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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA

        Senhor Chefe da CGU-Regional/MS,

         Em   atendimento  à  determinação  contida na Ordem de Serviço
 n.°  208275,  e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da
 Instrução  Normativa  SFC  n.°  01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados  dos  exames  realizados  sobre  o processo anual de contas
 apresentado pela 3ª SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2.  Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 4
 a   31/03/2008,  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, que
 contemplaram os seguintes itens:

 - TOTAL  DA DESPESA REALIZADA, RECEITA ARRECADADA E PATRIMÔNIO GERIDO
   Foi demonstrado o total da despesa realizada, da receita arrecadada
 e  do  patrimônio  gerido,  de  modo  a  evidenciar  a  adequação  da
 apresentação do relatório com a análise simplificada.

- REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
   Foram efetuados exames sobre  as  compras e  contratações  efetuadas
 pela Unidade, com ênfase no  correto  enquadramento quanto ao  tipo  e
 modalidade de licitação, na objetividade dos julgamentos  e vinculação
 ao  instrumento  convocatório,  no cumprimento  dos  aspectos  formais
 obrigatórios dos Contratos Administrativos e no correto enquadramentos
 das dispensas/inexigibilidades.

 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU



   Foi verificado, em relação à Unidade Jurisdicionada e  ao  exercício
 objeto dos exames, o atendimento aos acórdãos e  decisões  emanados do
 TCU, bem como suas conseqüências na gestão da Unidade, evidenciando os
 resultados no que concerne  à  prevenção,  normalização,  orientação e
 ações corretivas.

 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES
   Verificação  das  despesas  com  Cartão  de  Pagamento  do   Governo
 Federal executadas no exercício de 2007, no âmbito da Unidade.

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Os  exames realizados resultaram na identificação das constatações
 listadas  detalhadamente no Anexo I - "Demonstrativo das Constatações"
 e que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria.

 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos  conteúdos  exigidos  pelas  IN-TCU-47/2004 e 54/2007 e
 pelas DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI.

 5.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e em
 face  dos  exames  realizados,  cujos  resultados estão consignados no
 Anexo  I  -  "Demonstrativo  das Constatações", efetuamos as seguintes
 análises:

 5.1 DESP. REALIZADA, REC. ARREC. E PATRIM. GERIDO 
 A  fim  de  verificar  se  a 3ª Superintendência da Polícia Rodoviária
 Federal  atende  ao  disposto  no  Art. 3º da Decisão Normativa TCU Nº
 85/2007,  de  modo  a  ter  a  organização do seu processo sob a forma
 Simplificada,  realizamos  pesquisa junto ao SIAFI e constatamos que a
 Unidade   Jurisdicionada  geriu  volume  de  recursos  inferior  a  R$
 100.000.000,00 (cem milhões de reais), conforme detalhado abaixo:

            Rubrica                  Total
            Despesa Realizada     R$  5.798.362,61
            Receita Arrecadada    R$          0,00
            Patrimônio Gerido     R$ 14.818.906,65

 Além  disso,  a  mesma não foi alcançada pelas hipóteses descritas nos
 incisos do § 1º do artigo 3º da Decisão Normativa TCU Nº 85/2007.
 Dessa  forma, concluímos que o processo de Tomada de Contas da unidade
 é de forma simplificada.

 5.2 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 Constatamos   que   a  Unidade  não  realizou  despesas  por  meio  do
 instrumento  Cartão  de  Pagamento do Governo Federal, no exercício de
 2007.  Verificamos,  ainda,  que esta informação consta do Processo de
 Tomada  de  Contas  da  Unidade, em obediência ao item 8 do Anexo X da
 Decisão  Normativa  TCU  nº85/2007  (anexo  "C"  da  Portaria  CGU  nº
 1950/2007).



 5.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 Conforme   informação   contida   no   Relatório   de   Gestão  da  3ª
 Superintendência   da   Polícia   Rodoviária   Federal  e  resposta  à
 Solicitação  de  Auditoria  nº  208275/3,  de  11/03/2008, por meio do
 Ofício  nº  170/2008/GAB,  de  13/03/2008,  não  houve determinação ou
 recomendação  do Tribunal de Contas da União à Unidade Jurisdicionada,
 para  cumprimento  no  exercício  de  2007.  A  fim  de corroborar tal
 informação, foi feita pesquisa junto ao sítio do TCU e constatamos que
 não  houve nenhum acórdão e/ou decisão tendo como destinatário a UJ em
 exame.

 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 Examinamos  2 dos 25 processos licitatórios realizados no âmbito da 3ª
 Superintendência  da Polícia Rodoviária Federal, relativo ao exercício
 de 2007, cujo total foi de R$ 3.017.796,56, distribuídos nas seguintes
 modalidades:
 .
 - 04 Convite             R$   278.522,28
 - 21 Pregão              R$ 2.739.274,28
 .
 Os  processos  selecionados  foram aqueles referentes ao Programa 1386
 Desenvolvimento  Institucional da Polícia Rodoviária Federal/Ação 1821
 (Reforma  de  Bases  Operacionais  e  Unidades  da  Polícia Rodoviária
 Federal),  cujo  valor foi de R$ 1.032.692,72, representando 34,22% do
 universo em valores executados.
 Quanto  aos  processos de inexigibilidade, a unidade realizou despesas
 no  valor de R$ 106.722,99. Analisamos 2 processos, que corresponderam
 ao  universo  executado  no  Programa 0750 - Apoio Administrativo/Ação
 2000 (Manutenção de Serviços Administrativos).
 Em  relação  às  Dispensas  de  Licitação,  verificamos  que a unidade
 executou  o  total  de  R$ R$ 1.062.607,18, distribuídos nos seguintes
 incisos:
 .
 Inc.  II  -  serviços  e  compras  até R$ 8.000,00.......R$ 213.080,95
 Inc.  XXII  -  fornecimento  de  energia  elétrica.......R$ 833.160,53
 Inc.  XVII  -  Peças  p/  manutenção  de equipamentos....R$  16.365,70
 .
 A  amostra foi constituída de dois processos enquadrados no inciso II,
 perfazendo o total de R$ R$ 8.270,00 (3,9% de R$ 213.080,95), todos do
 programa  0663  -  Segurança  Pública  nas Rodovias Federais/Ação 2723
 (Patrulhamento   Ostensivo   e   Controle  de  Trânsito  nas  Rodovias
 Federais).
 Após a realização das análises referentes ao exercício de 2007, objeto
 deste    relatório,    não   foram   constatadas   impropriedades   ou
 irregularidades na formalização e execução dessas despesas.

 5.5 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo
 das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência
 de dano ao erário.



 III - CONCLUSÃO
       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,
 a   partir   das  constatações   levantadas  pela  equipe,  que  estão
 detalhadamente   consignadas   no   Anexo   I  -  "Demonstrativo   das
 Constatações" deste Relatório.

                   Campo Grande, 31 de Março de 2008
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                    CERTIFICADO DE AUDITORIA
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2007 a 31Dez2007.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Diante  dos  exames  aplicados,  de  acordo  com   o   escopo 
mencionado no  parágrafo  segundo,  consubstanciados no Relatório  de 
Auditoria  de  Gestão  nº  208275,  os  gestores  tiveram  suas  contas 
certificadas como regulares.

                                     Campo Grande , 31 de Marco de 2008

                       ROSEMARY ZUCARELI INOCENCIO
        CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO/MS- SUBSTITUTA
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             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

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 VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado no 
Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, cuja 
opinião foi pela  REGULARIDADE da gestão dos responsáveis praticada no 
período de 01/01/2007 a 31/12/2007

2. 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,    de maio de 2008.

                          CLEÔMENES VIANA BATISTA
                    DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


