, tendo como objeto a 
realização de proposta de lotação ideal do quadro de servidores da Funasa. 

A inexigibilidade foi embasada na Lei nº 8.666/1993; art 13, III e VI; e art 25, II, a 
saber:  

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

...... 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

 

A profissional selecionada apresentou atestado de capacidade técnica e contratos 
firmados com outros órgãos públicos.  

Da análise da contratação, identifica-se que a proposta aceita diverge da que motivou a 
contratação, conforme teor do Memorando nº 5 Cgerh/Deadm e do Projeto de Lotação 
Ideal realizado pela Cgerh. 
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A contratação em tela, segundo Memorando de abertura, tem a finalidade de realizar 
estudo que demonstre a real necessidade de pessoal nas diversas áreas que compõem a 
Instituição e subsidiar a elaboração de proposta de concurso público, que deve conter o 
perfil e o quantitativo suficiente para o desenvolvimento das demandas de trabalho da 
fundação. 

Já o Projeto de Lotação Ideal visa a implantar novos modelos de gerenciamento de 
processos, mapeamento das competências para direcionamento de capacitação e lotação 
ideal do quadro dos servidores, que subsidie realocação de pessoal. 

Contudo, a proposta apresentada e contratada traz expressos objetivos de prestar 
serviços de acompanhamento especializado e capacitação para implantação de Projeto 
de Gestão de Pessoas por Competências, visando à identificação, descrição e 
mapeamento de competências organizacionais e gerenciais gerais. 

Diante do exposto, conclui-se que a motivação da contratação foi prejudicada por 
desvio de finalidade e, por consequência, não atende à necessidade para que foi 
proposta. Ainda, o Despacho nº 215/2013 Coder/Cgerh/Deadm apresenta a informação 
de está prevista nova contratação da mesma profissional para mapeamento das 
competências técnicas, demonstrando a ineficácia e ineficiência do presente contrato de 
inexigibilidade. 

Da execução do contrato, este teve seu prazo prorrogado pelo fato de o final do ano ser 
um período de maior carga de trabalho e compromissos para o corpo estratégico da 
Funasa, por isso não foi possível realizar entrevistas com os diretores, o que impactou 
atraso no cronograma do projeto e aditivação do contrato. Contudo, não consta no 
processo o 1º relatório entregue pela contratada. Nos relatórios técnicos apresentados, 
encontram-se a reprodução do que consta no site da FUNASA, quanto a suas 
estratégias, metas, visão de futuro e objetivos. Há nos produtos, também, diversas 
citações abordagem predominantemente acadêmicas, que ressaltam a importância da 
gestão por competências. Ora, é de domínio público a importância de uma gestão 
adequada de recursos humanos, assim como das áreas profissionais para a atividade da 
Funasa, mas os relatórios não seguem uma tendência de apresentar o quantitativo ideal 
de servidores, e nem de subsidiar a elaboração de proposta de concurso público para 
recompor o quadro da Funasa. 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
No curso da instrução processual, o objeto autorizado foi sendo modificado, implicando 
a alteração do objeto inicialmente previsto.  
A responsabilidade pela aprovação do projeto e assinatura do contrato sem que os 
serviços sejam aqueles previstos na autorização é competência do Diretor do 
Departamento de Administração na condição de ordenador de despesas. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Por meio do Ofício nº 661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as seguintes 
manifestações: 
“Cabe esclarecer que o Processo nº 25100.003.807/2012-49, inicia-se com o 
Memorando nº 5 Cgerh/Deadm, de 13 de janeiro de 2012. 
 De fato o Memorando nº 5/2012/Cgerh/Deadm encaminha o Projeto de Lotação 
Ideal do quadro de servidores da Funasa, anexo às fls. 2/4 do Processo sob exame. 
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 Importa esclarecer que o Projeto tem como ação implantar modelo de lotação 
ideal do quadro de servidores da FUNASA, constando da justificativa a "necessidade 
de efetuar estudo que demonstre qual deve ser a lotação ideal da força de trabalho da 
FUNASA", a partir da utilização da metodologia de pesquisa aplicada quantitativa e 
qualitativa. 
 Muito embora a Auditoria entenda que a proposta aceita diverge da que 
motivou a contratação, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos entende diferente. 
Explica-se. 
 O Projeto foi desenhado para ser desenvolvido em 7 (sete) etapas, a saber: 
1. Aprovar o projeto. 
1.1 Instituir Grupo de Trabalho. 
1.2 Indicar interlocutor por área. 
2. Realizar Planejamento Estratégico. 
3. Realizar mapeamento de processos de trabalho. 
4. Mapear as competências organizacionais, gerenciais e individuais. 
5. Elaborar instrumento de pesquisa. 
6. Realizar pesquisa. 
7. Realocar a força de trabalho da FUNASA com base no resultado da pesquisa. 
 
 A 1ª etapa foi concluída a partir de 17 de janeiro de 2012, mediante a 
aprovação do Projeto pelo Diretor do Departamento de Administração. 
 
 A sub-etapas 1.1 e 1.2 foram aprovadas mediante a indicação de servidores 
para constituir Grupo de Trabalho, que também funcionam com interlocutores de cada 
área, consoante respostas aos Memorandos nº 111 a 114/Cgerh/Deadm, 5 de maio de 
2011, que faz remissão ao Projeto de Lotação Ideal aprovado pelo Diretor do 
Departamento de Administração Substituto em 27 de abril de 2011, que, por 
recomendação do titular, foi novamente submetido a aprovação no exercício de 2012. 
 
 A 2ª etapa ocorreu a partir da realização do Planejamento Estratégico, que teve 
início com a Reunião de Planejamento Estratégico, no período de 6 a 8 de fevereiro de 
2012, em Brasília, no auditório do INSS. 
 
 A 3ª etapa está em andamento, cujas ações encontram-se documentadas no 
Processo nº 25100.021.774/2012-19, aberto em 25 de julho de 2012. 
 
 A 4ª etapa está em andamento, cujas ações encontram-se documentadas nos 
Processos nº 25100.003.807/2012-49 (competências organizacionais e gerenciais) e nº 
25100.002.990/2013-46 (competências técnicas gerais). 
 
 As etapas 5ª a 7ª dependem da conclusão da 4ª etapa, de forma que, se houve 
erro, foi pelo excesso de zelo, pois a inferência da auditoria da CGU leva a crer que, a 
instrução do processo a partir do projeto como um todo está equivocada,  de sorte que 
o ato inicial deveria ser o PBS de contratação do serviço com vistas apenas à 
implantação do modelo de gestão por competências na Funasa.  
 
 Assim, entende-se não haver desvio de finalidade na contratação para dar 
consecução à 4ª etapa. 
 
 O desvio de finalidade é modalidade de vício que pode atingir atos e/ou 
contratos administrativos e assim torná-los nulos, consoante dispõe o art. 2º, alínea 
"e", parágrafo único, da Lei nº 4.717/65, acaso se verifique que o agente o praticou 
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visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 
competência. 
 
 A doutrina leciona a respeito do tema: 
 
"No elemento finalidade, o vício consiste na prática de ato direcionado a interesses 
privados, e não ao interesse público, com seria o correto (desvio de finalidade). Ocorre 
tal vício, por exemplo, quando, entre vários interessados, o agente confere autorização 
apenas àquele a quem pretende beneficiar. aqui há violação também do princípio da 
impessoalidade"6. 
 
 Ressalta-se, ainda, que o Projeto de Lotação Ideal, fls. 2/4 do Processo nº 
25100.003.807/2012-49, tem como objetivo geral a realização de estudo que demonstre 
a real necessidade de pessoal/área. 
 São três objetivos específicos do Projeto de Lotação Ideal:  
a) identificar a lotação ideal, para realocação otimizada da força de trabalho; 
b) direcionamento das capacitações; e  
c) subsídios à elaboração de proposta de concurso público (perfil e quantidade 
suficiente de pessoal para as demandas de trabalho). 
 
 Insta informar que a Lotação Ideal diz respeito à quantidade de servidores 
necessária para desenvolvimento das atividades da Organização  e terá como foco as 
gerencias e os técnicos operacionais, com vistas a adequar as competências requeridas 
dos servidores (perfil) aos objetivos institucionais. 
 
 Ora, como se vê, a Lotação Ideal também diz respeito à gestão por competência, 
objeto da 4ª etapa do Projeto de fls. 2/4, e um dos objetivos específicos desse mesmo 
Projeto, na medida em que fará o direcionamento das capacitações e assim, 
racionalizar os gatos com capacitações. 
 
 Cabe esclarecer que a Lotação Ideal será realizada pela Coordenação-Geral de 
Recursos Humanos da Funasa, mediante portaria que a definirá a partir das 
constatações das demais etapas do Projeto sob análise. 
 
 O mapeamento das competências organizacionais gerenciais e técnicas gerais é 
modelo imposto por força do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que 
estabelece: 
 
"Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser 
implementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, com as seguintes finalidades: 
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 
cidadão; 
II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das 
instituições, tendo como referência o plano plurianual;  
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
 
Art. 2o Para os fins deste Decreto, entende-se por: 
                                                 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. rev. amp. e atual. 
Lumens juris, Rio de Janeiro: 2009. p. 150. 
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[...] 
II - gestão por competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento 
do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das 
funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição";  (Grifou-se) 
 
 Consoante se extrai da Apostila Gestão de Pessoas: Fundamentos e 
Tendências7: 
"As atividades de mapeamento de competências, ou seja, a identificação do conjunto de 
habilidades, conhecimentos e atitudes de que dispõe os profissionais de uma 
organização e que os capacita para a execução de determinadas atividades, surgem - 
ao lado da formulação dos seus respectivos planos estratégicos - como recursos 
importantes para a elaboração e o desenvolvimento de grande número de projetos. 
Essas ações fornecem importantes subsídios para as atividades de gestão de recursos 
humanos em organizações publicas. Além de auxiliar na formatação de concursos, 
agilizar ações de recrutamento e seleção interna e otimizar os processos de lotação e 
de movimentação de pessoal, esse exercício permite a definição de critérios claros para 
as iniciativas de avaliação de servidores, de estruturação de planos de desenvolvimento 
pessoal e profissional e de remuneração, promovendo maior integração dos 
subsistemas de gestão de pessoas". 
 
 Assim, reafirma-se que não está caracterizado o desvio de finalidade, porquanto 
o objetivo do Projeto de Lotação Ideal, como um todo, contém em si, todas as etapas: 
desde a implementação do Planejamento Estratégico, passando pelo necessário 
mapeamento de competências, a fim de implementar as políticas de gestão de pessoas 
estabelecidas regularmente na Administração Pública Federal8. 
 
 Quanto aos apontamentos de que não constam do processo os relatórios 
técnicos da prestação do serviço contratado, esclarece-se que constam do Processo nº 
25100.025.223/2012-24, de pagamento do respectivo contrato. 
 
 
 Por fim, quanto à profissional selecionada para a prestação dos serviços, foi 
preponderante na escolha ser ela a responsável pela implantação do Modelo de Gestão 
por Competências na Pasta finalística do Ministério da Saúde, além de ser a indicada 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Escola Nacional de 
Administração Pública - ENAP, onde atua como instrutora no curso de Gestão por 
Competência.  
 Com esses esclarecimento e ciente de que a auditoria da Controladoria-Geral 
da União realiza trabalho de apoio à ações desta UJ, em especial do que se depreende 
da leitura dos itens que abordam a gestão de pessoas, com enfoque nas modernas 
práticas que levam em consideração o alinhamento da política de gestão de pessoal 
com o Planejamento Estratégico, espera-se que esta constatação seja revisada, 
inclusive para possibilitar a conclusão da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª etapas do Projeto de Lotação 
Ideal”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
 
 
 
                                                 
7 Apostila ENAP. Curso: Gestão de pessoas: fundamentos e tendências. Diretoria de Desenvolvimento 
Gerencial - Programa Gestão de Pessoas. Brasília: 2012.  
8 Decreto nº 5.707, de 2006. 
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Análise do Controle Interno 
 
O desvio de finalidade apontado no relatório refere-se ao fato de a contratação, por 
inexigibilidade, atender a uma fração do Termo de Referência. O Ordenador autorizou 
uma despesa que contemplava um objeto maior do que o efetivamente entregue. Se a 
contratação em tela referia-se a apenas parte do projeto desenvolvido pelo Cgerh, essa 
informação deveria constar nos autos do processo, para que pudesse embasar a tomada 
de decisão do ordenador de despesa, seja com a contratação ou ajuste do projeto.  
É importante observar que como consequência houve a necessidade de a Fundação 
autuar novo processo (25100.002.990/2013-46) para contratação de mapeamento de 
competências técnicas gerais, inicialmente exposta no Projeto da Cgerh, que, contudo, 
não constam na proposta apresentada pela contratada e aprovada pelo ordenador no 
processo original.  
 
Assim, fica mantida a constatação, pois a contratação realizada pelo Processo 
25100.003.807/2012-49 não atende a necessidade inicialmente apontada no projeto 
elaborado pela Cgerh, utilizada como Termo de Referência da contratação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer mecanismos de controle de forma que os serviços 
contratados sejam aqueles autorizados pela autoridade competente, sob pena de 
realização de contratação sem a devida autorização. 
 
 
 
7.2.2 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         
7.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Falhas na instrução processual do Pregão Eletrônico nº 15/2012, para contratação 
de empresa para prestação de eventos, quanto à estimativa de quantitativos e de 
preços de referência. 
 
Fato 
 
O Processo nº 25100.011657/2012-47 trata da contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos e serviços 
correlatos a serem realizados pela Funasa em todo o território nacional. 

Para selecionar a empresa prestadora do serviço em comento, foi instaurado o Pregão 
Eletrônico nº 15/2012, no qual os eventos a serem realizados foram agrupados segundo 
dois critérios. O primeiro critério divide em 6 setores por região (I- Distrito Federal, II – 
Região Sul, III – Região Sudeste, IV – Região Centro Oeste, V – Região Nordeste e VI 
– Região Norte). Já o segundo separa em 3 faixas, de acordo com a quantidade de 
participantes (até 100, de 100 a 300 e mais de 300). 

O citado Pregão teve como critério de julgamento o menor preço global por lote, sendo 
cada lote delimitado pela região onde o serviço será prestado. Este preço global foi 
formado por uma unidade de cada serviço, sendo 66 subitens, conforme descrito na 
planilha orçamentária. 
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No Pregão realizado em 28/05/2012, a melhor proposta foi apresentada pela Empresa 
Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda-ME, CNPJ nº 05.439.142/0001-73, com 
sede em Brasília/DF, resultando na Ata de Registro de Preços nº 07/2012. 

Da análise da condução do processo em questão, verificou-se a ocorrência das seguintes 
falhas: 
 

a) Superestimativa no quantitativo de eventos: 

Consta do processo a estimativa de a Funasa realizar 335 eventos no período de 12 
meses. Esse quantitativo se baseou na quantidade de eventos realizados no exercício 
anterior, 2011, período no qual foram realizados aproximadamente 50 eventos. 

Cumpre esclarecer que a quantidade de eventos tem relação direta no preço e na decisão 
das empresas de participar ou não do certame, pois é fato que uma empresa para realizar 
quase um evento por dia deve possuir uma estrutura robusta, resultando, inclusive, na 
definição do preço dos serviços. 

 
b) Utilização de unidade de medidas incompatível com o serviço a ser prestado: 
Para definir a locação de espaço onde os eventos serão realizados, o Termo de 
Referência definiu que a unidade de medida seria a área do local, sem que fosse 
estabelecida qualquer referência entre a quantidade de participantes com a quantidade 
de m2. 
 
A prática do mercado na locação de espaço é estabelecer o preço tomando como 
referência o local e a quantidade de participantes.  
 
c) Deficiência na estimativa do preço de referência: 
A pesquisa para definir os preços de referência foi realizada mediante o envio de 
mensagens eletrônicas para 6 empresas situadas em Brasília/DF, São Paulo/SP e Porto 
Alegre/RS, informando todos os itens e as unidades. Foi definido o quantitativo de um 
item para se chegar ao valor total por evento para cada um dos 6 setores. 
 
Ressalte-se que não consta do processo informação de que tenha sido realizada qualquer 
pesquisa sobre a existência de atas de registros de preço vigentes. A conclusão dessa 
estimativa ocorreu em 03/04/2012 quando a Coordenadora-Geral de Recursos  
Logísticos deu andamento ao processo, conforme teor do Despacho nº 505/2012. 
 
Assim, a superestimativa no quantitativo de eventos, associada à utilização de unidade 
de medidas pouco usuais, fez com que a cotação de preços dos serviços tenha sido 
superior à realidade do mercado, uma vez que os valores de referência foram muito 
superiores àqueles apresentados pela empresa vencedora da licitação, aproximadamente 
10%. Como exemplo, cita-se a hipótese de o preço estimado ter sido praticado para a 
locação de Auditório para o evento “I Encontro Nacional de Educação em Saúde 
Ambiental da Funasa”, tendo como público 170 participantes. Nesse evento, 
considerando o local onde de fato ele foi realizado, ter-se-ia o seguinte cálculo de valor: 
351m2 de espaço ao preço de R$ 125,00 por m2, chegando-se ao valor de R$ 43.875,00 
referentes à locação do auditório por dia. Dessa forma, o custo diário por pessoa apenas 
para ocupar o espaço ficaria em R$ 258,00. Ressalte-se que os valores referentes aos 
prejuízos decorrentes dos fatos supramencionados estão sendo tratados em pontos 
específico deste Relatório. 
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##/Fato## 

Causa 
 
Deficiência na condução da fase interna da contratação, especificamente quanto à 
definição dos quantitativos e do preço de referência. Quanto à superestimativa, nota-se 
que a definição do quantitativo de eventos foi feita sem qualquer metodologia, não 
sendo sequer reconsiderada com o alerta da Procuradoria. Quanto à unidade de medidas 
e preço de referência dos serviços, observa-se que não foi adotado o procedimento 
normalmente para se conduzir uma contratação, qual seja, consulta aos sistemas que 
gerenciam as compras feitas pelo Governo Federal, comprasnet. 
 
Essas atividades relacionadas à instrução inicial de termo de referência são de 
reponsabilidade da Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos. Dessa forma, conforme 
constatado no Relatório Anual de Contas do exercício de 2011, no período em comento, 
a servidora que exercia o cargo de Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos não 
tinha conhecimento dos processos de trabalho da área, da equipe técnica que estava a 
sua disposição e dos assuntos relevantes da área de logística. Além disso, a servidora 
exercia de fato as atividades do cargo anteriormente ocupado por ela, ou seja, Assessora 
da Presidência, inclusive na realização de viagens para assessorar o Presidente em 
eventos e na atuação de despachos no Gabinete da Presidência. Esses fatos foram 
evidenciados mediante entrevista com a própria servidora e consulta aos sistemas 
coorporativos. 
 
Além disso, o Diretor de Administração também teve participação em razão de ter 
aprovado o Termo de Referência e homologado a licitação, mesmo sem atender as 
recomendações emitidas pela Procuradoria Federal no seu Parecer Jurídico.  
    
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Nota Técnica s/n, encaminhada por meio do Ofício nº 
661/COGED/AUDIT, a Entidade apresentou as seguintes manifestações: 
 
“Preliminarmente importante comentar que em relação a atividade de compras e 
contratos, a Equipe de Auditoria chegou a conclusão que: 
 

(...) identificou-se fragilidades que comprometeram o bom funcionamento 
do setor do período sob análise, tendo em vista que o trabalho de auditoria 
demonstrou a ocorrência de falhas relacionadas à pesquisa de preço para 
garantir aquisições no melhor preço, à elaboração dos termos de referência e 
editais de licitações, à motivação das aquisições segundo a necessidade e ao 
acompanhamento e fiscalização dos contratos. Tais práticas chegaram a 
ocasionar a ocorrência de compras consideradas antieconômicas e serviços 
praticados acima do preço de mercado. 

Como aspecto positivo, citam-se os pareceres jurídicos emitidos pela 
Procuradoria Federal sobre os processos submetidos a sua apreciação, pois 
esses documentos apresentam avaliações pertinentes acerca dos cuidados 
necessários. No entanto, foi identificado que tais pareceres frequentemente 
foram desconsiderados pela área responsável pela compra. 
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Trata-se de uma análise que deixou de levar  em consideração todo o esforço em se 
obter preços em sede de pesquisas de mercado. É forçoso reconhecer que quem milita 
nessa área sabe a enorme dificuldade nesse trabalho e bem sabe que não deve agir de 
forma inconsequente, face à importância de se desenvolver uma atividade complexa 
como a pesquisa de preços.  
 
Em relação aos supostos descumprimento dos pareceres jurídicos, entendemos não ser 
procedente, pois não se vislumbra que houve desconsideração dos pareceres jurídicos, 
pois todos foram considerados e quando não acatadas algumas recomendações 
ocorreram as devidas justificativas. Todos os cuidados foram tomados e os preços 
oriundos de diversos processos licitatórios foram frutos de competitividade, de 
concorrência entre os interessados, cujos resultados finais refletiram os preços de 
mercado.  
 
Para se ter uma ideia, a licitação de eventos, tão combatida pela equipe de auditoria, 
foram 58 (cinquenta e oito), sim, 58 (cinquenta e oito) empresas que participaram, com 
mais de 350 (trezentos e cinquenta) lances no pregão Eletrônico n.º 15/2012. Será que o 
resultado de tamanha disputa acirrada não refletiu preços de mercado? Ora, não é 
plausível admitir isso. 
 

1. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 

O processo teve início a partir do Termo de Referência nº 02/2012 elaborado pela 
Coordenação de Eventos e Cerimonial, às fls. 01 a 32. 

O documento acima em seu Item 1.3 informa que “O objetivo da contratação será 
organizar os eventos a serem realizados no âmbito da Funasa, estimados em 335 
(trezentos e trinta e cinco), ao ano, assim distribuídos”. 

Para tanto foram instruídos os autos de nº 25100.011657/2012-47 que culminaram na 
celebração da Ata de Registro de Preços nº 07/2012. 

1.1. DA DEFINIÇÃO DA UNIDADE DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO 
 
Quando do planejamento da licitação a escolha da unidade m² para contratação de 
espaço para realização de eventos decorreu da possibilidade de pagamento da forma 
mais justa para a Administração. Significa dizer que a Funasa apenas arcaria com o 
pagamento do m² efetivamente disponibilizado.  
 
Observa-se que a prática do mercado, aplicado no âmbito das licitações dessa natureza, 
divide-se em m², diária ou ainda em pagamento de taxa de administração. Em sendo 
assim, é possível encontrar outros órgãos utilizando metro quadrado, como exemplo o 
MEC (Pregão 72/2009) e agora recentemente a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Portanto, não é tão incomum na forma que a CGU colocou. 
 
O Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão n.º 1359/2011 - TCU - Plenário que 
tratou do Pregão n.º 72/2009 do MEC, onde o TCU não questionou a adoção do m² mas 
sim o valor unitário do m² em comparação com o praticado na época da licitação, onde 
recomendou que o MEC fizesse pesquisas semestrais para verificar o preço de mercado. 
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ACÓRDÃO Nº 1359/2011 – TCU – Plenário 
 

1. Processo nº TC 021.118/2010-8.  

2. Grupo II – Classe VII – Assunto: Representação.  

3. Representante: Front Propaganda Ltda. 

4. Unidade: Secretaria Executiva do Ministério da Educação. 

5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: 6ª Secretaria de Controle Externo (6ª Secex). 

8. Advogados constituídos nos autos: Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 
(OAB/DF 6.546), Jaques Fernando Reolon (OAB/DF 22.885), Álvaro Luiz 
Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760) e Gustavo Valadares (OAB/DF 
18.669). 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de 
representação interposta pela empresa Front Propaganda Ltda. em 4/8/2010, 
acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 72/2009, instaurado pela Subsecretaria 
de Assuntos Administrativos - SAA/SE/MEC, destinado à contratação de 
empresa para a realização de eventos do Ministério da Educação (MEC), da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 

9.1. conhecer da representação formulada pela Front 
Propaganda Ltda., uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade, 
nos termos do art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 

9.2. alertar a Subsecretaria de Assuntos Administrativos - 
SAA/SE/MEC quanto à necessidade de, nas licitações para registro de 
preços, formular o instrumento de contrato quando os valores envolvidos se 
encaixarem nas hipóteses de concorrência e de tomada de preços, na forma 
estabelecida no art. 11 do Decreto nº 3.931/2001, c/c o art. 62 da Lei nº 
8.666/1993;    

9.3. determinar à 6ª Secretaria de Controle Externo deste 
Tribunal que proceda à constituição de processo apartado para: 

9.3.1. avaliar o cumprimento das determinações contidas nos 
subitens 1.5.2 e 1.5.3 do Acórdão nº 1.630/2010 – Plenário, verificando a 
efetiva existência de antieconomicidade nos preços utilizados para locação 
de espaço físico para eventos no âmbito do Pregão Presencial para Registro 
de Preços nº 72/2009, levando em conta, entre outros fatores, o resultado 
das eventuais pesquisas de preços realizadas pelo MEC, conforme 
anunciado na Nota Técnica Complementar nº 01/2010 – 
CGCC/SAA/SE/MEC; e 
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9.3.2. examinar a legalidade das emissões de empenho pela 
SAA/SE/MEC e pela Capes, em favor da empresa FJ Produções Ltda., após 
a vigência da ata de registro de preços decorrente do citado pregão; 

9.4. dar ciência desta deliberação, acompanhada do relatório e 
do voto que a fundamentam, à Subsecretaria de Assuntos Administrativos - 
SAA/SE/MEC, à representante e à empresa FJ Produções Ltda.; 

9.5. arquivar o presente processo. 

 
Realmente constou do Termo de Referência o pagamento de Taxa de Administração de 
3% para locação de espaço diante da apresentação de três orçamentos pela contratada. 
Contudo, percebe-se facilmente que tal dispositivo ficou solto no referido termo, uma 
vez que restou claro que o critério adotado para a locação de espaço foi o de m². 
 
1.2. DA PESQUISA DE PREÇO E POSSÍVEL DEFICIÊNCIA NA ESTIMATIVA 
DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
Em prosseguimento à instrução do procedimento licitatório, a metodologia adotada para 
a realização da pesquisa de preço foi definida a partir das seguintes etapas: 

 
a) Consulta de fornecedores do serviço cadastrados no SICAF, com pelo 

menos 1 (um) email de contato; 
b) Empresas localizadas a partir de sites de busca, com pelo menos 1 (um) 

email cadastrado; 
c) Contato telefônico com todas as Empresas associadas às Unidades 

Estaduais da Associação Brasileira de Empresas de Eventos; 
d) Envio de email aos fornecedores a partir de Atas de Registro de Preços em 

vigência. 
 

Conforme consta do Despacho nº 505/2012, fl. 265, do Processo de Contratação, foram 
enviados 410 (quatrocentos e dez) consultas, sendo que o retorno positivo (excluídos os 
emails que retornaram e as empresas que não cotaram), foi muito pequeno em relação à 
grande quantidade de emails disparados. 

 
Ora, não pode a Administração ficar ad eternum 9de empresas para que concedam 
preços apenas para fins de estimativa. 

 
Confrontando os valores obtidos a partir da pesquisa de mercado e os obtidos do 
procedimento licitatório, tem-se as seguintes informações. 
 

SETOR ESTIMADO LICITADO (58 licitantes) 

I R$ 29.670,00 R$ 3.000,00 

II R$ 34.540,38 R$ 3.000,00 

III R$ 30.452,80 R$ 3.010,00 

IV R$ 35.618,44 R$ 3.498,00 

                                                 
9 até a eternidade, para sempre (http://www.revisoeserevisoes.pro.br/gramatica/expressoes-latinas/) 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

176 

V R$ 28.686,70 R$ 3.498,00 

VI R$ 34.242,58 R$ 3.498,00 

 
Não se poderia ter chegado a uma economicidade de aproximadamente  90% em relação 
ao preço de mercado obtido, caso o certame não permitisse uma significativa 
competitividade  entre os licitantes. Inclusive é importante ressaltar o Recurso 
interposto pela Empresa Boing, conforme transcrevemos: 

 

Ilma. Sra. IDA MARIA DE CASTRO 
GUSMÃO 
Pregoeira do Fundação Nacional de Saúde 
 
 
 
Referência: Pregão Eletrônico nº 15/2012 – 
FUNASA – Realização de Eventos 
 
 
 
Senhora Pregoeira, 
 
BOEING EVENTOS LTDA, já qualificada 
nos autos do procedimento licitatório em 
epígrafe, vem à presença de Vossa Senhoria, 
respeitosa e tempestivamente, com 
fundamento no artigo 26 do Decreto nº 
5.450/2005, apresentar suas RAZÕES DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO em face do 
resultado da licitação, conforme a ata da 
sessão do último dia 31 de maio, nos termos 
adiante expendidos: 
 
 
------------------------------------------------ 
1. DO RESULTADO DO PREGÃO 
------------------------------------------------ 
 
Foram declaradas vencedoras dos itens 1, 2, 3, 
4, 5 e 6 as propostas (lances finais) da empresa 
AGENCIA DE EVENTOS NEGOCIOS E 
SERVICOS LTDA, com valores 
respectivamente, unitário e global: 
1) R$ 3.000,0000 / R$ 210.000,0000; 
2) R$ 3.000,0000 / R$ 135.000,0000; 
3) R$ 3.010,0000 / R$ 135.450,0000; 
4) R$ 3.498,0000 / R$ 192.390,0000; 
5) R$ 3.498,0000 / R$ 262.350,0000; e 
6) R$ 3.498,0000 / R$ 157.410,0000. 
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O valor global da ata, com a soma dos itens 
ficou em R$ 1.092.600,0000. 
 
Isso significa gritante diferença em relação aos 
preços que a FUNASA estimou como 
máximos, conforme constante nas Planilhas 
inseridas no Anexo I do Edital – Termo de 
Referência. 
 
Para ilustrar isso, oportuno logo buscar 
determinados itens unitários entre os vários 
que podem ser exemplificados (das planilhas 
definitivas), que chamam a atenção, 
especialmente, porque estão muito abaixo 
também dos preços reais praticados no 
mercado: 
 
Setor I – Distrito Federal 
2) Mestre de Cerimônias: R$ 150,00 / No 
mercado a R$ 750,00; 
3) Recepcionista: R$ 70,00 / No mercado a R$ 
140,00; 
4) Operador de equipamento: R$ 50,00 / No 
mercado a R$ 90,00; 
5) Operador de som: R$ 50,00 / No mercado a 
R$ 90,00; 
6) Brigadista: R$ 70,00 / No mercado a R$ 
120,00; 
7) Vigilância desarmada: R$ 70,00 / No 
mercado a R$ 120,00; 
8) Apartamento Standard: R$ 190,00 / No 
mercado a R$ 240,00; 
9) Apartamento Standard: R$ 180,00 / No 
mercado a R$ 260,00; 
10) Locação de microônibus: R$ R$ 300,00 / 
No mercado a R$ 850,00; 
11) Locação de ônibus executivo: R$ 500,00 / 
No mercado a R$ 900,00; 
41) Arranjo Floral de mesa: R$ 45,00 / No 
mercado a R$ 150,00; 
42) Arranjo floram de pé: R$ 50,00 / No 
mercado a R$ 100,00; 
43) Mastro com bandeira: R$ 20,00 / No 
mercado a R$ 150,00; 
44) Púlpito: R$ 25,00 / No mercado a R$ 
150,00; 
49) Equipamento de sonorização completo: R$ 
100,00 / No mercado a R$ 250,00; 
54) Projetor de multimídia: R$ 40,00 / No 
mercado a R$ 150,00; 
59) Microcomputador: R$ 25,00 / No mercado 
a R$ 100,00; 
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60) Notebook: R$ 25,00 / No mercado a R$ 
90,00; 
 
Foram exemplificados acima apenas alguns 
dos itens do Setor I – Distrito Federal, mas as 
mesmas distorções extremamente para baixo 
são verificadas nos mesmos itens 
correspondentes das outras planilhas, de todos 
os demais Setores (Itens do Pregão). 
 
Isso contamina as propostas da referida 
empresa para todos os itens do pregão, porque, 
por um lado fica evidenciado um preço 
inexequível para determinado “item unitário”, 
como macula o resultado final do pregão, 
também pela inexeqüibilidade, que, inclusive, 
tende a estar incluindo um “jogo de planilha”, 
que no momento da execução do contrato, 
colocará o dispêndio, na prática com mais 
elevado, porque não foi a proposta mais 
vantajosa que acabou sendo declarada 
vencedora. 
 
[...] 

 
Portanto, ainda que não caiba aqui discutir 
parâmetros do edital, observa-se que os 
valores apresentados pela licitante declarada 
vencedora são absolutamente inexeqüíveis, até 
mesmo pelo total, pois é incontestável que, 
atualmente, não está dentro do preço de 
mercado o valor de R$ 3.000,00, por exemplo, 
para a realização de  eventos com o porte e as 
características descritas no edital, que a 
FUNASA precisa para o Distrito Federal, além 
dos outros Setores. 
 
A FUNASA não abriu uma licitação para 
contratar uma empresa que, na execução do 
contrato, venha a precisar de uma série de 
ajustes nas quantidades de itens cotados 
(serviços descritos na planilha), ou até mesmo 
alteração de valores desses itens. Da nada 
adianta ter um resultado final teoricamente 
“menor”, quando se sabe que, na prática, 
repita-se, ele é absolutamente inexeqüível e 
colocará em risco a realização dos eventos da 
FUNASA. 
 
Nesse contexto, é impositiva que seja feita 
diligência, nos termos do artigo 43, § 3º, da 
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Lei nº 8.666/93, a fim de que seja exigida da 
empresa declarada vencedora a comprovação, 
por meio de notas fiscais de todos os seus itens 
unitários, inclusive e especialmente os 
destacados acima, que apresentam o mesmo 
defeito nos Setores I a VI, para demonstrar 
como a empresa chegaria naqueles valores tão 
baixos, além de comprovação, também por 
meio de nota fiscal de serviço concreto 
realizado, com as mesmas características 
daqueles dos Setores I a VI, que comprovem 
preço igual ou aproximado. 
 
Feitos esses registros, impõem-se os alertas 
agora sobre os potenciais danos de os preços 
excessivamente baixos podem causar. 
 
O saudoso professor Carlos Pinto Coelho 
Motta já ressaltava que: “A proposta 
inexeqüível constitui-se, como se diz, numa 
"armadilha" para a Administração: o licitante 
vence o certame; fracassa na execução do 
objeto; e não raro intenta, junto ao órgão 
contratante, reivindicações de revisão de 
preços, baseadas nos mais engenhosos 
motivos. Eis a razão de todos os cuidados 
legais na delimitação da proposta inexeqüível. 
(MOTTA, 2005, p. 414). 
 
E na mesma linha é também o entendimento 
do Tribunal de Contas da União, conforme se 
visualiza de trecho do voto condutor do 
Acórdão TCU nº 697/2006 - Plenário, do 
Ministro Ubiratan Aguiar: “(...) 9. A 
desclassificação de propostas em razão de 
preço tem por objetivo evitar que a 
administração contrate bens ou serviços por 
preços excessivos, desvantajosos em relação à 
contratação direta no mercado, ou 
inexequíveis/irrisórios, que comprometam a 
satisfação do objeto almejado com 
consequências danosas à administração. 10. 
No que se refere à inexequibilidade, entendo 
que a compreensão deve ser sempre no sentido 
de que a busca é pela satisfação do interesse 
público em condições que, além de vantajosas 
para a administração, contemplem preços que 
possam ser suportados pelo contratado sem o 
comprometimento da regular prestação 
contratada. 
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Pelo exposto no recurso, vislumbra-se uma aguda discrepância entre o “preço 
inexeqüível” e o termo “superfaturamento” empregado pela equipe auditora, até porque 
o preço final da licitação foi comparado com 57 empresas, após mais de 350 lances. 

 
Como leciona Jacoby Fernandes ao discorrer dos requisitos da ampla pesquisa: 

 
“A compreensão da expressão ampla pesquisa  de preços 
deve ser precedida da fixação de requisitos de validade e 
segurança do próprio levantamento e tratamento dos 
dados. [..] 
Alguns requisitos podem ser elencados como vetores da 
ampla pesquisa e condições de sua validade, apesar de, no 
curso do trabalho, outros se mostrarem igualmente 
relevantes”. 

 
Discorre o autor que, dentre os requisitos para validade da pesquisa de preços, estão a 
generalidade (a pesquisa deve considerar todos que estejam aptos a negociar com a 
Administração) e a atualidade: o levantamento de preços deve ser limitado no tempo 
para não provocar distorções. 

 
Por ser oportuno, cumpre verificar que a pesquisa de mercado  atendeu aos critérios que 
permitem atestar pela sua legalidade, até porque não foi fruto da imaginação dos 
servidores que buscaram de todas as formas a melhor pesquisa possível. O preço de 
referência foi baseado em propostas concretas apresentadas pelas empresas que se 
dispuseram em apresentar seus preços, mesmo como estimativa. 

 
Embora não conste dos autos de contratação foi realizada consulta à atas de registro de 
preços vigentes. Contudo, o resultado não foi considerando na consolidação dos dados, 
pois, conforme apontado pela própria equipe de Auditoria, evidencia-se uma dificuldade 
de localizar parâmetros semelhantes ao licitado pela Funasa, sendo que o mais próximo 
localizado pela CGU foi a Ata de Registro de Preços elaborada pelo CNJ. E face ao 
lapso temporal de realização da Ata da Funasa (28/05) e a do CNJ (22/10) esta não pôde 
ser considerada para fins de composição da estimativa de preço. 

 
Optou-se então por não considerar as informações das demais atas considerando a 
significativa discrepância das descrições entre os itens. Em todo caso, se os preços 
registrados nas atas vigentes houvessem sido incluídos, um questionamento mais 
agravante poderia ser suscitado, ou seja, considerar para fins de constituição de preço de 
referência itens com descrição diferentes, tal qual aconteceu com a pesquisa de preços 
da UMCQA. 

 
Ora, a licitação foi acirrada com ampla participação de 58 (cinquenta e oito) empresas 
participantes com mais de 350 (trezentos e cinquenta) lances, sagrando-se vencedora a 
que apresentou o menor preço global após intensa disputa. 
 
 
Houve interposição de Recursos Administrativos contra o resultado da licitação com o 
argumento que os preços ofertados pela empresa vencedora estavam inexequíveis. O 
preço cotado para o m² foi também alvo de Recurso sob a alegação de também ser 
inexequível.  
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Os preços ofertados pela empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda, a 
respeito dos valores aplicados para os lotes discriminados abaixo,que se encontram fora 
do praticado no mercado, tornando-se assim completamente inexequíveis a sua 
proposta. 
 
Citamos abaixo alguns preços que a empresa declarada vencedora do certame ofertou: 
 
Podemos verificar que o valor ofertado pela empresa declarada vencedora para o item nº 
13 (Auditório/Anfiteatro) é completamente inexequível, uma vez que na descrição do 
item, é solicitado a Locação do espaço físico com todos os equipamentos inclusos, tais 
como podemos ler;“Deverá atender as necessidades da demanda com conforto e 
climatização adequada ao nº de participantes, disponibilizar cadeiras confortáveis, 
atender aos portadores de necessidades especiais, conter mesa diretora com toalha ou 
palco, conforme solicitado previamente, conter no mínimo 1 (um) ponto lógico de 
acesso à Internet de alta velocidade com no mínimo 1MB de taxa real em 
funcionamento, sonorização com operador, projetor multimídia, tela de projeção com 
resolução que atenda o local, microcomputador e operador, ponteira a laser, púlpito, 
mastros para no mínimo 3 bandeiras, e banheiros masculinos e femininos, próximos ao 
local e de fácil acesso.”. 
 
 
O valor ofertado por esta empresa foi de R$ 12,00 por M²/Dia, sendo que a média 
praticada no mercado é de R$ 1,00 M² por pessoa, logo se a Administração solicitar um 
espaço para um evento de 100 Participantes aproximadamente, o valor total desta 
locação será de R$ 1.200,00. Questionamos, como é que pode ser? Pois, se a empresa 
vencedora contratar tal serviço pelo preço acima exposto ira custear todos os 
mobiliários, internet, sonorização, equipamentos, operador, dentre outros com este 
valor? 
 
É importante reforçarmos que os valores ofertados pela a empresa declarada vencedora 
foram para as Regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, onde sabemos que a 
diferença de valores entre elas é muito significante, como é fácil comprovar. 
 
Também podemos verificar que os valores ofertados para locação de equipamentos 
como os microfones (itens de 50 à 53), a empresa declarada vencedora ofertou o mesmo 
valor R$ 10,00. Isso mesmo, R$ 10,00 para todas as regiões, muito nos causa estranheza 
destes valores, pois, mesmo que a empresa afirme e comprove possuir tais 
equipamentos, só o custo de enviá-los para os Estados fora da sede da empresa,no 
mínimo demonstrar uma falta de conhecimento dos serviços aqui contratados. Pois, não 
podemos nos esquecer de que há um custo de frete e encargos fiscais que claramente 
não estão incluídos nesses valores ofertados. 
 
E caso a empresa venha a sublocar os equipamentos acima citado, há o custo dos 
equipamentos, encargos fiscaise custo dos itens necessários para o seu funcionamento, o 
deslocamento do local da empresa sublocada ao local do evento, os impostos da 
empresa sublocada e os tributos da empresa declarada vencedora. Éde clareza solar que 
os valores ofertados não são capazes de cobrir com os gastos necessários para a perfeita 
execuçãodos serviços aqui contratados. 
 

 
Ao observarmos os relatórios estatísticos constantes do site www.comprasnet.gov.br de 
lavra do Ministério do Planejamento, verifica-se que a economia acumulada em razão 
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da utilização do Pregão Eletrônico é de 80%. Tal economia foi apurada comparando o 
Preço de Referência com o valor homologado. Será que as pesquisas de mercado 
realizada pelos órgãos públicos foram tão mal feitas para que se desse essa economia 
acumulada de 80% ou referida economia foi consequência do acirramento das disputas 
competitivas? Claro que foi em função dos próprios processos concorrenciais. 
 
Vejam que não se tratam de pesquisas mal realizadas, mas sim das licitações em si, o 
que comprova que as pesquisas de mercado realizadas pela Funasa não estão diferentes 
daquilo que é feito pelos demais órgãos públicos. 
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Podemos pegar como exemplo a própria licitação do CNJ, tão aclamada pela equipe de 
auditoria, para verificarmos facilmente que o preço homologado foi muito aquém do 
preço de referência, o que comprova mais uma vez que a pesquisa de preços da Funasa 
não está tão fora do que é feito na Administração Pública. 
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Os quadros acima da licitação do CNJ demonstram cabalmente a grande diferença entre 
o preços de referência e o preços homologados, muito similar com o que aconteceu com 
a Funasa, confirmando que é prática nas licitações públicas a grande diferença entre o 
que é estimado com o que é efetivamente homologado. 
 
Portanto, não há o que se falar de pesquisa mal feita, até porque a pesquisa aconteceu e 
as empresas apresentaram seus preços estimativos, não sendo, frise-se, fruto da 
imaginação do servidores da Funasa. 
 
 
 
1.3. DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO E POSSÍVEL SUPERESTIMATIVA 
DE EVENTOS 

 

No que se refere à afirmativa de “Superestimativa no quantitativo de eventos”, ITEM 
9.2 “a”, entendemos que o gestor agiu assertivamente ao optar pela modalidade Pregão 
Eletrônico com Registro de Preços. Senão vejamos: 
 
O artigo 2° do Decreto n.° 3931/01, disciplina que será adotado o SRP nas seguintes 
hipóteses: 

 
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas 
seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações freqüentes; 
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com 
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
necessários à Administração para o desempenho de suas 
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atribuições; 
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; e 
IV - quando pela natureza do objeto não for possível 
definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços 
para contratação de bens e serviços de informática, 
obedecida a legislação vigente, desde que devidamente 
justificada e caracterizada a vantagem econômica. (grifos 
nossos). 

 
O inc. IV apresenta uma situação peculiar em que não se mostra possível precisar com 
exatidão o quantitativo a ser utilizado. Infere-se então que o fato da Administração 
Pública não delimitar exatamente os quantitativos a serem contratados não incorre em 
quaisquer indícios de irregularidades que ensejam superdimensionamento dos 
quantitativos. 
 
Em sendo assim, a Administração entendeu por bem valer-se do instrumento do SRP de 
forma a assegurar que não haveria obrigação de contratar eventos além das suas reais 
necessidades. 
 
Coadunamos com o entendimento da equipe de auditoria no sentido de que os 
quantitativos têm relação direta no preço e na decisão das empresas, tanto é que refletiu 
com a participação de 58 empresas. Contudo, entendemos que a Funasa ao deixar claro 
que tem capacidade, como de fato possui, de realização de 335 eventos/ano sempre 
buscará, dentro da legislação pertinente, selecionar o fornecedor mais bem capacitado 
para tal feito. Ademais, à época da realização da licitação as empresas sabiam muito 
bem a possibilidade em replicar a ata para outros órgãos, ou seja, poderiam vender sem 
limite muito mais que o quantitativo solicitado, em virtude da legislação até então 
vigente. 
 
Desta forma, a licitação atendeu ao seu o objetivo precípuo, qual seja, selecionar o 
fornecedor que atendeu ao instrumento convocatório para tanto, ou seja, a empresa 
contratada comprometeu-se a ter condições satisfatórias para a realização do 
quantitativo licitado. 
  
Assim, entende-se que diante da impossibilidade de se definir os quantitativos exatos e 
considerando ser agravante o fato da Administração efetivamente contratar quantitativos 
superiores ao efetivamente realizados, foi dada continuidade ao certame. 

Em resumo, entendemos que o quantitativo influenciou na decisão da empresa, mas não 
de forma negativa. Uma vez que se pode concluir que quanto maior quantitativo a ser 
licitado a Funasa pode ter obtido ganhos por economia de escala. 
 
É de entendimento pacífico que o gestor público deve abster-se de superestimar os 
quantitativos para que tenha uma margem de segurança. Em sendo assim, fazemos 
menção ao Despacho nº 004/2012, fl. 348, do Processo nº 25100.011.657/2012-47, pelo 
qual a área de Eventos e Cerimonial informa que no ano de 2011 foram realizados 50 
(cinqüenta) eventos. Acrescentou ainda que “A estimativa foi realizada dentro de uma 
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suposição, uma vez que em cada gestão a demanda de eventos  [...] pode aumentar ou 
diminuir”. 
 
Face ao contido nos autos, o estabelecimento do quantitativo não foi realizado de 
maneira arbitrária, uma vez que, sendo o Cerimonial a área que maior detém de 
conhecimento acerca da demanda reprimida e vindoura da Instituição quanto à 
realização de eventos, houve uma preocupação em se prever da melhor maneira possível 
o quantitativo a ser demandado. 
 
Pela leitura do expediente acima, subtende-se que nos anos anteriores não foi realizado 
um quantitativo maior de eventos em decorrência, principalmente, pelo fato de que a 
Funasa, para realizar um simples evento, deveria contar com o apoio de outros órgãos. 
Tal fato reduz drasticamente a possibilidade de realização de eventos, e sem contar com 
uma empresa especializada, torna-se ainda mais agravante a possibilidade de atender o 
quantitativo de eventos necessários com a máxima qualidade exigida. 
 
É de certa forma incabível pensar que esta Instituição, pelo seu porte e 
representatividade, possa necessitar realizar apenas 50 eventos/ano. 
 
Faz-se inevitável ponderar que no intervalo entre a finalização da licitação e a execução 
da referida Ata de Registro de Preços, ocorreu a substituição de titulares do Cerimonial, 
este fato influenciou na realização de eventos aquém do previsto, mas que não gerou 
nenhum prejuízo ao Erário, tampouco possa suscitar questionamentos quanto ao 
quantitativo licitado. 
 
Assim, entendemos que dentro do contexto no qual a licitação foi planejada (demanda 
reprimida, previsão de significativa realização de eventos) x alterações no corpo 
funcional da Funasa dentro da área responsável pela execução do contrato impactou na 
realização dos quantitativos de eventos, diferentemente do contido na Cláusula Catorze 
– Da Fiscalização que estabelece: 
 

“14.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Coordenação de 
Eventos e Cerimonial da Funasa, na condição de representante da CONTRATANTE”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A alegação da Funasa de que a equipe de fiscalização deixou de considerar o esforço 
despendido pela Entidade na realização de pesquisa de preço, não reflete os 
apontamentos, cabendo inicialmente citar o Voto do Ministro Relator do Acórdão TCU 
nº 1.498/2005, a saber:  
 

“A simples cotação de preços máximos nos editais de licitação não é prova 
de que tenha sido realizada pesquisa de preço. Aliás, a existência 
comprovada de superfaturamento na licitação torna óbvio que os valores 
lançados no edital não poderiam ter resultado de uma pesquisa de preços 
autêntica.” 
 

Dado o exposto, faz-se necessário esclarecer que a pesquisa de mercado realizada pela 
Funasa foi conduzida por meio de mensagens eletrônicas encaminhadas às empresas 
responsáveis pela prestação de serviço, inclusive muitas dessas mensagens foram 
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encaminhadas para endereços eletrônicos pessoais, tornando frágeis as informações 
apresentadas pelas empresas. 
 
A fragilidade na pesquisa realizada reside no fato de que as empresas contatadas de 
maneira informal não são obrigadas a manter os preços cotados, ou seja, esses valores 
não são confiáveis para definir o preço de referência. 
 
Como medida alternativa para a definição do preço de mercado, a Funasa poderia fazer 
comparação das Atas de Registro de Preços vigentes à época. Nessa pesquisa, poderia 
até optar por aderir a uma ata vigente se as especificações se enquadrassem nas suas 
necessidades. 
Quanto ao descumprimento dos pareceres jurídicos, para o caso em comento, pode 
mencionar alguns itens tratados no Parecer que foram desconsiderados na condução do 
processo, conforme exemplos: 
 

Item 39:  
“A Jurisprudência iterativa do tribunal de Contas da União é assente no 
sentido de que o estabelecimento dos critérios de aceitabilidade de preços 
unitários, com a fixação de preços máximos, ao contrário do que sugere a 
interpretação literal do art. 40, inciso X, da Lei 8.666/93, é obrigação do 
gestor e não sua faculdade, uma vez que o limite constitui fator ordenador 
da licitação, ao evitar a disparidade exagerada dos preços unitários e 
global constantes das propostas, situação que poderia predispor a 
contratação futura e alterações indevidas.”. (grifos nossos) 

 
Item 42: 
“Considerando que há discrepâncias bastante significativas, a exemplo do 
que ocorre no Mapa de fl. 147, entre os preços (R$ 4.000,00 e R$ 3,00) 
apresentados pelas empresas 3 e 5 quanto ao item 11, torna-se 
imprescindível, para a continuidade do certame, um maior aprofundamento 
da pesquisa de preços, inclusive com juntada de avaliações em contratos 
celebrados com outros órgãos da Administração Pública, como meio de 
evidenciar o preço médio e justo ao serviço que se pretende contratar, uma 
vez que se encontra muitas disparidades nas propostas apresentadas e 
resumidas nos Mapas Estimativos de Preços.”  (grifos nossos) 

 
Além dos itens transcritos, a conclusão desse Parecer é clara ao afirmar, no item 76, 
que, para dar prosseguimento ao procedimento licitatório, deverá a Administração 
atentar para os aspectos mencionados, citando 18 itens. 
 
Assim, restou demonstrado que, na condução da licitação, a Funasa não considerou as 
recomendações da Procuradoria quanto à necessidade de que a pesquisa de preço fosse 
aprofundada e que fossem avaliados contratos já firmados pela Administração, a fim de 
esclarecer as disparidades de preços identificadas, uma vez que o valor estimado foi 
aproximadamente 10 vezes o definido no termo de referência. 
 
Da mesma forma não pode prosperar o argumento da Funasa de que o TCU, ao julgar 
representação acerca de supostas irregularidades ocorridas na Ata de Registro de Preços 
gerenciada pelo MEC, Ata nº 72/2009, não questionou a cobrança do espaço por m2, 
uma vez que na instrução processual a Corte de Contas menciona o seu Acórdão nº 
1630/2010 – Plenário, tratando de outra representação para a mesma Ata, identificou 
falha na pesquisa de preço de locação de espaço físico, conforme item 1.5.2, a saber: 
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“2.2 Destaca-se que o referido certame já foi objeto de deliberação 
deste Tribunal no TC 000.561/2010-0, em virtude de representação desta 
Unidade Técnica, onde foram analisados os atos praticados até 08/02/2010. 
Naquela fase, o pregoeiro ainda estava promovendo diligências para 
comprovar a viabilidade econômica dos preços ofertados (fl. 335) pelas 
empresas. O processo foi apreciado pelo Acórdão 1.630/2010-Plenário, 
sendo exaradas três determinações à Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos do MEC, a saber: 
‘1.5.1 se abstenha de distribuir pen drives a participantes de eventos, em 
detrimento da entrega de cópias de DVD-RW ou CD, com arquivos de 
documentos produzidos para esses eventos, caracterizando ato 
antieconômico no âmbito dos contratos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços do Pregão Eletrônico nº 72/2009; 
1.5.2. realize pesquisa de mercado a fim de assegurar, previamente, a cada 
contratação de locação de espaço físico para eventos, que os valores a 
serem pagos serão os mais vantajosos para a Administração, evitando a 
antieconomicidade dos preços obtidos como ocorreu no âmbito do Pregão 
Eletrônico nº 72/2009; 
1.5.3. em face da inadequação da pesquisa de mercado que fundamentou o 
orçamento estimativo do Pregão Eletrônico nº 72/2009, verifique 
periodicamente a adequação dos preços registrados em comparação aos 
praticados no mercado, para assegurar a economicidade das contratações, 
em observância ao disposto no art. 12, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.931/2001, 
bem como nos itens 22.1 e 22.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2009, 
ressaltando que a contratação a preços superiores aos de mercado enseja 
responsabilização solidária;’.” (grifos nossos) 

 
Dessa maneira, demonstra-se que a jurisprudência do TCU mencionada não é suficiente 
para comprovar que o procedimento adotado pela Funasa na condução do procedimento 
tinha amparo, mesmo porque as Determinações exaradas no Acórdão nº 1630/2010 – 
Plenário foram descumpridas. 
 
Por fim, aduz a Funasa em sua manifestação que Ata de registro de Preço utilizada pela 
CGU para comparar os preços dos serviços, gerenciada pelo CNJ, apresentou as 
mesmas disparidades de preço entre o valor estimado e o valor homologado. 
 
Da análise de fato, verifica-se que a Funasa adotou uma comparação que não evidencia 
que a diferença entre o preço de referência e o valor homologado nas Atas gerenciadas 
pelo CNJ e pela Funasa são comparáveis, pois a Entidade elencou 6 itens, de um total 
de 247 previstos na Ata do CNJ, para justificar que a redução é prática na licitações. 
 
Ocorre que dois aspectos fragilizam a comparação realizada pela Funasa. O primeiro é 
que a diferença entre os valores de referência e os homologados na Ata do CNJ é de 
aproximadamente 3 vezes, enquanto que na Ata da Funasa é de 10 vezes. O segundo é 
que a Fundação apontou 6 itens de forma individualizada, deixando de levar em 
consideração que o preço da proposta vencedora foi o valor global. Assim, ao se fazer 
essa análise para o valor global, essa diferença se mantém na licitação conduzida pela 
Funasa, uma vez que o valor por evento homologado é 10% do valor estimado, 
demonstrando a fragilidade da pesquisa de mercado, conforme apontou a Procuradoria 
no seu parecer jurídico. 
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No que se refere à justificativa apresentada em relação à superestimativa do quantitativo 
de eventos, faz-se oportuno mencionar o Acórdão nº 2568/2011 – Segunda Câmara, que 
na sua instrução apontou a mesma falha pela Funasa, conforme segue: 
 

Superestimativa nos Quantitativos dos Eventos 
47. As justificativas da Aplauso quanto ao fato de ter superestimado 
os quantitativos de vários eventos (item 22)  não procedem. Os eventos 
devem ser planejados e pagos de acordo com o número de participantes 
efetivos, e não com base no número de convidados. A Aplauso apresentou 
notas cobrando o pagamento de refeições e diárias para pessoas que não 
estavam presentes nos eventos. Foram alugadas cadeiras e computadores 
em duplicidade, em certos eventos, quando esses itens já estavam 
disponíveis para uso. Essas são apenas algumas das irregularidades 
relativas a pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade identificadas 
na instrução inicial desse processo (fls. 1152-1155, v.p.). 
 

Além desse fato, a Procuradoria já havia opinado pela necessidade de se demonstrar o 
quantitativo de eventos previstos, uma vez que houve a previsão de 335 eventos para o 
período de um ano, sem qualquer motivação para justificar esse quantitativo.  
 
Em face do exposto, conclui-se que a manifestação da entidade não foi suficiente para 
demonstrar que os quantitativos eram compatíveis com a intenção da entidade em 
realizar eventos. Essa situação é corroborada pela quantidade de eventos realizados 
durante a vigência da Ata, que não chegou a 10. 
 
Apesar de a Funasa considerar o quantitativo como item de pouca relevância na 
licitação, cumpre asseverar que essa previsão tem impacto na apresentação das 
propostas das empresas participantes do pregão, pois a participante do certame deve 
levar em conta que deverá possuir estrutura para realizar quase um evento por dia.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar planejamento definido o quantitativo de eventos a serem 
realizados no período de vigência da licitação, como vistas a orientar o detalhamento 
constante do Termo de Referência. 
 
Recomendação 2: Orientar o Termo de Referência por meio de consulta a Atas de 
Registro de Preços que atenda a necessidade demonstrada no planejamento, inclusive 
utilizando unidades de medidas compatíveis com os serviços a serem prestados e os 
preços praticados no mercado.   
 
 
7.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Prestação de serviço de organização de eventos em desacordo com o Termo de 
Referência, resultando em prejuízo à Administração. 
 
Fato 
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O Processo nº 25100.011657/2012-47 trata da contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos e serviços 
correlatos a serem realizados pela Funasa em todo o território nacional. 

Do exame na execução do Termo de Referência, verifica-se o descumprimento de 
cláusulas previstas no Termo de Referência do Pregão nº 15/2012, conforme tratado a 
seguir: 
 
a) O Termo de Referência, especificamente no item 3.1.1- Locação de Espaço, previu 
que a contratada deverá apresentar, no mínimo, 3 propostas de cotação de espaços a 
serem locados, cabendo à contratada a cobrança de taxa de administração no percentual 
de 3%.  
 
Com base na avaliação dos eventos realizados, verificou-se que a contratada não 
apresentou as 3 propostas de cotação de espaço para nenhum evento previstas. A 
empresa apresentou o local onde seria realizado, informando apenas quais os espaços 
foram reservados, acompanhada de cada área.  
 
Dessa forma, o valor pago pela locação foi realizado com base na área dos espaços, 
contrariando a previsão de ser pago com base na taxa de administração de 3%. 
Conforme demonstrado em ponto específico deste Relatório, a cobrança por m2 gerou 
prejuízo à Administração. 
 
b) Pagamento por serviços não executados 
Em relação ao serviço de hospedagem, o subitem 3.1.4, c, do Termo de Referência 
estabelece que: caso a contratante não confirme a contratante não confirme a presença 
do participante convidado e da equipe de apoio até 24 horas antes do início da 
hospedagem, fica cancelada a reserva e desobrigada a contratante de efetuar qualquer 
pagamento relativo a no show”. 
 
Da verificação procedida nos eventos realizados no exercício de 2012, constatou-se que 
o pagamento da despesa de hospedagem sempre foi feito considerando o quantitativo 
inicial de previsto, mesmo havendo a confirmação na relação de presença que nem 
todos os participantes tenham comparecido. 
 
Além da hospedagem, verifica-se que a falta de controle do quantitativo de participantes 
também teve reflexo nas despesas para os serviços de fornecimento de alimentação 
(almoço e jantar institucional), uma vez que foram cobrados por participantes. 
Como exemplo, cita-se o evento “I Encontro Nacional de Educação em Saúde 
Ambiental da FUNASA”. A quantidade de almoços e jantares institucionais 
inicialmente previstos foi de 912, tendo sido servidos apenas 750, totalizando uma 
diferença de 162 alimentações. Com um custo de R$ 40,00 cada alimentação, o valor 
total pago a maior foi de R$ 6.480,00. 
 
Em relação ao serviço de hospedagem, sendo conservador na análise, considerando que 
todos os hóspedes ficaram em “Apartamentos Standards Duplos”, o que diminui o valor 
total dispensando para acomodações, a quantidade de suítes inicialmente previstas foi de 
63. Porém, o número de participantes oriundos de outros Estados que efetivamente 
esteve em Brasília-DF, localidade do evento, foi de 115, necessitando, dessa forma, de 
apenas 58 apartamentos duplos, ocasionando uma diferença de 5 cômodos. 
Considerando a quantidade de diárias (4) e o valor unitário do apartamento (R$ 190,00), 
o valor total pago a maior foi de R$ 3.800,00. 
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Em relação aos outros eventos, por não constar nos referidos processos a relação de 
check-in e check-out, bem como as listas de presenças não terem sido apresentadas, não 
foi possível quantificar o prejuízo.  
 
Releva mencionar que a Funasa não adota qualquer tipo de confirmação de presença 
para os participantes, bem como a Empresa contratada não discrimina o quantitativo de 
hospedagens e de fornecimento de alimentação em sua fatura, cobrando o valor 
incialmente previsto. 
 
c) Pagamento por fornecimento de serviço não previsto no Temo de Referência 
Da análise dos pagamentos realizados, identificou-se que a proposta da Contratada de a 
Funasa servir diariamente 2 garrafas de água de 500ml, por pessoa, nos quartos dos 
hóspedes. Ocorre que não consta do Termo de Referência a prestação de tal serviço, 
caracterizando com prestação de serviço que não foi licitado. 
 
Esse serviço constou das propostas dos eventos, enquadrando-se como sendo 
pertencente ao serviço de alimentação, especificamente o item nº 29: fornecimento de 
garrafa de água mineral, servida em como de vidro tipo long drink para a mesa diretora 
e em copos de plásticos descartáveis para os demais participantes.  
 
O Quando a seguir demonstra os valores pagos por evento desses serviços, cumprindo 
esclarecer o valor de cada garrafa foi de R$ 3,00: 
 
Quadro 41 – Pagamento por Fornecimento de Água sem Previsão Contratual  

Evento Valor 
Total 

Simpósio de Tecnologias em Engenharia de Saúde Pública e I Feira de 
Tecnologia de Saúde Pública 

14.220,00 

I Encontro Nacional de Educação em Saúde Ambiental da Funasa 2.916,00 
Reunião de Planejamento da Fundação Nacional de Saúde 6.120,00 
Reunião de Diretoria Ampliada 1.836,00 
I Encontro Nacional do Departamento de Administração da Fundação 
Nacional de Saúde 

6.120,00 

Total 31.212,00 
 
Por fim, cabe a observação de que a falta de cadastro dos participantes, bem como de 
controle referentes ao quantitativo de participantes, impossibilitam a quantificação do 
prejuízo causado à Administração, mas, como os pagamentos feitos à contratada 
consideraram apenas os quantitativos inicialmente previstos, não os efetivamente 
prestados, conclui-se terem sido realizados pagamentos indevidos. 
  
 
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade na execução de contratos de prestação de serviços de eventos, resultante de 
autorização de serviços não previstos no termo de referência, bem como a execução dos 
serviços em desacordo com o termo de referência.  
 
Considerando que se os contratos tivessem sido executados de acordo com o previsto no 
termo de referência, a falhas não teriam ocorrido, atribuem-se as responsabilidades 
pelas falhas a Diretora do Departamento de Engenharia de Saúde Pública Substituta, o 
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Diretor do Departamento de Administração e o Diretor do Departamento de Saúde 
ambiental.  
    
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Nota Técnica s/n, encaminhada por meio do Ofício nº 
661//COGED/AUDIT, de 18/07/2012, a Funasa apresentou as seguintes manifestações: 
DO SUPOSTO PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS 

 
Esta Fundação entende que cabe uma apuração aprofundada quanto esta suposição 
levantada pela Equipe de Auditoria que demandará maior dedicação e tempo para 
elucidar devidamente este tópico. 
 
Assim, não poupará esforços para levantamento destes supostos pagamentos a fim de 
regressar procedimentos em desfavor da Empresa para reaver valores pagos 
indevidamente, caso isso tenha acontecido. 
 
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NOS APARTAMENTOS 

 
É temerário supor que o valor pago referente ao pagamento por fornecimento de água 
nos apartamentos caracteriza prestação de serviço não licitado. Conforme carta emitida 
pelo Hotel Nacional, o valor da água servida nos quartos possui o mesmo valor da água 
servida nos apartamentos, ou seja, R$ 3,00 a unidade. 
 
De fato não houve um item específico, mas o fato das garrafas de água terem sido 
servidas nos apartamentos ao invés de ser no local do evento, subtende-se que não gerou 
prejuízo, pois o item seria consumido, seja nos apartamentos ou no local do eventos. 
 
Frisa-se que a decisão de dispor duas garrafas por servidor decorreu do fato de que estes 
servidores não receberiam diárias ou receberam apenas 50% do montante. Assim, é 
possível inferir que se a Funasa optou por disponibilizar as garrafas d’água, e ao  
compararmos com os valores que seriam despendidos caso houvesse o pagamento de 
diária, esta opção seria mais onerosa para o Erário, senão vejamos. 
 
Com relação ao I Simpósio de Tecnologia em Engenharia de Saúde, temos o seguinte 
cálculo:  

• 180 participantes x 240,00 (valor da diária) x 6 dias = R$ 270.720,00 (duzentos 
e setenta mil setecentos e vinte reais). 

 
 Se somarmos os valores da hospedagem com o valor da água, teremos R$ 182.940,00 
(cento e oitenta e dois mil novecentos e quarenta reais). Logo: 

• O item “água” estava previsto no edital, sendo o valor unitário R$ 3,00 (três 
reais) 

• Não houve prejuízo ao Erário. Pelo contrário, economizou-se R$ 87.780,00 
(oitenta e sete mil setecentos e oitenta centavos) 
 

O Simpósio de Engenharia da Saúde Pública foi realizado em Brasília, em pleno 
período de seca, por uma questão de saúde dos participantes a distribuição de água é 
vital. 
Tal analogia pode ser feita ao Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, 
que foi realizado no verão em Belo Horizonte. 
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Ademais, entendemos que diante das justificativas apresentadas, esta Fundação  não 
incorreu em irregularidades, pelo contrário, por uma questão de proporcionar maior 
economicidade ao Erário, optou por disponibilizar um item de vital importância à saúde 
dos participantes, e que se demonstraria ser a opção menos onerosa.  
 
DA REFUTAÇÃO DAS CAUSAS QUANTO ÀS POSSÍVEIS DEFICIÊNCIAS DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
No item  7.2.2.1, a CGU constatou que  houve falha  na instrução processual  do Pregão 
Eletrônico nº 15/2012, para contratação de  empresa  para prestação de eventos, quanto 
à estimativa de quantitativos e de preços de referência alegando como causa a 
deficiência na condução da fase interna da contratação, especificamente quanto à 
definição dos quantitativos e do preço de referência. Quanto à superestimativa, alegou a 
ausência de metodologia, e, ainda, em relação à unidade de medidas e preço de 
referência dos serviços a não consulta aos sistemas que gerenciam as compras feitas 
pelo governo federal. 

 

Consideramos importante fazer algumas considerações acerca da afirmação referente à  
responsabilidade pela instrução  processual por parte da Coordenadora-Geral de 
Recursos Logísticos nos seguintes termos: 
A CGU afirma que as atividades relacionadas à instrução inicial de termo de referência 
são de responsabilidade da Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos e acrescenta 
que conforme constatado no Relatório Anual de Contas do exercício de 2011, no 
período em comento,  a servidora exercia o cargo de Coordenadora-Geral de Recursos 
Logísticos não  tinha conhecimento dos processos de trabalho da área, da equipe técnica 
que estava a sua disposição e dos assuntos relevantes da área de logística. Além disso a 
servidora exercia de fato as atividades do cargo de assessora da Presidência.  
 
Cumpre esclarecer que as atividades relacionadas à instrução processual são 
competência da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos como um todo, a qual é 
composta por vários servidores encarregados de desempenhar diversas atribuições,  
todas voltadas ao objetivo específico de atender a demanda da Administração de forma 
legal. No processo  referente ao Pregão nº 15/2012 pode-se constatar que os documentos 
que o compõe são  assinados por servidores distintos, configurando um trabalho 
desenvolvido em  equipe, de modo que cada agente se responsabiliza na medida de suas 
atribuições, não cabendo, portanto, afirmar que a responsabilização é de um único 
servidor. 
 
Outro aspecto que merece ser rechaçado é a menção ao Relatório Anual de Contas do 
exercício de 2011 no que tange ao cargo que a Coordenadora-Geral de Recursos 
Logísticos  ocupava a época. Não há ilegalidade no fato de uma pessoa exercer o cargo 
de assessor em determinado período e o cargo de coordenador em outro. A nomeação 
dos cargos comissionados no âmbito da administração pública federal são de livre 
escolha pela autoridade competente, conforme dispõe a legislação de regência, desse 
modo improcede a observação da CGU, ainda mais em situação como a presente em 
que nenhum prejuízo foi suportado pela administração em decorrência da citada 
nomeação.  
 
Conforme bem demonstrado, o procedimento adotado para a consecução do 
mencionado Pregão obedeceu a legislação  em vigor e a Coordenadora-Geral de 
Recursos Logísticos de então, em momento algum praticou ato  lesivo à administração 
pública. 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

196 

 
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
Pelo contexto que se encontram nos autos, salvo melhor entendimento, não nos parece 
viável informar que não houve controle por parte da Funasa com relação ao quantitativo 
de participantes nos eventos. Há atividades de planejamento que definem  demandas, 
principalmente para a realização de capacitações e atividades de  aperfeiçoamento dos 
servidores. A normatização desse procedimento é descrito na Norma de Capacitação da 
Funasa (redefunasa/downloads/Normas/Manuais – Norma de Capacitação-NoC), que, 
entre outras orientações, em seu item 5, dispõe sobre a participação dos servidores em 
eventos de capacitação interna.  
 
Entre outras instruções, essa norma regula que a participação de servidores em eventos 
de capacitação deva ser precedida pelo preenchimento do formulário específico (NoC 
1), onde deve constar a ciência do servidor interessado e a autorização de sua chefia 
imediata.  
Com isso, nenhum servidor tem autorizado seu deslocamento e participação em eventos 
de capacitação sem a anuência dos seus superiores. Nos eventos organizados pelo nível 
central da instituição, houve a consolidação dessas indicações, respeitando o 
planejamento prévio sobre o dimensionamento do público alvo, e essas listas foram 
publicadas Portarias internas, autorizando os servidores a participarem do evento.   
Essa mesma listagem foi repassada ao hotel que sediou o evento para acomodação dos 
servidores, ressaltando que foram divididos em quartos duplos, com divisão por sexo e 
algumas especificidades do ser humano. 
Quanto a realização do Simpósio, a metodologia do evento previa a realização de 
Painéis Temáticos com os profissionais de notório saber em suas respectivas áreas com 
todos os participantes no período da manhã e no turno da tarde, os participantes se 
dividiam em salas para assistirem palestras específicas com aprofundamento em temas 
diversos. No início de cada atividade, a Funasa disponibilizava listas de participantes, 
em ordem alfabética, no início de cada período e as mesmas, eram recolhidas após o 
início das atividades. Segundo a NOC, no item 11.2, “Receberá  certificado o 
participante que cumprir 75% da carga horária do evento, salvo quando este exigir 
freqüência total”. Em função dessa orientação, os técnicos da Funasa controlavam e 
recolhiam as listas de presença para posterior confecção dos certificados de 
participação.  Esses documentos estão arquivados na coordenação responsável. 
 
É importante ressaltar que a atual gestão da Funasa está de fato comprometida com a 
transparência e não tem medido esforços para resguardar a correta utilização da verba 
pública, e não poupará esforços para esclarecer os apontamentos levantados pela 
respeitável equipe de auditoria. 
 
Cabe destacar que, caso confirmada a existência de prejuízos ao erário decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa contratada, esta 
FUNASA adotará todas as providências necessárias para que haja o ressarcimento 
devido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
 
Análise do Controle Interno 
 
Quanto ao fornecimento de água nos apartamentos sem a previsão desse item, a Funasa 
alega que o preço da garrafa de água servida nos apartamentos foi o mesmo que na Ata. 
Ocorre que aludida argumentação não pode ser aceita porquanto o termo de referência 
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foi claro ao descrever que a garrafa de água se destina a atender ao evento, inclusive 
havendo serviços agregados no fornecimento, tais como, garçom, copos e o processo de 
resfriamento da água. 
 
Nessa mesma linha, não cabe a comparação, apresentada pela Funasa, entre a opção de 
se pagar diárias aos participantes dos eventos com os valores pagos pela contratação de 
empresa especializada para a realização dos eventos, pois o fato que a equipe de 
fiscalização aborda é que os preços pagos pela Funasa foram superiores aos pagos por 
unidades da Administração para a realização de eventos similares e que foram pagos por 
serviços não licitados. 
 
Quanto às causas apresentadas no Relatório, esclarece-se que a avaliação se baseou nos 
normativos que definem as responsabilidades de cada agente, bem como os documentos 
constantes dos processos analisados, ficando a conclusão amparada no nexo de 
causalidade entre os atos administrativos praticados e os servidores que autorizaram a 
sua execução. 
 
Para concluir, ficou demonstrado que as regras previstas no edital não foram cumpridas 
quando da execução dos serviços, que os preços praticados estão acima do mercado, que 
os serviços não foram executados em conformidade com Termo de Referência, que a 
empresa não cobrou os serviços previstos em desacordo com o executado e que a 
Funasa não fiscalizou a execução dos contratos, levando, esses fatos, à ocorrência de 
danos à Administração. 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar, mediante a instauração de processo administrativo 
apropriado, as responsabilidades pela execução de serviços de realização de eventos 
sem a devida fiscalização, bem como pela solicitação de serviços não previstos no 
Termo de Referência. 
 
 
 
7.2.2.3 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamento antecipado pela prestação de serviço de organização do evento - IV 
Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. 
 
Fato 
 

O Processo nº 25100.031140/2012-74 trata da contratação para a realização do evento - 
IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, em Belo Horizonte, no 
período de 18 a 22/03/2013, sendo, para tal, firmado o Contrato nº 118/2012 entre a 
Funasa e Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda., no valor de R$ 3.031.696,57. 

Em 14/12/2012, a Contratada apresentou a fatura nº 0318 no valor de R$ 1.302.782,40, 
descrevendo que se referia à locação do espaço para realização de eventos. Em 
18/12/2012, a fatura foi atestada e a efetivação do pagamento ocorreu em 19/12/2012, 
mediante a Ordem Bancária nº 2012OB808602.  
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De acordo com a Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa somente deve ocorrer após 
sua regular liquidação (arts. 62 e 63), procedimento no qual é verificado o cumprimento 
das parcelas a serem pagas. 

Já Lei nº 8.666/93, por sua vez, estabelece a necessidade de o instrumento convocatório, 
entre outras informações, estabelecer as condições de pagamento, prevendo “prazo de 
pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período do 
adimplemento de cada parcela” (art. 40, XIV, a). Além disso, verifica-se que a Lei de 
Licitações, no art. 40, § 3º, estabelece que o adimplemento da obrigação contratual deve 
ocorrer mediante “a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de 
parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja 
vinculada à emissão de documento de cobrança” (art. 40, § 3º). 

Releva ainda informar que o Termo de Referência eu orientou a contratação em questão 
estabeleceu, no item 3.1.1 que a contratada deverá apresentar, no mínimo, 3 propostas 
de cotação de espaços a serem locados, cabendo à contratada a cobrança de taxa de 
administração no percentual de 3%. Como a definição do valor do serviço de locação de 
espaço foi baseada na área, descumprindo a previsão do Termo de Referência, conclui-
se que o valor pago também foi considerado indevido. 
 
O Contrato nº 118/2012, em sua cláusula 7.1, define que “o pagamento referente à 
prestação dos serviços objetos deste Contrato será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, por intermédio de Ordem 
bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da Contratada e aceitas 
pela Contratante”.  Além disso, não foi apresentada a garantia contratual para a 
realização do evento em questão. 

Além da vasta jurisprudência do TCU, a Advocacia-Geral da União, por meio da 
Orientação Normativa nº 37/2011, também aborda o temo,  estabelecendo que: 

"A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações 
excepcionais, devidamente justificada pela administração, demonstrando-se 
a existência de interesse público, observados os seguintes critérios:  

1) Represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou 
assegurar a prestação do serviço, ou propicie sensível economia de 
recursos;  

2) Existência de previsão no Edital de Licitação ou nos instrumentos 
formais de contratação direta; e  

3) Adoção de indispensáveis garantias, como as do art. 56 da Lei nº 
8.666/93, ou cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor 
antecipado caso não executado o objeto, a comprovação de execução de 
parte ou etapa do objeto e a emissão de título de crédito pelo contratado, 
entre outras." 

Conclui-se, dessa forma, que o pagamento realizado não encontra amparo legal, 
tampouco contratual, pois foi realizado o pagamento de 43% do valor total do evento 90 
dias antes da data do evento, fazendo com que a Administração se submetesse a todos 
os riscos do negócio que deveriam ser suportados pela contratada.  
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##/Fato## 

Causa 
 
Atestar a fatura que motivou o pagamento sem que os serviços tivessem sido prestados, 
sem se cercar de que a garantia prevista em contrato tivessem sido efetivada pela 
contratada, bem como sem o amparo contratual e legal para proceder à liquidação da 
despesa, submetendo a Administração a risco. Todas essas condutas foram cometidas 
pela Diretora do Departamento de Engenharia de Saúde Pública Substituta.  
 
Cabe ainda acrescentar que mencionada servidora atestou a fatura, mesmo sendo a 
demandante do evento e sem que conste do processo uma avaliação do fiscal do 
contrato. 
    
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Nota Técnica s/n, encaminhada por meio do Ofício nº 
661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No que se refere ao pagamento do valor de R$ 1.302.782, 40 (um milhão trezentos e 
dois mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) referente à reserva do 
espaço no qual ocorreu o IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública, 
cumpre-nos tecer as seguintes ponderações. 
 
Preliminarmente, não houve de fato a previsão explícita de quaisquer pagamentos 
antecipados. Tal ausência não caracteriza negligência por parte do gestor público. 
 
A principal dificuldade evidenciada decorre da impossibilidade de se prever em quais 
condições esta Fundação realizaria o pagamento antecipado, uma vez que conforme 
pacificado pela legislação, doutrina e jurisprudências, é uma exceção ao procedimento 
de liquidação das despesas públicas.  
 
Ora, caso esta Fundação pudesse ter previsto dentre as cláusulas editalícias como 
critério de seleção do fornecer um capital social mínimo a fim de se adequar à regra do 
mercado de exigir caução para assegurar a locação do espaço estaria incorrendo em 
restrição a competição, afinal,  “A regra na licitação é a participação do maior 
número possível de licitantes, devendo o edital ser parcimonioso e criterioso ao fixar 
requisitos, pois são proibidas as condições impertinentes, inúteis ou desnecessárias.” 
(TJ/SP). 
 
Observa-se também que o referido pagamento possuiu o caráter excepcional, pois 
apenas neste evento houve pagamento nestes moldes. 
 
Frisa-se também que a conduta da Funasa não gerou quaisquer prejuízos ao Erário já 
que o evento foi realizado a contento.  
 
Conclui-se que de diante da limitação financeira da empresa, fez-se estritamente 
necessário o pagamento da caução a fim de que mitigar possíveis riscos para 
Administração. Imagina-se então a possibilidade da Funasa dispor de maiores recursos 
para a realização do evento e, em função de não ter custeado as despesas com a reserva 
do local, não poder realizar o evento. Neste caso, haveria flagrante prejuízo aos cofres 
públicos. 
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É importante ressaltar que em não sendo realizado o pagamento o prejuízo poderia ser 
grande, pois muitas ações de apoio já haviam sido realizadas para a realização do evento 
e o espaço locado era o único que poderia atender naquele período marcado, com o 
tamanho do evento. 
 
Por fim, a Corte de Contas discorreu sobre o tema e entendeu que a irregularidade não 
gerou prejuízo ao Erário, conforme segue: 
 

A respeito da antecipação de pagamento, decidiu o TCU: “Em que pese tal 
irregularidade (antecipação de pagamento sem a devida contraprestação), 
dela não resultou prejuízo ao Erário, uma vez que os serviços foram 
prestados e a importância paga em forma de adiantamento foi integralmente 
amortizada nas faturas subseqüentes. Cabe, todavia, determinar à (omissis) 
que se abstenha de realizar antecipações de pagamento, sem a devida 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço, 
nos contratos que celebrar, ressalvados os casos em que o adiantamento de 
parcela contratual vise a sensível economia de recursos para a 
Administração (art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei 8.666/93), tenha 
previsão no edital e o contratante apresente suficientes garantias de 
ressarcimento ao Erário, conforme orientação deste Tribunal (Decisões 
67/93 e 444/93 - Plenário, Acórdãos 15/97 - Plenário e 1.442/2003 - 
Primeira Câmara)". (TCU, Acórdão nº 690/2005, Plenário, Rel. Min. 
Walton Alencar Rodrigues, DOU de 10.06.2005.) 

 
Conforme consta da fl. 245 dos autos de nº 25100.031.140/2012-74 o valor 
correspondente ao suposto pagamento antecipado foi desconsiderado quando do 
faturamento dos valores remanescentes. Significa dizer que a presente situação encaixa-
se no cenário analisado pelo Tribunal de Contas, nos termos acima. 
  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Funasa não demonstrou em sua manifestação que o pagamento antecipado foi 
realizado segundo o que prevê a jurisprudência do TCU e a Orientação da AGU, 
notadamente quanto a ser um procedimento excepcional e cercado das garantias 
necessárias. 
 
Não se pode concordar que a excepcionalidade é demonstrada em face de a prática ter 
sido realizada uma única vez, cabendo ressaltar que um ato para ser considerado ilegal 
ou ilegítimo não precisa ser praticado diversas vezes.  
 
Assiste razão a Funasa ao afirmar que a ausência de previsão no edital da possibilidade 
de realizar pagamento antecipado não caracteriza negligência do gestor, mas realizar o 
pagamento antecipado sem que exista essa previsão e sem adotar as medidas protetivas 
faz com que a Administração seja submetida a um risco, tornando o gestor que 
autorizou esse pagamento responsável. 
 
A Previsão no edital da possibilidade de ser feito pagamento antecipado para a reserva 
do local do evento visa atender ao princípio da isonomia entre os participantes da 
licitação, pois se as empresas tivessem conhecimento de que a locação de espaço 
poderia ser paga de forma antecipada, os valores e o interesse em prestar os serviços 
seriam diferentes, inclusive tendo reflexo nos valores ofertados.  
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Quanto à abordagem da Entidade, mencionando a jurisprudência do TCU, é 
fundamental asseverar que a Corte de contas considera tal prática irregular quando não 
enquadrada como excepcional e quando não são adotadas as cautelas devidas. 
 
Por fim, considerando que o Termo de Referência previu que o pagamento pela locação 
de espaço deveria ser realizado mediante a aplicação de uma taxa de administração de 
3%, mesmo que esse pagamento antecipado se enquadrasse na previsão, o valor não 
deveria ter sido pago somente mediante a emissão da fatura pela empresa contratada, 
pois a contratada deveria apresentar a nota fiscal referente à confirmação da locação do 
espaço. Essa situação demonstra que inclusive o lucro da empresa foi pago de forma 
antecipada e com valor em desacordo com o termo de referência. 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de realizar pagamento antecipado sem que haja previsão no 
edital de licitação, bem como que seja motivado  no processo a necessidade de 
pagamento dessa ordem para a realização de evento, além da exigência de garantia 
contratual. 
 
 
7.2.2.4 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamento por prestação de serviços de organização de 5 eventos com valor 
superior ao identificado no mercado (R$ 748.279,10), conforme consulta à Ata de 
Registro de Preço Similar. 
 
Fato 
 
A Ata de Registrada pela Funasa (nº 07/2012) teve como prestadora de serviços a 
Empresa Agência de Eventos Negócios e Serviços Ltda-ME, CNPJ nº 05.439.142/0001-
73, com sede em Brasília/DF, tendo como objeto a prestação de serviços, sob demanda, 
de organização de eventos e serviços correlatos a serem realizados pela Entidade em 
todo o território nacional. 

Com a finalidade de avaliar os preços praticados na realização de eventos pela Funasa, 
contratados com base na Ata de Registro de Preços nº 07/2012 da própria Funasa, foram 
realizadas comparações com Atas de Registro de Preços de outras Unidades da 
Administração Pública Federal, notadamente a Ata de Registro de Preço nº 23/2012 de 
autoria do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, datada de 22/10/2012, a Ata de 
Registro de Preços nº 10/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, datada de 
27/04/2012 e Ata de Registro de Preços nº 17/2012 da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, datada de 28/09/2012. 

Ocorre que apenas a Ata do CNJ apresentava itens similares àquela registrada pela 
Funasa, tendo em vista os seguintes aspectos: 

a) Separação dos eventos por região do País em que eles serão realizados; 

b) Similaridades entre os itens que compõem cada evento, permitindo avaliar os valores 
mais significativos dos serviços contratados pela Funasa, ou seja, locação de espaço, 
hospedagem e alimentação. No que se refere ao serviço de locação de espaço, cabe 
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ressaltar que houve a necessidade de se fazer alguns ajustes em relação às unidades 
utilizadas como referência nas duas Atas, uma que a Ata da Funasa utiliza m2 como 
unidade de medida e a da CNJ, quantidade de participantes. No entanto, tal diferença 
não inviabiliza a comparação, pois o local sempre foi escolhido com a finalidade de 
acomodar um número determinado de pessoas, independentemente da área;  

c) Detalhamento dos serviços que compõem cada item. As Atas do CNJ e da Funasa 
também apresentaram maior semelhança no detalhamento de cada item, em especial 
aqueles de maior valor. Assim, a composição dos serviços das citadas é mais favorável 
para a Funasa, uma vez que a composição dos serviços previstos na Ata do CNJ é mais 
completa, conforme exemplificado no Quadro a seguir:  

Quadro 42 – Comparação entre os itens da ATA da Funasa e do CNJ 

Especificação ATA FUNASA Especificação ATA CNJ 

Apartamento duplo para hospedagem com 
café da manhã para os participantes do 
evento, em hotel categoria mínima de 3 
estrelas. 

Diárias em hotel de categoria superior (4 
estrelas), com apartamentos double, para 
hospedagem dos participantes e convidados, 
com café da manhã incluso. 

Sala próxima ao auditório, que atenda as 
necessidades da demanda com conforto e 
climatização adequada ao número de 
participantes, disponibilizando cadeiras 
confortáveis e atender aos portadores de 
necessidades especiais. 

O espaço para realização do evento 
propriamente dito deverá ser do tipo auditório, 
no hotel de hospedagem ou em local 
adequado. O local deverá ser em espaço 
privativo, amplo e apropriado para realização 
de convenções, congressos, seminários, 
exposições, visitas públicas, audiências 
públicas, conferências magnas, encontros, 
jornadas, movimentos, workshops, reuniões 
técnicas, palestras e demais eventos 
relacionados ao Conselho, com instalações 
elétricas, iluminação, ar-condicionado em 
perfeito estado de conservação, e deverá 
comportar, no mínimo, 20% a mais do número 
de participantes estimados para o evento. O 
local deverá conter número de cadeiras de, no 
mínimo, 20% a mais do número de 
participantes, do tipo estofado e confortável, 
com suporte na lateral para a escrita ou com 
mesas de apoio, inclusive cadeiras especiais 
para participantes com excesso de peso. No 
local do auditório deverá ter espaço para 
montagem de mesa diretora de acordo com 
layout e número de autoridades apresentados 
pelo Cerimonial, composta de cadeiras tipo 
estofadas e confortáveis. No local do auditório 
deverá ter espaço reservado para mesas de 
áudio e vídeo, som, iluminação, gravação, 
câmeras, imprensa, fotografia e mesas de 
apoio para taquigrafias ou secretárias. O local 
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do evento será previamente vistoriado e 
também: a)proporcionar conforto e segurança 
aos participantes; b) possuir boas condições de 
iluminação; c) possuir sistema de ar 
condicionado; d) possuir ponto para acesso à 
internet; e) possuir condições físicas 
adequadas para projeção de imagens e 
utilização de microcomputador, projetor 
multimídia, tela de projeção, vídeo casse e ou 
DVD; f) não poderá apresentar sinais de mofo, 
de umidade e defeitos nas instalações elétricas; 
g) estar em condições com as normas de 
saúde; h) oferecer opção de fornecedores e/ou 
serviços especiais; i) ser local de fácil acesso. 
No valor da diária da locação do local do 
evento devem estar incluidos os custos com a 
alocação de profissionais nas áreas de 
manutenção elétrica, brigada contra incêndio, 
limpeza, manobra de veículos automotores, 
segurança diurno, bebedouro com garrafão de 
água mineral, torretas de isolamento, acesso à 
internet Local para até 50 pessoas.  

Deverá atender as necessidades da demanda 
com conforto e climatização adequada ao nº 
de participantes, disponibilizar cadeiras 
confortáveis, atender aos portadores de 
necessidades especiais, conter mesa diretora 
com toalha ou palco, conforme solicitado 
previamente, conter no mínimo 1 ponto 
lógico de acesso à Internet de alta 
velocidade com no mínimo 1 MB de taxa 
real de funcionamento, sonorização com 
operador, projetor multimídia, tela de 
projeção com resolução que atenda o local, 
microcomputador e operador, ponteira a 
laser, púlpito, mastros para no mínimo 3 
bandeiras, e banheiros masculinos e 
femininos, próximos ao local e de fácil 
acesso. 

O espaço para realização do evento 
propriamente dito deverá ser do tipo auditório, 
no hotel de hospedagem ou em local 
adequado. O local deverá ser em espaço 
privativo, amplo e apropriado para realização 
de convenções, congressos, seminários, 
exposições, visitas públicas, audiências 
públicas, conferências magnas, encontros, 
jornadas, movimentos, workshops, reuniões 
técnicas, palestras e demais eventos 
relacionados ao Conselho, com instalações 
elétricas, iluminação, ar-condicionado em 
perfeito estado de conservação, e deverá 
comportar, no mínimo, 20% a mais do número 
de participantes estimados para o evento. O 
local deverá conter número de cadeiras de, no 
mínimo, 20% a mais do número de 
participantes, do tipo estofado e confortável, 
com suporte na lateral para a escrita ou com 
mesas de apoio, inclusive cadeiras especiais 
para participantes com excesso de peso. No 
local do auditório deverá ter espaço para 
montagem de mesa diretora de acordo com 
layout e número de autoridades apresentados 
pelo Cerimonial, composta de cadeiras tipo 
estofadas e confortáveis. No local do auditório 
deverá ter espaço reservado para mesas de 
áudio e vídeo, som, iluminação, gravação, 
câmeras, imprensa, fotografia e mesas de 
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apoio para taquigrafias ou secretárias. O local 
do evento será previamente vistoriado e 
também: a)proporcionar conforto e segurança 
aos participantes; b) possuir boas condições de 
iluminação; c) possuir sistema de ar 
condicionado; d) possuir ponto para acesso à 
internet; e) possuir condições físicas 
adequadas para projeção de imagens e 
utilização de microcomputador, projetor 
multimídia, tela de projeção, vídeo casse e ou 
DVD; f) não poderá apresentar sinais de mofo, 
de umidade e defeitos nas instalações elétricas; 
g) estar em condições com as normas de 
saúde; h) oferecer opção de fornecedores e/ou 
serviços especiais; i) ser local de fácil acesso. 
No valor da diária da locação do local do 
evento devem estar incluídos os custos com a 
alocação de profissionais nas áreas de 
manutenção elétrica, brigada contra incêndio, 
limpeza, manobra de veículos automotores, 
segurança diurno, bebedouro com garrafão de 
água mineral, torretas de isolamento, acesso à 
internet Local para mais de 100 pessoas. 

Cardápio variado, contendo, ao menos, 2 
tipos de carne (carne branca e vermelha), 3 
tipos de amido, 3 tipos de saladas variadas, 
água e refrigerante ou suco de frutas e 
sobremesa. 

Alimentos: Salada de pepino, tomate, rúcula, 
feijão branco, ao molho de ervas; salada de 
alface e ervas ao molho de coentro; frango 
xadres; filé ao molho madeira; arroz branco; 
arroz com zaferano; bouquetiere de legumes 
frescos. Sobremesas: frutas, buffet de doces 
(tortas, pavês, compostas e mousses); bebidas: 
água mineral com e sem gás, refrigerantes - 
três tipos, inclusive dietéticos e/ou zero; suco 
de frutas (2 variedades). 

Cardápio variado, contendo, ao menos, 2 
tipos de carne (carne branca e vermelha), 3 
tipos de amido, 3 tipos de saladas variadas, 
água e refrigerante ou suco de frutas e 
sobremesa. 

Alimentos: Salada de pepino, tomate, rúcula, 
feijão branco, ao molho de ervas; salada de 
alface e ervas ao molho de coentro; frango 
xadres; filé ao molho madeira; arroz branco; 
arroz com zaferano; bouquetiere de legumes 
frescos. Sobremesas: frutas, buffet de doces 
(tortas, pavês, compostas e mousses); bebidas: 
água mineral com e sem gás, refrigerantes - 
três tipos, inclusive dietéticos e/ou zero; suco 
de frutas (2 variedades). 
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Espaço contendo mesas forradas suficientes 
para atender a demanda, conforme número 
de participantes. 

O espaço para realização de almoço/jantar 
institucional poderá ser no hotel de 
hospedagem, quando ocorrer em espaço 
diferente do restaurante do hotel, ou em outro 
local adequado, devendo ser em local 
agradável, em espaço privativo e apropriado 
que comporte a média de 200 convidados, 
incluindo mesas, cadeiras e local para o 
Buffet, com instalações elétricas, iluminação e 
ar-condicionado em perfeito estado de 
conservação. No valor da diária da locação do 
local do evento devem estar incluídos os 
custos com a alocação de profissionais nas 
áreas de manutenção elétrica, brigada contra 
incêndio, limpeza, manobra de veículos 
automotores, segurança diurno e segurança 
noturno. 

Café, água, 2 tipos de suco, 2 tipos de 
refrigerantes (1 dietético), 3 tipos de 
biscoitos finos, pão de metro, cesta de pães 
variados, torradas, 3 tipos de patê, 2 tipos 
de bolo, 2 tipos de salgado, frutas variadas, 
mínimo de 300 pessoas. 

Mesa de apoio contendo: pães (mini pão 
francês, rosquinha de coco, pão de ervas, 
brioches, pão integral, torradas); salgados; 
(mini esfirra e empadinha de frango); biscoitos 
(coco e nata); bolos (cenoura e fubá). Bebidas: 
café; chá; sucos de frutas (2 variedades); 
refrigerantes - três tipos, inclusive dietéticos 
e/ou zero. 

Espaço contendo mesas forradas suficientes 
para atender a demanda, conforme número 
de participantes. 

Fontes: Ata 07/2012 da Funasa e Ata 23/2012 do CNJ 

Além disso, nas referidas Atas, também foi utilizado o critério de julgamento de menor 
preço global por evento. Com essa situação, a equipe optou por não utilizar várias Atas, 
comparando os itens de forma individualizada, uma vez que a empresa, ao apresentar o 
seu valor do serviço, considerou o valor global dos eventos, não cabendo a comparação 
de item a item em diversas Atas.  

Cumpre ainda esclarecer que, sempre que a comparação se mostrou inadequada, optou-
se por não avaliar o item. Em outras situações, foram feitas as comparações mais 
conservadoras, ou seja, mais favorável à Ata da Funasa, conforme se pode observar nos 
quadros que detalham as diferenças. 

a) evento “Simpósio de Tecnologias em Engenharia de Saúde Pública e I Feira de 
Tecnologia de Saúde Pública”, realizado no período de 10.09.2012 a 13.09.2012, em 
Brasília-DF, no valor total de R$ 856.593,50. 

Quadro 43 : Comparação de Ata CNJ x Funasa 

Ordem Subitem QNT Dias 
Preço 

Unitário  
FUNASA 

Preço  
Unitário CNJ 

Total  
FUNASA 

Total CNJ Diferença 

7 Apartamento 188 
6 R$ 190,00 R$ 133,50 R$ 214.320,00 R$ 150.588,00 R$ 63.732,00 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

206 

Standard apartamentos 

22 
Almoço ou 

Jantar 
Institucional 

855 refeições 6 R$ 40,00 R$ 28,50 R$ 205.200,00 R$ 146.205,00 R$ 58.995,00 

23 
Coffee Break 

Tipo 2C 
920 refeições 5 R$ 16,00 R$ 7,30 R$ 73.600,00 R$ 33.580,00 R$ 40.020,00 

9 

Auditório / 
Anfiteatro (460 
Pessoas) (Salão 

Azul) 

555 M² 5 R$ 23,00 R$ 3.750,00 R$ 63.825,00 R$ 37.500,00¹ R$ 26.325,00 

20 

Área de 
Exposição 

(Salão 
Vermelho) 

770 M² 7 R$ 10,00 R$ 3.750,00 R$ 53.900,00 R$ 52.500,00² R$ 1.400,00 

19 
Área de 

Alimentação 
645 M² 6 R$ 10,00 R$ 3.654,00 R$ 38.700,00 R$ 21.924,00 R$ 16.776,00 

14 
Área de 

Exposição 
(Salão Azul) 

355 M² 9 R$ 10,00 R$ 3.750,00 R$ 31.950,00 R$ 33.750,00 -R$ 1.800,00 

10 
Sala de 

Trabalho 1 
(Salão Azul) 

232 M² 5 R$ 23,00 R$ 3.750,00 R$ 26.680,00 R$ 18.750,00 R$ 7.930,00 

21 
Área de 

Exposição 
(Área Externa) 

380 M² 7 R$ 10,00 R$ 3.750,00 R$ 26.600,00 R$ 26.250,00 R$ 350,00 

16 
Sala de 

Trabalho 3 
260 M² 4 R$ 23,00 R$ 3.750,00 R$ 23.920,00 R$ 15.000,00 R$ 8.920,00 

17 
Sala de 

Trabalho 4 
176 M² 4 R$ 23,00 R$ 3.750,00 R$ 16.192,00 R$ 15.000,00 R$ 1.192,00 

DIFERENÇA TOTAL R$ 223.840,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 856.593,50 

% 26,13% 

1. Para efeito de cálculo, a capacidade da sala, superior a 100 pessoas, foi dobrada. 
2. Para efeito de cálculo, a capacidade da sala, superior a 100 pessoas, foi dobrada. 

 

b) evento “I Encontro Nacional de Educação em Saúde Ambiental da Funasa”, realizado 
no período de 29.10.2012 a 31.10.2012, em Brasília-DF, no valor total de R$ 
206.102,00. 

Quadro 44 : Comparação de Ata CNJ x Funasa 

Ordem Subitem QNT Dias 
Preço Unitário  

FUNASA 
Preço  

Unitário CNJ 
Total  

FUNASA 
Total CNJ Diferença 

5.1 
Apartamento 

Standard Duplo - 
28/10 a 01/11 

60 
apartamentos 

4 R$ 190,00 R$ 133,50 R$ 45.600,00 R$ 32.040,00 R$ 13.560,00 

8 Sala de Trabalho de 
571 M² 3 R$ 23,00 R$ 2.000 R$ 39.399,00 R$ 36.000,00¹ R$ 3.399,00 
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Grupo (06 salas 
para 20 pessoas 

cada. Sala 2 - 73 m²; 
Sala 4 - 64 m²; Sala 
11 - 176 m²; Sala 09 
- 60 m²; Sala 12 - 98 
m²; Sala VIP - 100 

m²) 

7 

Auditório/Anfiteatro 
(200 pessoas) (Salão 

Vermelho B - 351 
m²) 

351 M² 4 R$ 23,00 R$ 3.750,00 R$ 32.292,00 R$ 15.000,00 R$ 17.292,00 

15 
Almoço 

institucional (29/10, 
30/10 e 31/10) 

180 
refeições 

3 R$ 40,00 R$ 28,50 R$ 21.600,00 R$ 15.390,00 R$ 6.210,00 

15.1 
Jantar Institucional - 

29/10 
124 

refeições 
3 R$ 40,00 R$ 28,50 R$ 14.880,00 R$ 10.602,00 R$ 4.278,00 

10 
Área de alimentação 
(Restaurante Belle 
Poque - 360 m²) 

360 M² 4 R$ 10,00 R$ 3.654 R$ 14.400,00 R$ 14.616 -R$ 216,00 

16 
Coffee Break Tipo 

2C 
180 

refeições 
3 R$ 16,00 

R$ 7,30 

R$ 8.640,00 

R$ 3.942,00² R$ 12.018,00 

11 

Área de alimentação 
(Foyer para o Coffe 
Break - Scoth Bar - 

244 m²) 

244 M² 3 R$ 10,00 R$ 7.320,00 

DIFERENÇA TOTAL R$ 56.541,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 206.102,00 

% 27,43% 

1. Para efeito de cálculo, também foram consideradas 6 salas pela ata do CNJ, a fim de igualar os quantitativos de participantes. 
2. A ata do CNJ abrange, para esse mesmo valor, o serviço de Coffe Break e a disponibilização da área de alimentação. 

 

c) evento “Reunião de Planejamento da Fundação Nacional de Saúde” realizado no 
período de 22 a 26 de outubro, em Brasília-DF, no valor total de R$ 532.908,60. 

Quadro 45 : Comparação de Ata CNJ x Funasa 

Ordem Subitem 
Preço Unitário  

FUNASA 
Preço  

Unitário CNJ 
QNT Dias  

Total  
FUNASA 

Total CNJ Diferença 

14 

Sala de trabalho ou 
oficina modulável: Sala 
1 - 122m²; Sala 02 - 73 

m²; Sala 03 - 47 m²; 
Sala 04 - 64 m²; Sala 

08 - 67 m²; Sala 09 - 60 
m²; Sala 12 - 98 m²; 
Sala Azul - 296 m² 

R$ 23,00 R$ 2.000,00 827 M² 6 114.126,00 R$ 96.000,00¹ R$ 18.126,00 

13 Auditório / Anfiteatro R$ 23,00 R$ 3.750,00 745 M² 6 
R$ 

102.810,00 
R$ 45.000,00² R$ 57.810,00 

8 Apartamento Standard R$ 190,00 R$ 133,50 
66 

6 R$ 75.240 R$ 52.866,00 R$ 22.374,00 
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apartamentos 

22.1 
Almoço ou Jantar 

Institucional 
R$ 40,00 R$ 28,50 

260 
refeições 

5 R$ 52.000 R$ 37.050,00 R$ 14.950,00 

22.2 
Almoço ou Jantar 

Institucional 
R$ 40,00 R$ 28,50 

170 
refeições 

6 R$ 40.800 R$ 29.070,00 R$ 11.730,00 

9 Apartamento Standard R$ 180,00 R$ 113,00 
36 

apartamentos 
6 

R$ 
38.880,00 

R$ 24.408,00 R$ 14.472,00 

20 

Área de Alimentação - 
Coffe Break 

(Mezanino: 221,86 m² / 
Restaurante Belle 
Opoque: 360 m²) 

R$ 10,00 

R$ 7,30 

581,86 M² 6 
R$ 

34.911,60 
R$ 9.490,003 R$ 46.221,60 

24 Coffe Break Tipo 2 B R$ 16,00 
260 

refeições 
5 

R$ 
20.800,00 

DIFERENÇA TOTAL R$ 185.683,60 

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 532.908,60 

% 34,84% 

1. Para efeito de cálculo, também foram consideradas 8 salas pela ata do CNJ, a fim de igualar os quantitativos de participantes. 
2. Para efeito de cálculo, a capacidade da sala, superior a 100 pessoas, foi dobrada. 
3. A ata do CNJ abrange, para esse mesmo valor, o serviço de Coffe Break e a disponibilização da área de alimentação. 

 

d) evento “Reunião de Diretoria Ampliada”, realizado no período de 11.12.2012 a 
13.12.2012, em Goiânia-GO, no valor total de R$ 156.876,00. 

Quadro 46 : Comparação de Ata CNJ x Funasa 

Ordem Subitem 
 Preço Unitário 

Funasa  

 Preço 
unitário 

CNJ  
QNT Dias 

 Preço Total 
Funasa  

 Preço Total 
CNJ  

 Diferença  

8 
Apartamento 

Standard 
 R$ 220,00  

 R$ 
129,50  

40 
apartamentos 

3  R$ 26.400,00   R$ 15.540,00   R$ 10.860,00  

9 
Apartamento 

Standard 
 R$ 190,00  

 R$ 
106,50  

53 
apartamentos 

3  R$ 30.210,00   R$ 16.933,50   R$ 13.276,50  

22 
Almoço 

Institucional 
 R$ 40,00   R$ 28,50  150 refeições 3  R$ 18.000,00   R$ 12.825,00   R$ 5.175,00  

22 
Jantar 

Institucional 
 R$ 40,00   R$ 28,50  150 refeições 3  R$ 18.000,00   R$ 12.825,00   R$ 5.175,00  

14 

Sala de trabalho 
ou oficina 

modulável: sala 
modular 1 e 2 

(250 m) e salas 
modulares 3 e 4 
(para grupos de 
trabalho - 120m) 

 R$ 12,00  
 R$ 

3.750,00  
370 M² 4  R$ 17.760,00   R$ 15.000,00   R$ 2.760,00  
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20 

Área de 
alimentação - 
coffee break 

(mezanino: 120 
m/ Restaurante 

San Marino: 
170m) 

 R$ 10,00  
 R$ 

3.204,00  
290 M² 4  R$ 11.600,00   R$ 12.816,00  R$ - 1.216,00  

25 
Coffee Break 

tipo B 
(vespertino) 

 R$ 20,00   R$ 7,30  150 refeições 2  R$ 6.000,00   R$ 2.190,00   R$ 3.810,00  

33 Pasta/Bolsa  R$ 22,00   R$ 7,80  150 unidades 1  R$ 3.300,00   R$ 1.170,00   R$ 2.130,00  

22 
Almoço 

Institucional 
 R$ 40,00   R$ 28,50  50 refeições 1  R$ 2.000,00   R$ 1.425,00   R$ 575,00  

DIFERENÇA TOTAL  R$ 42.545,50  

VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 156.876,00 

% 27,12% 

e) evento “I Encontro Nacional do Departamento de Administração da Fundação 
Nacional de Saúde”, realizado no período de 05.11.2012 a 09.11.2012, em Brasília-DF, 
no valor total de R$ 678.300,00. 

Quadro 47 : Comparação de Ata CNJ x Funasa 

Ordem Subitem 
 Preço Unitário 

Funasa  
 Preço 

unitário CNJ  
Qtde Dias 

 Preço Total 
Funasa  

 Preço Total 
CNJ  

 Diferença  

8 
Apartamento 

Standard 
 R$ 190,00   R$ 133,50  

144 
apartamentos 

6  R$ 164.160,00   R$ 115.344,00   R$ 48.816,00  

14 

Sala de trabalho ou 
oficina modulável: 
sala modular 1 e 2 

(250 m) e salas 
modulares 3 e 4 
(para grupos de 

trabalho - 120m) 

 R$ 12,00   R$ 3.000,00  972 M² 6  R$ 134.136,00   R$ 72.000,00¹  R$ 62.136,00  

22 
Almoço 

Institucional 
 R$ 40,00   R$ 28,50  

400 
refeições 

6  R$ 80.000,00   R$ 68.400,00   R$ 11.600,00  

22 Jantar Institucional  R$ 40,00   R$ 28,50  
317 

refeições 
6  R$ 76.080,00   R$ 54.207,00   R$ 21.873,00  

20 

Área de 
alimentação - coffee 

break (mezanino: 
120 m/ Restaurante 
San Marino: 170m) 

 R$ 10,00   R$ 3.204,00  989 M² 6  R$ 59.340,00   R$ 19.224,00   R$ 40.116,00  

13 Audiório/Anfiteatro  R$ 23,00   R$ 3.630,00  353 M² 6  R$ 48.714,00   R$ 21.780,00   R$ 26.934,00  

25 
Coffee Break tipo B 

(vespertino) 
 R$ 16,00   R$ 7,30  

400 
refeições 

5  R$ 32.000,00   R$ 14.600,00   R$ 17.400,00  

9 
Apartamento 

Standard 
 R$ 180,00   R$ 113,00  

22 
apartamentos 

3  R$ 15.840,00   R$ 7.458,00   R$ 8.382,00  

9 
Apartamento 

Standard 
 R$ 180,00   R$ 113,00  

6 
apartamentos 

5  R$ 5.400,00   R$ 3.390,00   R$ 2.010,00  
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9 
Apartamento 

Standard 
 R$ 180,00   R$ 113,00  

1 
apartamento 

6  R$ 1.080,00   R$ 678,00   R$ 402,00  

DIFERENÇA TOTAL 
 R$ 

239.669,00  

VALOR TOTAL DO CONTRATO 
R$ 

678.300,00 

% 35,33% 

1. Para efeito de cálculo, também foram consideradas 4 salas pela ata do CNJ, a fim de igualar os quantitativos de participantes. 

 
 
Dessa forma, considerando todos os 5 eventos, chega-se a um valor de R$ 748.279,10 
de superfaturamento na realização de eventos realizados ao longo do exercício de 2012. 
Esse valor pago a maior foi motivado principalmente pelos serviços de locação de 
espaço por m2, divergindo do que é usualmente adotado no mercado, que quantifica o 
preço de acordo com o número de participantes. Além disso, a locação de espaço foi 
contra ao previsto no Termo de Referência, pois foi estabelecido que a cobrança por 
esse serviço deveria ser realizada mediante o pagamento de taxa administrativa de 3% 
do valor pago pela contratada. 
 
   
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiência na condução da fase interna da contratação, especificamente quanto à 
definição dos quantitativos e do preço de referência. Quanto à superestimativa, nota-se 
que a definição do quantitativo de eventos foi feita sem qualquer metodologia, não 
sendo sequer reconsiderada com o alerta da Procuradoria. Quanto à unidade de medidas 
e preço de referência dos serviços, observa-se que não foi adotado o procedimento 
normalmente para se conduzir uma contratação, qual seja, consulta aos sistemas que 
gerenciam as compras feitas pelo Governo Federal, comprasnet. 
 
Essas atividades relacionadas à contratação são de reponsabilidade da Coordenadora-
Geral de Recursos Logísticos. Dessa forma, conforme constatado no Relatório Anual de 
Contas do exercício de 2011, no período em comento, a servidora que exercia o cargo 
de Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos não tinha conhecimento dos processos 
de trabalho da área, da equipe técnica que estava a sua disposição e dos assuntos 
relevantes da área de logística. Além disso, a servidora exercia de fato as atividades do 
cargo anteriormente ocupado por ela, ou seja, Assessora da Presidência, inclusive na 
realização de viagens para assessorar o Presidente em eventos e na atuação de 
despachos no Gabinete da Presidência. Esses fatos foram evidenciados mediante 
entrevista com a própria servidora e consulta aos sistemas coorporativos. 
 
Além disso, tiveram participação o Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde 
Pública Substituta, o Diretor do Departamento de Administração e o Diretor do 
Departamento de Saúde ambiental, por terem aprovado a realização de evento sem que 
as normas estabelecidas no termo de referência fossem cumpridas. Dessa forma, a 
conduta dos agentes teve relação direta com a ocorrência do dano apontado.  
   
 
 
 
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Nota Técnica s/n, encaminhada por meio do Ofício nº 
661/COGED/AUDIT, de 18/07/2013, a Funasa apresentou as seguintes manifestações: 
 
“Preliminarmente, observa-se pela inaplicabilidade da comparação realizada pela 
Equipe de Auditoria, conforme explanamos abaixo. 
 
O valor total estimativo da Ata de Registro de Preços da Funasa foi de R$ 1.092.600,00,  
enquanto que na Ata de Registro de Preços do CNJ foi superior a R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões). Entendemos que quantitativo dos itens licitados pela CNJ (243 ao total) 
e a descrição dos demais itens da referida ata, possam ter influenciado na composição 
do preço unitário dos itens utilizados na tabela comparativa elaborada pela equipe de 
auditoria. 
 
Significa dizer que a aplicabilidade do conceito “superfaturamento” deve levar em conta 
aspectos que sobrepõem a comparação simples e descontextualizada entre os preços. Tal 
aplicação deve considerar: 
 
- possibilidade da empresa vencedora do certame parâmetro realizar jogo de planilha; 
 
- decisão estratégia da empresa em firmar a ata com o CNJ, considerando que ao 
conseguir registrar seu preço, os fornecedores ganham visibilidade e acesso às 
contratações com o serviço público.  
 
Conclui-se que a diferença entre a diária de hotel licitada pela Funasa (R$ 190,00) e a 
do CNJ (R$ 133,50) perfaz a R$ 56,50 (cinqüenta e seis reais e cinquenta centavos), por 
exemplo, não pode ser considerada como parâmetro para se suscitar quaisquer 
questionamentos acerca de possível superfaturamento. Não precisa conhecer muito do 
mercado hoteleiro para afirmar que o valor de R$ 190,00 não está superfaturado, chega 
a ser forçoso demais tal intepretação. 
 
Ao analisarmos a licitação do CNJ, fato que poderia ter sido feito pela Equipe de 
Auditoria podemos verificar que apenas o menor preço ofertado foi abaixo da ata da 
Funasa, os demais ficaram todos acima, quando tratamos de hospedagem e refeição, o 
que inviabiliza completamente a desrrazoada comparação feita pela equipe da CGU, 
onde de foram descontextualizada foi pinçando itens da ata do CNJ para compara com o 
da Funasa. 
 
Não obstante, sempre repetindo, a licitação da Funasa teve a participação de 58 
empresas e mais de 350 lances, conforme abaixo. 
 
[omissis... Identificação das 58 empresas participantes da licitação e tabela de lances 
apresentados]. 
 
Conforme informado pelo licitante que apresentou recurso quando da realização da 
licitação, a prática de mercado é estimar 1m² x pessoa. Nestes termos, observa-se que os 
locais utilizados para a realização dos eventos não estavam superestimados no quesito, 
conforme tabelas que se seguem, tampouco a unidade de medida utilizada pela Funasa 
acarretou prejuízos ao Erário. 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

212 

 
� Valor do m² real: Valor se fosse como diária/Área cobrada 
 

A partir da análise dos dados acima, temos as seguintes conclusões: 
 

• O valor médio do m² faturado é de R$ 20,49 (vinte reais e quarenta e nove 
centavos), R$ 25,15 (vinte e cinco reais e quinze centavos) e R$ 14,75 (catorze 
reais e setenta e cinco reais), respectivamente para os eventos acima listados; 

• A diferença entre o valor faturado como m² e o valor que poderia ser faturado, 
caso o critério fosse por diária, é de R$ 3.227,17 (três mil duzentos e vinte e 
sete reais e dezessete centavos); 

• A utilização do m² como forma de contraprestação não compromete a lisura do 
certame, muito menos a transparência na realização das despesas, pois não se 
pode concluir que, caso o critério utilizado fosse por diária, nada impediria a 
empresa de, em conluio com o local do evento, informar valores superiores. 

 

Um exemplo nítido a ser realçado é o pagamento do Salão Azul (Ala Norte) para 
realização do Simpósio de Tecnologia em Engenharia Pública. Conforme planta baixa 
fornecida pelo Hotel Nacional a área total do espaço é de 744,8m².  Contudo, a Funasa 
arcou somente com o pagamento de 555m², pois, tal espaço seria o suficiente para 
acomodar o quantitativo de participantes. 

Assim, caso o pagamento fosse realizado por diária, ao invés da Funasa arcar com as 
despesas de locação por R$ 12.765,00 (doze mil setecentos e sessenta e cinco reais), 
pagaria um montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

   
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente a Funasa argumenta acerca da inaplicabilidade da comparação realizada 
pela Equipe de Auditoria. Nesse sentido, faz-se oportuno esclarecer que essa 
metodologia – comparação entre atas vigentes - já foi adotada pela CGU ao analisar 
outra Ata de Registro de Preço utilizada pela Funasa para a contratação de empresa para 
a realização de eventos, Ata nº 16/2005. A avaliação constou da Auditoria Anual de 
Contas da Funasa do exercício de 2006. 
 

Evento Quantidade de participantes Local Área m²/pessoa Valor Pago / Qtd de Dias Valor se fosse com diária

397 Auditório Vermelho B 351 0,88 8.119,00R$                          9.000,00R$                            

109 Sala 11 176 1,61 2.500,00R$                            

88 Sala 01 122 1,39 2.500,00R$                            

80 Sala 10 260 3,25 1.800,00R$                            

160 Sala Vermelho 414 2,59 12.000,00R$                          

30.475,00R$                        27.800,00R$                          

Diferença 2.675,00R$                          

Evento Quantidade de participantes Local Área m²/pessoa Valor Pago / Qtd de Dias Valor se fosse com diária

200 Auditório Vermelho B 351 1,76 8.073,00R$                          9.000,00R$                            

20 Sala 2 73 3,65 2.188,83R$                          1.800,00R$                            

20 Sala 4 64 3,20 2.188,83R$                          1.800,00R$                            

20 Sala 11 176 8,80 2.188,83R$                          1.800,00R$                            

20 Sala 09 60 3,00 2.188,83R$                          1.800,00R$                            

20 Sala 12 98 4,90 2.188,83R$                          1.800,00R$                            

TOTAIS 19.017,17R$                        18.000,00R$                          

Diferença 1.017,17R$                          

Evento Quantidade de participantes Local Área m²/pessoa Valor Pago / Qtd de Dias Valor se fosse com diária

400 Salão Azul (Ala Norte) 555 1,39 12.765,00R$                        20.000,00R$                          

100 Sala de trabalho 1 (Salão Azul) 232 2,32 5.336,00R$                          6.000,00R$                            

100 Sala 2 122 1,22 2.806,00R$                          1.800,00R$                            

100 Sala 3 260 2,60 5.980,00R$                          1.800,00R$                            

100 Sala 4 176 1,76 4.048,00R$                          1.800,00R$                            

TOTAIS 30.935,00R$                        31.400,00R$                          

Diferença 465,00-R$                              

22.356,00R$                        
Encontro de Administração

I Encontro Nacional de 

Educação em Saúde 

Ambiental da Funasa

TOTAIS

Valor do m² real

25,64R$                          

14,20R$                          

20,49R$                          

6,92R$                            

28,99R$                          

Valor do m² real

25,64R$                          

24,66R$                          

28,13R$                          

10,23R$                          

30,00R$                          

18,37R$                          

Valor do m² real

Simpósio de Tecnologia em 

Engenharia de Saúde Pública

36,04R$                          

25,86R$                          

14,75R$                          

6,92R$                            

10,23R$                          
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A comparação de preço feita pela CGU apontou a ocorrência de superfaturamento 
praticado pela Funasa ao utilizar a Ata de registro de Preços nº 16/2005, tendo a 
Entidade, em razão desse apontamento, instaurado Processo de Tomada de Contas 
Especial. Nesse Processo, tomando como referência o trabalho realizado pela CGU, a 
Fundação utilizou como parâmetro para demostrar a ocorrência de superfaturamento 
comparação entre atas de registro de preços. Então, resta prejudicada a alegação da 
Entidade, uma vez que essa prática inclusive é adotada por ela. 
 
Carece também de fundamentação a alegação de que a Ata do CNJ não pode ser 
comparada com a da Funasa em razão do valor total estimado, uma vez que a Ata do 
CNJ tinha mais itens e que o valor estimado total, considerando todos os eventos, era de 
aproximadamente R$ 5.000.000,00, enquanto o da Funasa foi de R$ 1.092.600,00, uma 
vez que o fato somente seria válido se os itens ou descrição dos serviços não fossem 
similares. Para o caso em comento, cabe o argumento de que as despesas realizadas pela 
Funasa com alimentação, hospedagem e locação de espaços são de aproximadamente 
90% do valor total.  
 
Dessa forma, sendo a Ata do CNJ mais abrangente do que a da Funasa, a comparação 
entre os preços se mostra mais adequada, visto que todos os serviços colocados à 
disposição na Ata do CNJ abarcariam as necessidades da Funasa. Nesse sentido, cabe 
observar que cada evento tem uma relação de serviços a serem prestados, não havendo a 
necessidade de se contratar todos os itens.  
 
Quanto à suposição apresentada pela Funasa da possibilidade de ser praticado “jogo de 
planilha” pela empresa vencedora da Ata do CNJ, buscando com isso refutar a 
existência de superfaturamento na Ata registrada pela Fundação, também se demonstra 
sem fundamento, uma vez que outras atas apresentam valores similares ao da Ata 
daquele Conselho, conforme comparações apresentadas a seguir quanto ao preço de 
hospedagem. 
 
Apresentam-se, a título de exemplo, os preços cobrados para o serviço de hospedagem 
em quarto individual, a fim de demonstrar que o valor pago pela Funasa é superior os 
mercado, conforme segue: 
 

Descrição da 
Ata 

17/2012 
Secretaria-Geral da 

Presidência da 
República 

10/2012 
Ministério do 

Trabalho e 
Emprego 

23/2012 
Conselho 

Nacional de 
Justiça 

07/2012 
Fundação 

Nacional de 
Saúde 

Valor (R$) da 
diária 

120,00 128,99 133,50 190,00 

% em relação ao 
valor da Ata da 
Funasa 

63% 68% 70% - 

  
Dessa análise, verifica-se que preço utilizado como comparação foi o praticado no 
mercado, não se tratando de avaliações isoladas, como pretendeu demonstrar a Funasa. 
Releva, ainda, frisar que a Ata do CNJ previu um padrão de hospedagem superior à Ata 
da Funasa, mesmo assim o valor registrado pela Fundação ficou 30% superior, restando 
demonstrada a incompatibilidade dos valores.  
 
Além disso, a prática de jogo de planilha por qualquer empresa contratada somente pode 
ocorrer se Administração não cumprir a sua obrigação de buscar o melhor preço, sendo 
relevante lembrar que, antes da contratação de qualquer serviço, a Unidade responsável 
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pela compra deve verificar se a utilização da Ata é vantajosa mediante a pesquisa de 
preço. Dessa forma, a suposição de jogo de planilha não se sustenta. 
 
De forma análoga, se uma empresa apresenta preços baixos para ganhar visibilidade no 
mercado, a Administração, em observância ao princípio da economicidade, deve 
aproveitar a oportunidade. Como garantia, a legislação define as regras para se 
considerar os preços inexequíveis. Para a situação em comento, verifica-se que os 
valores registrados pelo CNJ estão em conformidade com os praticados pelo mercado, 
conforme comparação com outras Atas. 
 
No que tange à afirmação da Funasa de que apenas o menor preço ofertado na Ata do 
CNJ foi inferior ao da Ata da Funasa, complementando com a alegação de que a 
comparação feita pela CGU pinçou alguns itens, cabem esclarecer que: 
 
a) A comparação de preço somente é aplicável para os valores homologados pela 
Administração, não em relação aos valores ofertados, sendo essa comparação uma 
obrigatoriedade da Administração no julgamento das propostas, em observância ao 
preconizado na Lei nº 8.666/93, conforme segue: 
 

“Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos:  

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados 
por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de 
registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes 
ou incompatíveis;” (grifos nossos) 

Importante considerar que o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria orientou que, 
para a definição dos preços, fossem levados em conta valores registrados. Tal 
recomendação não foi seguida, ocasionado a adjudicação de licitação com preços de 
serviços em desacordo com o praticado pelo mercado.  
 
Assim, não se pode utilizar como parâmetro de preço os valores de lances ofertados em 
licitações. 
 
b) No que tange à metodologia de cálculo, é importante ressaltar que foram 
apresentadas todas as planilhas utilizadas pela Equipe de Auditoria por meio da 
Solicitação de Auditoria nº 201306001/19, de 17/05/2013. Nessa Solicitação de 
Auditoria, expôs-se que os itens relacionados para a comparação se baseou em “curva 
ABC” limitada a 90% do custo total do evento, ou seja, foram selecionados os itens que 
atingiram 90% do valor total do evento.  
 
No que tange às alegações de que 58 empresas participaram da licitação, havendo 350 
lances e de que houve a interposição de recursos com a fundamentação de que os preços 
praticados seriam inexequíveis, cabe a avaliação, já tratada anteriormente, de que se as 
condições previstas no Edital de Licitação fossem cumpridas, os valores pagos seriam 
bem inferiores. 
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Nesse sentido, conforme aborda Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo 
Brasileiro, 23ª ed; p. 239): 
 

“a vinculação ao edital é princípio básico de toda a licitação. Nem se 
compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de 
participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização 
do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e 
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da 
licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a 
Administração que o expediu”. 

 
Não sendo por demais lembrar que, ao executar a contratação de forma diversa do 
previsto no Edital, a Funasa infringiu o princípio da isonomia entre os participantes, 
pois as empresas ao apresentarem seus lances não teriam como presumir que a Funasa 
não exigiria as 3 propostas do local onde o evento seria realizado; que os pagamentos 
não seriam feito conforme o previsto; que a quantidade de evento seria bem inferior à 
prevista; e que, se houvesse a necessidade de locação de espaço para a realização de um 
grande evento, seria realizado um adiantamento do pagamento, inclusive já englobando 
o lucro da contratada. 
 
Ainda nesse sentido, cabe considerar que o argumento que as áreas dos eventos foram 
definidas segundo a prática de mercado que considera 1m2 por participante é válido, 
mas não foi o que a Funasa adotou na contratação em comento, visto os espaços foram 
considerados em quantidade acima da realidade. Essa situação pode ser demonstrada 
mediante avaliação do próprio exemplo apresentado pela Entidade, ao considerar que 
vários espaços estariam sendo ocupados ao mesmo tempo pelos mesmos participantes, o 
que não é a realidade. 
 
Partindo das informações trazidas pela entidade em sua manifestação para o “Encontro 
de Administração” um evento para 397 pessoas previu a locação de um auditório para 
todos os participantes, juntamente com a previsão de salas para eventos que acomodaria 
mais 972m2 (4 salas). Assim, tendo em vista que todos esses locais foram locados para 
todo o período do evento, conclui-se que houve locação de espaço para 3 vezes o 
quantitativo de participantes, cabendo desconsiderar todas as comparações com as 
diárias. 
 
Aspecto relevante é que as áreas solicitantes dos eventos deveriam criticar o espaço que 
a empresa apresentou para a realização dos eventos. Como essa conduta não foi seguida, 
os espaços locados tiveram áreas bem superiores à necessidade, pois foram colocados, 
durante todos os dias dos eventos, à disposição da Funasa um local, normalmente um 
auditório que comportasse todos os participantes, juntamente com salas de reunião que 
comportassem uma quantitativo superior ao número de participantes. 
 
Por fim, observou-se que a Funasa não realizou pesquisa de preço para contratar os 
serviços, de forma a avaliar se os valores registrados estavam de acordo com o de 
mercado, sendo oportuno asseverar que o fato de a Entidade ter firmado uma Ata de 
Registro Preços não cria a obrigatoriedade de as contratações serem feitas utilizando 
essa Ata. Para que isso ocorra, a Administração deve ter a certeza de que o preço 
registrado é o de mercado. Para ilustrar, cita-se a jurisprudência do TCU sobre o tema: 
  
 

Acórdão nº 65/2010 – Plenário 
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“9.1. determinar à (omissis) que por ocasião da utilização de recursos 
públicos federais: 
9.1.1. previamente à realização de seus certames licitatórios e ao 
acionamento de atas de registro de preço, próprias ou de outros órgãos, e 
periodicamente durante sua vigência, efetue ampla pesquisa de mercado, 
considerando os quantitativos, relevantes nas compras em grande escala, a 
fim de verificar a aceitabilidade do preço do produto a ser adquirido, em 
obediência aos arts. 3º, 15, inc. V, e 40, inc. X, da Lei 8.666/1993.” 

 
Diante dos fatos expostos, conclui-se que as manifestações apresentadas pela Funasa 
não foram suficientes para elidir o apontamento de que os valores pagos pela Entidade 
na realização de eventos estão acima do mercado.   
   
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instaurar processo administrativo apropriado com vista a reaver os 
valores pagos indevidamente (em desacordo com o previsto no Termo de 
Referência/Contratos ou sem a devida comprovação dos quantitativos faturados) para a 
prestação de serviço de locação de espaço. 
 
Recomendação 2: Apurar, mediante a instauração de processo administrativo 
apropriado, as responsabilidades pela contratação de serviços de realização de eventos 
sem a devida observância do Termo de Referência. 
 
 
 
7.3 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   
7.3.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS                            
7.3.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de estrutura para analisar o elevado passivo de convênios com vigência 
expirada na situação de "a aprovar" e "a comprovar".   
 
Fato 
 
Com o propósito a avaliar a estrutura da Funasa na análise das prestações de contas, 
realizou-se consulta ao sistema Siafi para identificar o quantitativo de convênios cujas 
contas estão na situação de “a aprovar” e “a comprovar”, tomando como referência 
apenas convênios que  a vigência se encerrou entre os exercícios de 2002 a 2012, 
cabendo acrescentar que não foram computados os convênios que tiveram algum 
registro de inadimplência ou de inadimplência suspensa, de forma a não considerar 
aqueles saldos que já foram analisados e não aprovados. O Quadro a seguir retrata esse 
levantamento. 
  
Quadro 48 – Convênios com contas pendentes 

Exercício do fim 
de vigência 

Quantidade de 
convênios 

Soma dos saldos de Valores a 
aprovar 

Soma dos saldos de Valores 
a comprovar 

2002 7 - - 

2003 121                   494.400,00  - 
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2004 841             12.827.737,56                              47.663,42  

2005 511               5.468.076,54                              44.442,63  

2006 661             10.460.921,90                                9.489,56  

2007 904             16.186.652,48                            116.642,37  

2008 1621             78.874.039,58                        3.113.651,20  

2009 2422           129.022.508,09                      37.071.353,87  

2010 1516             98.681.155,63                        9.894.399,48  

2011 2485           166.097.456,60                      31.135.071,17  

2012 2110           108.483.876,91                   267.551.467,50  

Total Geral 13200           646.427.207,05                   356.482.605,04  

Fonte: Siafi 
 
Desse Quadro, verifica-se que a Funasa tem um passivo de 13.200 convênios cujas 
contas se encontram pendentes de análise, sendo que o saldo na situação de “a aprovar” 
perfaz o montante de R$ 646.427.207,05.   Para os convênios que as contas ainda não 
foram apresentadas, esse saldo é de R$ 356.482.605,04. Somando-se esses dois saldos, 
chega-se que a Entidade tem um passivo de prestação de contas pendente de análise que 
superar R$1,0 bilhão. 
 
Para executar as atividades de análise de prestação de contas, a Funasa conta com uma 
estrutura de 92 servidores, considerando os servidores lotados na Presidência e nas 
superintendências nos estados.  
 
Considerando que além do quantitativo apresentado, a Funasa ainda tem a 
responsabilidade de avaliar as prestações de contas de parcelas de convênios ainda 
vigentes e de processos de tomadas de constas especiais (não considerados no Quadro 
acima), resta evidente que a Fundação não tem estrutura para analisar as prestações de 
contas dos convênios. Como consequência dessa situação, não se identificou a adoção 
de medidas da Entidade para reduzir esse quantitativo, uma vez que os esforços da 
Entidade vêm sendo direcionados para a solução das deficiências existentes nos 
procedimentos relacionados à celebração de novos convênios. 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidade nos controles internos administrativos para analisar e exigir a apresentação 
dos processos de prestação de contas referentes às transferências concedidas a estados e 
municípios. Essas fragilidades podem ser divididas em duas categorias de 
responsabilidades.  

A primeira se refere a problemas de ordem estrutural que a Entidade enfrenta, devido ao 
elevado quantitativo de convênios e termos de compromisso vigentes e ao seu quadro 
pessoal reduzido. Essa situação faz com que a cada exercício o passivo de convênios 
com prestações de contas pendentes de análise se mantenha em um número elevado. 
Considerando que Entidade identificou essa necessidade e vem sistematicamente 
solicitando ao Ministério do Planejamento, Gestão e Orçamento – MPOG a realização 
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de concurso público com o fito aumentar sua capacidade operacional de analisar os 
convênios. Para essa situação, avalia-se que o gestor não contribuiu para o problema. 

O segundo fator causador é a elevada quantidade de atividades atribuídas aos setores 
responsáveis pelo acompanhamento das prestações de contas de convênios, mesmo 
sendo de amplo conhecimento a capacidade operacional insuficiente. Aludida situação 
permite concluir que os planejamentos realizados para implementar atividades 
relacionadas a convênios não consideram a capacidade operacional existentes. Dessa 
forma, esse fator é de responsabilidade dos gestores pela falta de ações para adequar a 
quantidade de atividades ao número de servidores. 

Ante o exposto, consoante o que estabelece o Decreto nº 7.335, de 19/10/2010, em seu 
art. 10, ao Diretor do Departamento de Administração, compete a celebração e 
acompanhamento dos convênios firmados pela Funasa e análise da prestação de contas 
dos recursos transferidos.  

 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Relatório preliminar foi encaminhado à Funasa, mas a Entidade não apresentou 
manifestação sobre o fato. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A falta de manifestação da Entidade permite concluir que a estrutura instalada para 
análise das prestações de contas de convênio, bem como que os controles relacionados 
às cobranças das prestações de contas são insuficientes.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Prover os setores da Entidade (na Presidência e nas Suests) que têm a 
responsabilidade de analisar as prestação de contas convênios e termos de compromisso 
de estrutura necessária para desenvolver suas atribuições, com vistas a exigir dos 
convenentes a apresentação das prestações de contas e concluir as análises dos 
processos em estoque.   
 
 
 
7.3.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Não adoção de providências administrativas com vistas à responsabilização de 
quem deu causa a prescrição do prazo para cobrança do dano ao Erário apurado e 
à cobrança administrativa. 
 
Fato 
 
No exercício de 2012, verificou-se que a Entidade analisou 705 processos de TCE, 
sendo que 346 foram encaminhados à CGU para certificação, 158 foram devolvidos 
para as superintendências para ajustes e 201 foram arquivados. Com a finalidade de 
avaliar os controles internos referentes à instrução desses processos, selecionamos por 
amostragem aleatória 21 processos de TCE, entre os 201 que foram analisados e 
arquivados pela Entidade. Avaliamos os motivos da instauração e a pertinência do 
arquivamento dos seguintes processos de TCE: 
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Quadro 49: Avaliação dos Processos de TCE arquivados 

Processo de TCE Convênio 
(SIAFI) 

Objeto Valor (R$) Motivo 

25190.001.144/2011-85 352792 Captação/Reserva
ção e Distribuição 
de água em 
pequenas 
comunidades. 

120.000,00 Apurado dano ao erário no valor de R$ 
546.344,77, atualizado até 24/5/2011. No 
entanto, transcorreu mais de dez anos 
desde o fato gerador, prescrevendo o 
prazo para cobrança e dispensando a 
instauração de TCE conforme 
estabelecido no §4º do art. 5º da IN TCU 
nº 56/2007, porém sem apuração de 
responsabilidade daqueles que tiveram 
dado causa ao atraso. 

25130.017.342/2003-65 390729 Construção de 
sistema de 
esgotamento 
sanitário. 

100.000,00 Pendência referente a não aplicação de 
recursos do convênio no mercado 
financeiro. Após recálculo, o valor 
residual devido não foi cobrado tendo em 
vista o previsto na Súmula do TCU nº 
132 e na Portaria do MF nº 049 de 
01/04/2004.  

25280.004.934/2011-11 490322 Execução de 
melhorias 
sanitárias 
domiciliares. 

420.000,00 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista impugnação de parte da 
obra e não aplicação de parte da 
contrapartida. A prefeitura efetuou o 
recolhimento por meio de  GRU no valor 
atualizado de R$ 39.270,35. 

25210.001.503/2011-19 489646 Execução de 
sistema de 
esgotamento 
sanitário. 

254.217,40 Pendência referente a não aplicação de 
recursos do convênio no mercado 
financeiro. A prefeitura efetuou o 
recolhimento por GRU no valor 
atualizado de R$ 1.493,42. 

25160.002.091/2011-77     517741 Execução de 
melhorias 
habitacionais para 
o controle da 
doença de chagas. 

285.050,10 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista a não aplicação de parte 
da contrapartida. A prefeitura efetuou o 
recolhimento por GRU no valor 
atualizado de R$ 2.966,57. 

25235.002.806/2011-71      557075 Execução de 
melhorias 
sanitárias 
domiciliares.    

128.865,99 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista impugnação por execução 
parcial da obra e não comprovação de 
utilização da aplicação financeira nos 
gastos do convênio. A prefeitura efetuou 
o recolhimento por meio de GRU no 
valor atualizado de R$ 27.977,37 
referente à inexecução da 3ª parcela do 
convênio e não efetuou o recolhimento 
do valor residual correspondente a R$ 
3.040,55. O gestor responsável foi 
notificado, porém não houve 
manifestação. Foi realizada a inscrição 
no CADIN. 

25235.020.627/2011-15    527673 Execução de 
melhorias 
habitacional rural.   

123.600,00 
 

Pendência na prestação de contas 
referente à 3ª parcela, porém no curso da 
TCE foram apresentados documentos 
complementares, que após analisados 
possibilitaram a aprovação da prestação 
de contas final do convênio. 

25180.011.845/2012-22    530889 Execução de 
sistema de 
abastecimento de 
água.  
 

100.452,93 Pendência na prestação de contas devido 
à ausência de documentação 
comprobatória, indicando a não 
aprovação do convênio em 100%. No 
curso da TCE foram sanadas as 
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pendências e aprovada a prestação de 
contas final do convênio, exceto o valor 
de R$ 2.172,25  referente à não 
devolução de recursos ao tesouro 
correspondente a saldo de aplicação 
financeira. O gestor responsável foi 
notificado, porém não houve 
manifestação. Foi realizada a inscrição 
no CADIN. 

25290.001.742/2011-26 489189 Execução de 
Sistema de 
Resíduos Sólidos. 

75.304,12 A Prefeitura recolheu por meio de GRU 
o valor atualizado de R$ 112.360,93 
referente à não aprovação de 100% do 
Convênio. 

25180.003.687/2010-75 0552341 Execução de 
Sistema de 
Abastecimento de 
água. 

311.266,85 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista a impugnação de 11,28% 
da execução física e financeira do 
convênio. A prefeitura efetuou o 
recolhimento por meio de GRU no valor 
atualizado de R$ 36.357,70. 

25110.012.922/2009-90 390729 Execução de 
Sistema de 
Abastecimento de 
água. 

316.666,67 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista ausência de 
documentação, pagamento realizado 
após a vigência, não aplicação de 
recursos no mercado financeiro, 
utilização da contrapartida 
indevidamente, irregularidades nos 
procedimentos licitatórios e execução 
parcial do objeto pactuado. No curso da 
TCE foram esclarecidos os fatos 
apurados e apresentado documentos 
complementares que possibilitaram a 
aprovação da prestação de contas final 
do convênio. 

25110.004.011/2010-22 439049 Construção de 
melhorias 
sanitárias 
domiciliares. 

152.575,29 
 

Não apresentação da prestação de contas 
do convênio. No curso da TCE foi 
apresentada a documentação, porém 
comprovada a execução de apenas 90% 
do convênio. A prefeitura efetuou o 
recolhimento por meio de GRU no valor 
atualizado de R$ 52.698.26. 

25255.000.923/2011-61 590890 Melhoria 
habitacional para 
controle da 
Doença de 
Chagas 

200.000,00 Pendência na prestação de contas devido 
à ausência de documentação 
comprobatória, indicando a não 
aprovação do convênio em 100%. No 
curso da TCE foram sanadas as 
pendências e aprovada a prestação de 
contas final do convênio, exceto o valor 
de R$ 623,61, referente a não aplicação 
dos recursos no mercado financeiro. A 
prefeitura efetuou o recolhimento por 
meio de GRU no valor atualizado de                                                                                           
R$ 900,25. 

25255.005.770/2011-49 649353 Melhoria 
habitacional para 
controle da 
Doença de 
Chagas 

750.000,00 Pendência na prestação de contas 
referente à 3ª parcela, porém no curso da 
TCE foram apresentados documentos 
complementares, que após analisados 
possibilitaram a aprovação da prestação 
de contas parcial. 

25255.003.618/2012-11 659388 Melhoria 
habitacional para 
controle da 
Doença de 

150.000,00 Não aprovação da prestação de contas 
tendo em vista a  impugnação técnica de 
3% da obra, equivalente a R$4.475,04. 
Opinou-se pelo arquivamento da TCE 
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Chagas com base no §1º do artigo 5º da IN/TCU-
56/07. A prefeitura não efetuou o 
recolhimento por GRU, e não há no 
processo a continuidade da cobrança 
administrativa. 

25115.004.063/2011-30 440437 Execução dos 
Serviços de 
Drenagem 

960.583,02 Execução parcial do objeto. Após 
notificação, o Prefeito apresentou 
justificativas e documentos, restando 
comprovado a correta aplicação dos 
recursos pelo gestor, conforme parecer 
técnico e financeiro, tendo o objeto do 
convênio sido atingido em totalidade. 

25255.002.471/2011-52 489321 Resíduos Sólidos 110.230,00  Não apresentação de prestação de 
contas. Após notificação, o Prefeito 
apresentou a Prestação de Contas. 
Posteriormente, após a realização de 
visita técnica ficou constatada 100% da 
execução física da obra, sendo a 
prestação de contas final aprovada na 
íntegra. 

25140.036.864/2009-32 571940 Execução de 
Melhorias 
Sanitárias 
Domiciliares 

134.540,00 Não apresentação de prestação de contas. 
Posteriormente, as contas foram 
prestadas pelo Gestor, com execução de 
100%, porém, sem a placa da construção. 
Dessa forma, por meio de GRU, o valor 
da placa de R$ 699,13, atualizado, foi 
recolhido e  a Prestação de Contas final 
foi aprovada. 

25119.004.013/2010-11 476768 Execução de 
Melhorias 
Sanitárias 
Domiciliares 

152.575,29 
 

 Não aprovação da prestação de contas 
final por falta de execução total do 
objeto. Posteriormente, após 
notificações, o Gestor apresentou 
justificativas e providências solicitando 
vistoria “in loco”, que constatou 100% 
de execução do referido convênio e 
possibilitou a aprovação da prestação de 
contas final. 

25110.015.261/2009-54 533498 Execução do 
Sistema de 
Abastecimento 
d’água 

114.240,00 Não apresentação da prestação de contas 
final. Após as notificações, o Gestor 
apresentou a Prestação de Contas Final, 
não sendo suficiente para aprovação. 
Posteriormente, nova documentação foi 
encaminhada informando a regularização 
das pendências e solicitando a realização 
de visita técnica, por meio da qual ficou 
constatada que as pendências foram 
sanadas, com 100% de execução, 
faltando apresentação de documentos 
complementares, que foram remetidos 
em momento ulterior, possibilitando 
assim a aprovação da prestação de contas 
final. 

25100.011.626/2011-53 575584 Construção de 
drenagem para 
controle da 
malária. 

605.504,50 Pendência na prestação de contas devido 
a não aprovação da execução física. No 
curso da TCE foram sanadas pendências, 
porém aprovada a prestação de contas 
final com ressalva.  A prefeitura efetuou 
o recolhimento por meio de GRU no 
valor atualizado de R$ 7.605,51.                                                                                             

Total 5.565.672,16 
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Após análise, verificou-se que todos os processos referenciados observaram os 
pressupostos de constituição e desenvolvimento da TCE, conforme estabelece a IN 
TCU nº 56/2007 de 5.12.2007 e a Portaria CGU nº 958/2010 de 17.5.2010. 

Em relação ao Processo 25190.001.144/2011-85, que trata de irregularidades no 
processo nº 25100.002.518/1998-21, referente ao convênio SIAFI 352792 firmado com 
o município de Santa Maria de Itabira/MG, cujo objeto pactuado foi a 
captação/reservação e distribuição de água em pequenas comunidades, no valor de R$ 
120.000,00, verificou-se que não foram sanadas as pendências na prestação de contas, 
tendo transcorrido mais de dez anos desde o fato gerador sem devida notificação do 
gestor responsável.   

Neste processo de TCE, foi apurado dano ao erário no valor de R$ 546.344,77 
(atualizado até 24/05/2011), sendo que somente houve notificação do gestor depois de 
transcorrido mais de 10 anos do fato gerador.  

Cabe ressaltar que não há como cobrar o gestor da época em relação ao dano apurado, 
tendo em vista o estabelecido na norma vigente à época, especificamente no §4º do art. 
5º da IN TCU nº 56/2007:  

 

“Salvo determinação em contrário do Tribunal, fica dispensada a 
instauração de tomada de contas especial após transcorridos dez anos 
desde o fato gerador, sem prejuízo de apuração da responsabilidade 
daqueles que tiverem dado causa ao atraso, nos termos do art. 1º, § 1º”.  

 

No entanto, verificou-se que não consta no Processo de TCE informações sobre os 
procedimentos administrativos adotados pela Entidade com vistas à identificação dos 
responsáveis que deram causa a prescrição do prazo para cobrança do dano ao Erário 
apurado. 

Dessa forma, solicitamos à Entidade, por meio da SA nº 201306001/16, de 13.05.2013, 
informar as providências adotadas com vistas à apuração de responsabilidade daqueles 
que deram causa ao atraso que ocasionou a prescrição do prazo de cobrança do dano ao 
Erário apurado. 

Da mesma forma, no Processo de TCE nº 25255.003.618/2012-11, que trata de 
irregularidades no processo nº 25255.002.751/2011-61, referente ao Convênio SIAFI nº 
659388 firmado com o município de Rafael Fernandes/RN, cujo objeto pactuado foi a 
melhoria habitacional para controle da doença de chagas, no valor de R$ 150.000,00, 
verificou-se a não aprovação da prestação de contas em razão da impugnação de 3% da 
obra.  

O valor correspondente à referida impugnação ficou abaixo do limite estabelecido no § 
1º do artigo 5º da IN/TCU nº 56/2007, levando a Fundação a arquivar o processo. No 
entanto, não consta do processo informações quanto à adoção de procedimentos com 
vistas à cobrança administrativa. A Unidade também foi instada a se manifestar por 
meio da SA nº 201306001/16. 

  
##/Fato## 

Causa 
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Falta de adoção de providências quanto à responsabilização de agente que deu causa a 
prescrição do prazo para cobrança do dano ao Erário apurado e quanto à instauração de 
Processo Administrativo de Cobrança.  

Cumpre ressaltar que a delegação de competência para que os Superintendentes 
Estaduais adotem as medidas administrativas para a apuração do dano, inclusive 
instaurem a TCE, devem ser acompanhadas de uma estruturação desses setores e o 
fortalecimento dos controles internos, situação que não ocorreu. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Durante o período de campo, em resposta a SA nº 201306001/16, a Funasa informou 
que, com relação a providências adotadas quanto ao valor do dano em processo de TCE 
que foram arquivados, inicialmente diligencia-se as superintendências correspondentes 
a origem dos processos, solicitando informações quanto às ações implementadas em 
atendimento às determinações dos despachos de arquivamento, tendo as seguintes 
considerações: 

a) Em relação ao Processo de TCE nº 25190.001.144/2011-85 a Suest/MG informou 
que não houve instauração de processo para apuração de responsabilidade daqueles que 
deram causa ao atraso que ocasionou a prescrição do prazo de cobrança do dano ao 
Erário apurado. 

b) Em relação ao Processo de TCE nº 25255.003.618/2012-11 a Suest/RN não 
apresentou resposta até o encerramento da auditoria. 
 
Posteriormente, em resposta ao Relatório Preliminar, a Funasa apresentou os seguintes 
esclarecimentos: 
 
 
“I – Processo de TCE nº 25190.001.144/2011-85, instaurado em decorrência de 
irregularidades na execução do Convênio nº 656/1998 (352792), celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira/MG e arquivado na forma do 
estabelecido no § 4º do art. 5º da IN/TCU nº 56/2007: 
Recomendações da CGU: Instaurar processo apropriado a fim de identificar os 
responsáveis que deram causa a prescrição da cobrança por meio de Processo de TCE, 
em cumprimento à norma do TCU. 
 
Providências em andamento: Diante do não atendimento por parte da SUEST/MG das 
recomendações contidas no item 7.6 do RATCE nº 391/2012/COTCE/AUDIT e 
Despacho nº  759/2012/Cotce/Audit/Funasa, cópias anexas, a Auditoria Interna, por 
intermédio do Memorando nº 974, de 12/07/2013, solicitou o envio do processo nº 
25100.002.518/1998-21, referente ao Convênio nº 656/1998 (352792), celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira/MG, bem como do processo nº 
25190.001.144/2011-85, relativo à TCE instaurada sobre o referido convênio. De posse 
desses processos a Coordenação de Tomada de Contas Especial – COTCE e a 
Corregedoria – COREG procederão à análise acurada dos fatos para manifestação 
quanto à pertinência de instauração de processo para apurar a responsabilidade de 
quem deu causa à prescrição da cobrança por meio de processo de TCE, considerando, 
sobretudo, a hipótese de prescrição, também, dos prazos para aplicação de eventuais 
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punições aos responsáveis, além das alterações de procedimentos introduzidos pela 
IN/TCU nº 71/2012 e Portaria CGU nº 807/2013.  
 
II - Processo de TCE nº 25255.003.618/2012-11, instaurado em decorrência de 
irregularidades na execução do TC/PAC nº 0247/2009 (659388), celebrado com a 
Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes/RN e arquivado na forma do § 1º, inciso 
III, do art. 5º da IN/TCU nº 56/2007: 
 
Complemento da Manifestação da Unidade Examinada: Por meio da Portaria nº 337, 
publicada no BS nº 046, de 12/11/2012, do Superintendente Estadual da Funasa no 
Estado do Rio Grande do Norte, foi instaurado o Processo Administrativo de 
Cobrança. Consta do Relatório de Cobrança Administrativa a comprovação do 
ressarcimento do valor de R$ 5.605,45, relativo ao débito decorrente de 
irregularidades na execução do TC/PAC nº 0247/2009, cópias anexas.” 
 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente cabe a consideração de que, apesar da descentralização de responsabilidade 
pela instauração de processos de TCE para as Superintendências, a responsabilidade de 
apuração das irregularidades praticadas na execução do convênio, bem como das 
possíveis cobranças administrativas referentes a valores não aprovados é da concedente, 
nestes casos a Presidência da Funasa. 

Ressalte-se que, apesar de constar dos processos de TCE documentos de Despachos de 
Arquivamento, orientando as SUEST correspondentes a apurarem a responsabilidade 
daqueles que deram causa a prescrição do prazo de cobrança do dano ao Erário apurado 
e a instaurarem processos administrativos de cobrança de valores não aprovados na 
prestação de contas, verificou-se a não adoção de providências nesses sentidos, segundo 
avaliação dos documentos constantes do processo.  

Avaliando o caso concreto tratado nesse trabalho, verificou-se que o procedimento de 
arquivamento dos processos de TCE apresentam controles internos satisfatórios, salvo 
em relação à instrução processual, uma vez que a falha ora relatada aponta que as 
medidas necessárias para a conclusão do procedimento de arquivamento não foram 
adotadas e, mesmo após tendo sido questionadas as situação, as repostas não foram 
encontradas. 

Para o primeiro caso - Processo de TCE nº 25190.001.144/2011-85-, verifica-se que não 
foi adotada medida com vista a cumprir a legislação que versa sobre o tema, no caso, a 
apuração do responsável que deu causa a prescrição da cobrança. 

Para o segundo caso - Processo de TCE nº 25255.003618/2012-11, após a Funasa ter 
apresentado a informação de que fora procedida à cobrança administrativa, inclusive 
demonstrando que o ressarcimento havia ocorrido, a falha reside na falta de informações 
confiáveis no processo. Aludida conclusão é amparada pela inexistência de informação 
acerca do fato.  

Assim, como o setor responsável não tinha conhecimento se a cobrança havia ou não 
sido realizada, o fato demonstra uma fragilidade no monitoramento do procedimento. 
Nesse sentido, cumpre ressaltar que o presente trabalho de auditoria teve o seu escopo 
definido mediante a seleção de uma amostra dos processos existente.  



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

225 

Logo, permanece a essência do apontamento, mesmo sendo evidente que a falha é de 
natureza forma, pois é necessária a adoção de procedimento sistematizado 
principalmente em razão do elevado número de processos de TCE arquivados, 201 
apenas no exercício de 2012, de um total de 705. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instaurar processo apropriado a fim de identificar os responsáveis que 
deram causa a prescrição da cobrança por meio de Processo de TCE, em cumprimento à 
norma do TCU. 
 
 
 
7.3.2 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        
7.3.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Controle e acompanhamento das transferências. 
 
Fato 
 
 

Baseado no quantitativo de servidores lotados na CGCON e no quantitativo trabalhando 
nas Superintendências Regionais da Fundação, levantamos o número de processos 
vigentes e o número de processos que se encontrava expirado, mas aptos para terem 
suas prestações de contas analisadas, conforme descrito a seguir: 

Quadro 50: quantitativo de servidores lotados na CGCON X Processos de Convênios 

Lotação de Técnicos Processos vigentes 
Processos expirados aptos p/ 

análise das contas Total de 
processos 

Celebração 
P. 

contas 
Tot
al 

Conv. TC/PC Total Conv. TC/PC Total 

73 91 164 3.269 3.134 6.403 3.176 924 4.100 10.503 

 

Em relação aos processos vigentes, verificou-se uma quantidade média de 39 processos 
por servidor e aos processos expirados a média de 25 processos, totalizando assim uma 
média de 64 processos por servidor. Considerando os diversos trâmites que os processos 
requerem, bem como outras atividades que são desenvolvidas pela Unidade tais como 
instrução de TCE, atendimento de diligências de órgãos externos (MPF, TCU, CGU, 
Congresso e Poder Judiciário) e a celebração de novos convênios e termos de 
compromisso, pode-se concluir que a demanda é incompatível com o quadro de pessoal 
disponível para o desempenho das atividades. Destaca-se que somente em Brasília 
foram realizados a instrução de 5 processos de TCE no exercício de 2012, elaborados 
1.391 despachos com vistas ao atendimento de solicitações de órgão externos e  ainda 
identificados a existência de 113 processos de convênios expirados aptos para análise 
das contas. Ressalte-se que esse quantitativo se refere a convênios cuja análise está sob 
a responsabilidade da Funasa Presidência. 

  
 
 
 
##/Fato## 
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7.3.2.2 INFORMAÇÃO 
 
Controles Internos 
 
Fato 
 
Da avaliação da estrutura instalada para acompanhamento das transferências, verificou-
se que os setores responsáveis por essas atividades, a Coordenação-Geral de Convênios 
- CGCON e a Auditoria Interna – AUDIT, não possuem as condições ideais de trabalho, 
quando comparados os aspectos operacionais. 

Em relação à CGCON, em síntese foram abordadas a existência de mais de 7.000 
instrumentos entre convênios, termos de compromisso do PAC e cooperações entre 
entes federais e o considerável passivo de instrumentos vencidos pendentes de 
cancelamento de saldo de empenho e baixa nos sistemas, que tendo em vista a força de 
trabalho existente no setor pode-se considerá-la insuficiente para prestação de serviços 
de forma satisfatória. Considerando esse número de instrumentos expirados e pendentes 
de regularização das contas contábeis no SIAFI, verificamos que a área encontra-se 
impossibilitada de alocar pessoal para reduzir ou extinguir o passivo. Outro aspecto 
abordado trata do Sistema de Gerenciamento de Obras – SIGOB que é um sistema 
interno de gerenciamento de instrumentos de descentralização financeira (convênios e 
termos de compromissos). Tal sistema tem demandado constantes alterações e 
aprimoramentos para que fluxos e rotinas de trabalho se adéquem às boas práticas na 
área e à legislação, ocasionando problemas na implantação desse sistema operacional e 
consequentemente atrasos tanto na análise quanto no encaminhamento de instrumentos.  

Outra situação impactante tem sido a quantidade de instrumentos sem aprovação técnica 
e a latência entre a celebração do ajuste e a aprovação. Como medida para corrigir este 
problema a Fundação condicionou a celebração de instrumentos com a apresentação de 
projeto básico ou termo de referência. Entretanto, convênios de exercícios anteriores, 
emendas parlamentares celebradas nos últimos dias do exercício, e a dificuldade na 
aprovação do projeto em si, aumentam o tempo de espera entre celebração e liberação, o 
que causa um acúmulo de processos. 

Também cabe citar que com o advento da Portaria Funasa nº 1.104/2010 foi promovido 
um processo de desconcentração dos instrumentos celebrados às Superintendências 
Estaduais, para acompanhamento, encaminhamento para liberação, realização de termos 
aditivos e prestações de contas. Com esse procedimento, proporcionou-se maior 
celeridade nos trâmites da CGCON. Entretanto, por mais que o gerenciamento 
desconcentrado dos instrumentos permita uma maior proximidade entre a Fundação e os 
convenentes, ainda perduram muitas dificuldades de se obter um contato com as 
entidades, por razões diversas como, por exemplo, a distância entre a capital e o 
município de sede da convenente, o que dificulta a obtenção de documentos para a 
celebração e aumenta o tempo de latência entre celebração e pagamento. 

Já em relação à AUDIT, que também tem papel relevante no acompanhamento da 
execução dos convênios, restou evidente que a Funasa necessita de aporte na força de 
trabalho, tendo em vista o número maior de convênios e de termos de compromisso que 
são celebrados, ocasionando um volume de trabalho incompatível com a estrutura 
existente na Instituição e, consequentemente, impossibilitando que a concedente garanta 
de forma efetiva o exercício da função gerencial de acompanhamento e fiscalização. 
Outro reflexo da falta de pessoal está ligado diretamente ao quantitativo de ações que 
são desenvolvidas pela auditoria interna, no qual vem decrescendo ao longo dos anos. 
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Aliado a isto, 4 Engenheiros lotados na CORAT/Auditoria Interna desde 2011, que 
foram contratados por meio de concurso temporário para atuar, aprimorar e qualificar as 
atividades de controle interno nas fiscalizações das obras de engenharia decorrentes das 
ações de saneamento, por decisão da Presidência foram transferidos para o 
Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP, sendo que 1 deles já pediu 
demissão. 

Além disso, outro aspecto que impacta nas ações de controle segundo a AUDIT é a 
rotatividade de servidores decorrente da baixa remuneração, o que vem comprometendo 
a renovação da força de trabalho e da gerência da própria Auditoria Interna. 

  

  
##/Fato## 

 



 
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 
Certificado: 201306001 
Unidade Auditada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF 

Exercício: 2012 

Processo: 25100.008064/2013-84 

Município - UF: Brasília - DF 

_______________________________________________ 
 

 

Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, 

especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período 

de 01/01/2012 a 31/12/2012. 

 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido 

no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à 

legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 

os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 

sobre a gestão da unidade auditada. 

 

Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306001, proponho que o 

encaminhamento das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja 

como indicado a seguir, em função da existência de nexo de causalidade entre os atos de 

gestão de cada agente e as constatações correlatas discriminadas no Relatório de 

Auditoria. 

 

 

1. Regular com ressalvas a gestão dos seguintes responsáveis 

 
1.1. ***.290.661-**: 

Cargo Diretor do Departamento de Engenharia no Período de 01/01/2012 a 

31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201306001, item 1.1.3.2. 

Fundamentação: Nexo de causalidade. 

O Diretor do Densp, ao aprovar o Termo de Referência para a contratação de 

Serviços de Consultoria em Engenharia, permitiu a inclusão de Planilha Geral de 

Contratação de itens referentes a serviços de campo e ensaios de caracterização do 

solo, de qualidade da água e de controle tecnológico do concreto, sem demonstrar 

a necessidade ou comprovar que não houve duplicidade, já que esses serviços 

deveriam constar da fase de projetos de engenharia e/ou de Contratação da 

Execução da Obra. Aludida situação faz com que os servidores responsáveis pela 



fiscalização do contrato tenham responsabilidades relacionadas à gestão da 

prestação de serviços. 

 

 

 

1.2. ***.342.406-**: 

Cargo Diretora do Departamento de Engenharia Substituta no Período de 

01/01/2012 a 31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201306001, itens 7.2.2.2, 7.2.2.3 e 7.2.2.4. 

Fundamentação: Nexo de causalidade. 

A Diretora Substituta do Densp ao demandar a realização de eventos, incluindo 

serviços em desacordo com o Termo de Referência, assumiu o risco de realizar 

uma contratação com preços acima do mercado. Além disso, executou atividades 

que não seriam de sua responsabilidade, ao autorizar o pagamento antecipado em 

desacordo com a legislação e sem a avaliação do fiscal do contrato, sendo também 

esse ato uma infringência ao princípio da segregação de funções, uma vez que a 

Diretora foi a demandante e atestou a Nota Fiscal.  

 

 

1.3. ***.612.217-**: 

Cargo Diretor do Departamento de Administração no Período de 01/01/2012 a 

19/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201306001, itens 7.1.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2 e 

7.2.2.4. 

Fundamentação: Nexo de causalidade. 

O Diretor do Deadm, como ordenador de despesas e responsável pela condução 

dos procedimentos licitatórios, não despenhou suas atividades de forma 

satisfatória, uma vez que autorizou a compra de tablets com direcionamento para 

determinada marca/modelo e aprovou a contratação direta por meio de 

inexigibilidade de licitação sem que os parâmetros necessários tivessem sido 

cumpridos. 

Além disso, não exerceu sua obrigação regimental de supervisionar as atividades 

relacionadas à pesquisa de preço para definir o valor de referência e de garantir 

que as contratações realizadas por meio de Atas de Registro de Preços somente 

sejam efetivadas após a confirmação da vantajosidade do preço. 

Em relação à contratação de eventos, a demanda pela prestação de serviço 

incluindo itens em desacordo com o Termo de Referência resultou em contratação 

com preços acima do mercado. Ainda nesse contexto, verificou-se que as medidas 

de fiscalização, também de responsabilidade do Diretor, não foram executadas de 

forma satisfatória. 

 

 

 

1.4. ***.810.894-**: 

Cargo Diretor do Departamento de Saúde Ambiental no Período de 01/01/2012 a 

31/12/2012. 

Referência: Relatório de Auditoria nº 201306001, itens 7.2.2.2 e 7.2.2.4. 

Fundamentação: Nexo de causalidade. 

 

O Diretor do Desam, ao demandar a realização de eventos para o seu 

Departamento, incluindo serviços em desacordo com o Termo de Referência, 

assumiu o risco de realizar uma contratação com preços acima do mercado. 

Ademais, a obrigações referentes à fiscalização da prestação dos serviços também 



não foram realizada de forma satisfatória, implicando o pagamento de serviços 

não prestados. 

 

 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 

folhas 002 e 005 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste 

certificado têm, por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto 

pela regularidade da gestão, tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade 

entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes. 

 

 

Brasília/DF, 30 de julho de 2013. 

 

 

______________________________________ 

WESLEY ALEXANDRE TAVARES 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde 



 

  

 

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

Relatório: 201306001 

Exercício: 2012 

Processo: 25100.008064/2013-84 

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - DF 

Município/UF: BRASÍLIA- DF 

 

 

1. Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da 

União quanto à prestação de contas do exercício de 2012 da Unidade acima referenciada, expresso 

opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol 

de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria. 

2.  No que diz respeito às Ações Governamentais, cabe destacar que a UJ tem sob sua 

responsabilidade o Programa de Governo 2068 - Saneamento Básico, cabendo-lhe atender aos 

municípios com população de até 50 mil habitantes. Avaliando-se os aspectos finalísticos do 

mencionado Programa, tem-se que as Ações de Governo de maior relevância no exercício de 2012 

são a 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 

Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes; e a 10GE - Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com população abaixo de 50.000 

habitantes. No que tange aos resultados, a Ação 10GD atingiu 22,3% da meta física e 28,7% da 

meta financeira. Já a Ação 10 GE a meta física alcançada foi de 51,1% e a meta financeira foi de 

90,3%.  

3. As principais constatações oriundas dos trabalhos de Auditoria de Anual de Contas da 

Funasa do exercício de 2012 se referem às falhas no enquadramento de inexigibilidade de licitação 

para a prestação de serviço de capacitação; à fragilidade elevada quantidade de convênios 

pendentes à deficiência na realização de pesquisa para balizar os preços de referência das 

contratações; ao direcionamento para marca/modelo específico na aquisição de equipamentos de 

informática, resultado em compra antieconômica; à contratação de serviços de realização de 

eventos em valor superior ao de mercado, além de realização de pagamento antecipado para a 

locação de espaço para realização de evento sem amparo legal e realização de serviços não 

previstos no Termo de Referência. 

4. Entre as causas estruturantes das referidas constatações, podem-se relacionar a falta de 

planejamento das contratações de serviços de capacitação; a deficiência nos controles internos 

administrativos relacionados à fase interna dos procedimentos licitatórios, em especial quanto à 

especificação do objeto e na definição do preço de referência; a fragilidade na execução e na 

fiscalização da contratação de serviços de eventos, especificamente em relação ao preço praticado, 

e a falta de segregação de funções na execução de contratos, contribuindo para a ocorrência 

pagamento antecipado. A fim de mitigar essas causas, foram emitidas recomendações para a 

Funasa reforce sua estrutura de controle internos na área de compras e análise de processos de 

prestação de contas de convênios e termos de compromisso. Para as ocorrências em que foi 

apontado dano ao erário, foi recomendado a apuração de responsabilidade mediante processo 

apropriado e a adoção de medidas com vista ao ressarcimento dos prejuízos.  

 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



5.  No que se refere às recomendações constantes do Relatório Anual de Contas do exercício 

2011, monitoradas pela CGU no exercício de 2012 por meio do Plano de Providências 

Permanente, verificou-se que a Funasa, de um total de 32, atendeu a 17 recomendações, 

representando um índice de 53%. Para as recomendações ainda pendentes, o monitoramento 

permanece sendo realizado.   

6.  Com relação à avaliação dos controles internos administrativos, a principal fragilidade 

está relacionada à falta de Regimento Interno que contemple todas as responsabilidades e 

competência dos cargos e dos setores. Na área de transferência, avaliou-se o componente ambiente 

de controle como insatisfatório devido à falta de pessoal para executar as atividades de análise de 

prestação de contas de convênios e termos de compromisso. Os controles internos na área de 

licitações e contratos também apresentaram deficiências no componente procedimento de controle 

e ambiente de controle, tendo em vista a falta de procedimentos para a realização dos 

procedimentos licitatórios.  

7. Como ponto positivo da gestão Funasa no exercício de 2012, destacam-se a atuação da 

Procuradoria Federal na avaliação dos aspectos jurídicos relacionados às contratações e às 

transferências voluntárias concedidas; a atuação da Auditoria Interna na redução do estoque de 

processos de Tomada de Contas Especiais, e a atuação do Setor de Recursos Humanos divido ao 

pronto tratamento e a adoção de providências para sanear as inconsistências identificadas na folha 

de pessoal da Funasa. 

8. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN TCU/n.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no 

Certificado de Auditoria conforme quadro a seguir: 

CPF Cargo 
Proposta de 

Certificação 
Fundamentação 

***.290.661-** 

 

Diretor do 

Departamento de 

Engenharia. 
Regular com 

Ressalvas 

Relatório de Auditoria número 201306001, 

item 1.1.3.2. 

 

***.342.406-** 

 

Diretora do 

Departamento de 

Engenharia Substituta. 
Regular com 

Ressalvas 

Relatório de Auditoria número 201306001, 

itens 7.2.2.2, 7.2.2.3 e 7.2.2.4. 

 

***.612.217-** 

 

Diretor do 

Departamento de 

Administração. 
Regular com 

Ressalvas 

Relatório de Auditoria número 2013060, itens 

7.1.1.1, 7.2.2.1, 7.2.2.2 e 7.2.2.4. 

 

***.810.894-** 

 

Diretor do 

Departamento de Saúde 

Ambiental. 
Regular com 

Ressalvas 

Relatório de Auditoria número 201306001, 

itens 7.2.2.2 e 7.2.2.4. 

 

 Demais gestores 

integrantes do rol de 

Responsáveis 
Regularidade 

Relatório de Auditoria número 201306001. 

 

 



9. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF,  30  de julho de 2013. 

 

 

JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ 

Diretor de Auditoria da Área Social 
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