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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201306071, 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 Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos. 

 
1. Introdução  

 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 16/05/2013 a 
14/06/2013, 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, bem como por meio dos trabalhos de Acompanhamento Permanente 
de Gestão, realizados durante o exercício de 2012, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização dos exames. 
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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. 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 
exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 

 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 
da DN TCU nº 119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 
que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 

A partir da análise ao Processo nº 08131.000155/2013-95, verificou-se que a Unidade 
elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas  da União 
para o exercício de 2012. As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios 
nos termos das Decisões Normativas-TCU nº 119/2012 e nº 124/2012, e da Portaria-
TCU nº 150/2012. A peça “rol de responsáveis” contempla integralmente as exigências 
contidas na Instrução Normativa TCU nº 63/2010, tendo sido retificada às folhas 24 a 
48 do referido Processo. 

  
##/Fato## 

 

 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, no que tange a avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Unidade no exercício de 2012, 
formulou-se a seguinte questão de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e 
qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas 
físicas e financeiras planejadas ou pactuadas para o exercício, foram cumpridos? 
 
Para a verificação da questão de auditoria definida, foi utilizada como estratégia 
metodológica a análise documental das ações de maior materialidade da Unidade 
Jurisdicionada (responsável por 96,15% da execução financeira). Além disso, foram 
incorporados os resultados das auditorias (inseridas no âmbito do Acompanhamento 
Permanente da Gestão) realizadas durante 2012. 
 
Nesse contexto, o resultado dos exames evidenciou a seguinte situação:  
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UG 200248 - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Ação 

Meta Financeira 

Fixação (Dotação) 

(R$) 

Execução 

(Empenhada) (R$) 
Liquidada (R$) 

Liquidada/Fixação 

(%) 

14LG - 

Implementação 

de Solução 

Integrada dos 

Sistemas de 

Inteligência, de 

Gestão da 

Informação e de 

Telecomunicaçõe

s para Grandes 

Eventos 

351.464.700,00 270.217.247,80 0 0% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho Providências Adotadas 

Direcionamento para o Ministério da Defesa, 
bem como limites de empenho estabelecidos 

pelo decreto 7.680/12 

Adequação das atividades de acordo com a 
limitação do empenho e transferências de 

crédito para o Ministério da Defesa 

14LH - 

Fortalecimento 

das Instituições 

de Segurança 

Pública para 

Grandes Eventos 

 

Fixação (Dotação) 

(R$) 

Execução 

(Empenhada) (R$) 
Liquidada (R$) 

Liquidada/Fixação 

(%) 

219.460.807,00 155.267.053,94 11.884.482,46 5,42% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho Providências Adotadas 

Cancelamento de R$ 24.383.423,00 
direcionado para o Ministério da Defesa, bem 

como limites de movimentação e empenho 

Adequação das atividades de acordo com as 
limitações financeiras e realização de 

Termos de Cooperação com DPRF, DPF, 
DFNSP e RFB 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

 

UG 200248 - Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos 
Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Ação 

Meta Física 

Descrição Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

14LG - 

Implementação 

de Solução 

Integrada dos 

Sistemas de 

Inteligência, de 

Gestão da 

Informação e de 

Telecomunicaçõe

s para Grandes 

Eventos 

Sistema integrado 
– percentual de 

execução 
37% 37% 100% 

Atos e Fatos que prejudicaram o 
desempenho 

Providências Adotadas 

Meta alcançada 
Início de instalação de Centros de 

Comando e Controle nacional, regional 
e local. 
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Ação 

Meta Física 

Descrição Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

14LH - 

Fortalecimento 

das Instituições 

de Segurança 

Pública para 

Grandes Eventos 

Instituição 
equipada (un) 

49 25 51,02% 

Atos e Fatos que prejudicaram o 
desempenho 

Providências Adotadas 

Entregas previstas de equipamentos 
deverão ocorrer, em sua totalidade, em 

2013. 

Realização de aquisições por execução 
direta, de Termos de cooperação e de 

Convênios. 

Fonte: SIOP 

É necessário mencionar que, em relação à meta física da ação 14LG, consta no SIOP a 
execução de 37% do Sistema Integrado de Comando e Controle, entretanto, o Relatório 
de Gestão apresenta a execução de 28,47%.  Sobre a meta física da ação 14LH, o SIOP 
apresenta a execução de 25 Instituições equipadas, mas o Relatório de Gestão menciona 
01 unidade.  
 
Por meio da análise do quadro acima, extraído do SIOP, percebe-se que, para a ação 
14LG, a execução financeira, segundo o critério da despesa empenhada, atingiu 76,88% 
de sua previsão. Já quanto à meta física, foi atingida com sucesso. Contudo, é oportuno 
tecer algumas considerações acerca da efetividade dessas metas. 
 
É importante mencionar que a ação 14LG possui dotação atual de R$ 390.516.333,00, 
dos quais a unidade informou ter sido reduzida, por motivos de cancelamento de 
dotação e limitação de empenho, para exatamente o valor empenhado, R$ 
270.217.247,80. Este recurso foi executado para a contratação de, basicamente, quatro 
serviços: Aquisição e Instalação de firewall para Centros Integrados de Comando e 
Controle (CICC); Aquisição e Instalação de salas cofres para os CICC; Aquisição de 
CICC móveis e Aquisição e Instalação de Imageadores Aéreos. 
 
Com o estudo dessas contratações, durante as auditorias de Acompanhamento 
Permanente de Gestão e pelas análises das operações no SIAFI, tem-se que esses 
serviços, embora licitados, não tiveram etapa alguma de sua execução concluída. Ou 
seja, não houve nenhum serviço efetivamente entregue e atestado pela administração, o 
que resultou em uma taxa de execução financeira, pelo critério da despesa liquidada, 
sobre a dotação de 0%. Segundo a Unidade, o motivo da não execução financeira 
deveu-se pela demora da publicação da Matriz de Responsabilidade, que ocorreu 
somente em 19/1 1/2012, por meio da Resolução GECOPA nº 18, que delimitou as 
responsabilidades de cada um dos Entes, tanto no que tange às aquisições de tecnologias 
e equipamentos a serem utilizados pelas forças de segurança, quanto a ações de cunho 
operacional a serem desenvolvidas por cada uma das instituições. 
 
Assim, conclui-se que o alcance da meta financeira, pelo critério da despesa 
empenhada, e da meta física não implicam que os objetivos da ação serão atingidos, 
uma vez que esses critérios não consideram resultados práticos, ou seja, efetiva entrega 
dos serviços.  
 
Sobre a ação 14LH, Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública para Grandes 
Eventos, as mesmas considerações sobre as metas financeiras são válidas, pois se 
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encontrou um atingimento de 75% da meta, segundo o critério da despesa empenhada, e 
de 5,42%, segundo o critério da despesa liquidada. 
 
Para verificação da coerência da relação Finalidade da Ação x Objeto do Gasto, foram 
analisadas as materialidades/relevâncias das despesas realizadas de acordo com as ações 
que suportaram seus gastos. Com isso, observou-se que para a ação 14LG, os quatro 
principais serviços guardam a devida relação com seu objetivo. Sobre a ação 14LH, foi 
verificado que as principais despesas foram consideravelmente diversificadas, como 
contratação de consultoria para elaboração de projeto básico dos CICC; aquisição de 
lanchas e kits bomba; até contratação de empresa para fornecimento de serviço de 
emissão de bilhete de passagem aérea; fornecimento de placas veiculares e de óleo 
lubrificante; entre outros. Apesar da elevada diferenciação das contratações, pode-se 
considerar que o Detalhamento da Implementação da ação permitiu essa amplitude, pois 
consta no texto orçamentário uma autorização abrangente: “(...) além de aquisições 

diversas de acordo com as atribuições constitucionais de cada força policial”. 
 
Mesmo tendo-se essa amplitude, é recomendável que as despesas das diferentes ações 
sejam separadas de acordo com suas finalidades. Dessa forma, deve-se evitar que a ação 
14LH seja utilizada para complementar a 14LG, como ocorreu com a aquisição e 
logística de entrega dos CICC móveis. Este fato foi constatado por meio das notas de 
empenho 2012NE80014852 e 2012NE80014574 executadas na ação 14LH, e as notas 
de empenho 2012NE80014474, 2012NE80014352, 2012NE80014252, 
2012NE80014174 executadas na ação 14LG.  
 
Em relação aos Controles Internos, primeiramente é necessário mencionar que a 
prioridade da SESGE é implementar o Sistema Integrado de Comando e Controle - 
SICC no âmbito da Segurança Pública nas cidades que sediarão a Copa do Mundo FIFA 
2014. Então, os controles e avaliações de resultados, em termos de relevância, 
criticidade e materialidade são voltados para esse objetivo. 
 
Esse sistema, SICC, foi instituído pela SESGE em 08 de maio de 2013, por meio da 
portaria n° 112, de 08 de maio de 2013. No Capítulo I do Título IV da referida portaria, 
foi estabelecida a governança do sistema, dividida em governança do Centro Integrado 
de Comando e Controle Nacional – CICCN e dos Centros Integrados de Comando e 
Controle Regionais – CICCR. Nos Capítulos seguintes são definidos, detalhadamente, 
os responsáveis pela governança e suas atribuições. Com isso, percebe-se que a SESGE 
estabeleceu os papéis a serem desempenhados pelos responsáveis e colaboradores do 
processo e que foram criados mecanismos para identificar as fragilidades e potenciais 
riscos no desempenho dos processos relacionados à avaliação dos resultados do 
Sistema. 
 
Ainda nesta portaria, foram normatizadas atividades de acompanhamento de operações, 
como aquelas relativas ao Ritmo Diário do CICCR e reuniões previstas no POP – 
Procedimento Operacional Padrão (documento que descreve os processos internos para 
troca de informações e para tomada de decisões nos CICC). Dessa forma, foi 
estabelecido que a SESGE deve realizar medidas de controle, incluindo as 
regulamentares para gerenciamento do risco, além de manter um fluxo de informações e 
opiniões sobre os riscos, bem como repassá-las à alta administração. 
 
Em relação ao cumprimento de metas, é importante mencionar que a SESGE foi criada 
com um objetivo específico voltado para os Grandes Eventos, e será extinta logo após o 
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seu cumprimento. Portanto, o cumprimento das metas se torna mais crítico, já que as 
datas dos eventos foram pactuadas internacionalmente e são fixas. 
 
Sobre os indicadores de gestão que monitoram os processos, estes estão previstos nas 
metas que compõem o objetivo 0832 do PPA, a saber: Backup do Centro de Comando e 
Controle Integrado Nacional no Rio de Janeiro; Implantação do Centro de Comando e 
Controle Integrado Nacional e dos Centros de Comando e Controle Integrado Locais, e 
Regionais, nos estádios das cidades sedes da Copa do Mundo 2014; Implantação dos 
Centros de Comando e Controle Integrado em outros estados que não sediarão jogos da 
Copa do Mundo 2014; Implantação dos Centros de Comando e Controle Móveis 
destinados às sedes da Copa e centros de treinamento das seleções; Criação de vagas em 
curso com foco nos grandes eventos e adequação dos serviços prestados pelos órgãos de 
segurança pública e outras instituições para o aumento da demanda ocasionada pelos 
grandes eventos, com prioridade para as sedes da Copa 2014. 
 
Por fim, sobre as recomendações da Auditoria Interna, CGU e TCU, não houve tais 
manifestações, pois SESGE foi criada em agosto de 2011. 
 
Ante o exposto, conclui-se pela suficiência dos controles internos administrativos 
relacionados à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos. Entretanto, a 
efetividade desses controles não foi, ainda, constatada porque a Unidade Jurisdicionada 
foi criada recentemente, em 1° de agosto de 2011, pelo decreto n° 7.538/11. Ou seja, o 
alcance de seus resultados e da finalidade de sua criação, que são associados à 
segurança dos grandes eventos, ainda não puderam ser completamente avaliados, o que 
impossibilita a constatação do sucesso dos controles internos em mitigar os riscos 
relacionados ao alcance dos objetivos da UJ.  
  
##/Fato## 

 

 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Com a finalidade de avaliar os indicadores instituídos pela SESGE para aferir o 
desempenho de sua gestão, presentes no Relatório de Gestão de 2012, bem como 
atender ao estabelecido pela Corte de Contas por meio da Decisão Normativa nº 
124/2012, buscou-se identificar se os indicadores atendem aos seguintes critérios: a) 
completude (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 (capacidade de proporcionar medição da situação 
pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas); c) 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); d) 
acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral); e) economicidade (razoabilidade 
dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a melhoria da 
gestão da unidade). 
 
Ressalta-se que a metodologia adotada pela equipe de auditoria é baseada em análise 
documental, mediante solicitação de informações à Unidade acerca dos indicadores 
instituídos para aferir o desempenho da gestão no exercício de 2012. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

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

7 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE/MJ não 
instituiu indicadores para aferir o desempenho de sua gestão. Conforme consta do 
Relatório de Gestão da Unidade, os indicadores utilizados são os previstos nas metas 
que compõem o objetivo 0832 do PPA, os quais correspondem ao quantitativo 
(unidade) de aquisições ou número de alunos capacitados. 
 
O Objetivo 0832 do PPA foi definido como “Implementar o Plano Nacional para a 

Segurança em Grandes Eventos, dotando as Instituições de Segurança Pública dos 

recursos necessários para a integração das ações e execução dos projetos”, contendo 

as seguintes metas para o período 2012-2015, para as quais a SESGE informou a 
realização referente ao exercício de 2012: 
 

Ordem Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta 

Prevista Realizada 

1 
12 Centros de Comando e Controle Integrados 
Locais nos Estádios das cidades sedes da Copa do 
Mundo 2014 

Unidade 12 0 

2 
12 Centros de Comando e Controle Integrados 
Regionais nos Estados sedes da Copa do Mundo 
2014 

Unidade 12 0 

3 
15 Centros de Comando e Controle Integrados em 
outros estados que não sediarão jogos da Copa do 
Mundo 2014 

Unidade 15 0 

4 
1 backup do Centro de Comando e Controle 
Integrado Nacional no Rio de Janeiro Unidade 1 0 

5 1 Centro de Comando e Controle Integrado 
Nacional Unidade 1 0 

6 34.000 vagas de ensino presencial da Senasp com 
foco nos grandes eventos Unidade 34.000 1.135 

7 
51 Centros de Comando e Controle Móveis 
destinados às sedes da Copa e centros de 
treinamento das seleções 

Unidade 51 26 

8 

Adequar os serviços prestados pelos órgãos de 
segurança pública e outras instituições para o 
aumento da demanda ocasionada pelos grandes 
eventos, com prioridade para as sedes da copa 
2014 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

 
A Unidade apresentou no Relatório de Gestão uma análise crítica para cada meta, na 
qual informa principalmente a necessidade de algumas mudanças/adequações, sendo 
resumidamente:  
- A exclusão da meta 1 uma vez que seria de responsabilidade da FIFA;  
- A unificação das metas 2, 4, 5 e 7, a fim de que passe a constar como meta a 
Implantação do Sistema Integrado de Comando e Controle; 
- A adequação da meta 6 para “34.000 vagas para capacitação e treinamento dos 

operadores de segurança pública com ênfase à segurança com cidadania para os grandes 
eventos”, uma vez que a atribuição das capacitações é da SESGE e não da SENASP. 

 
A Unidade informou no Relatório de Gestão que à época da edição do PPA a Secretaria 
não existia e que o Ministério da Justiça já solicitou ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão as alterações necessárias. Verifica-se portanto que a própria 
existência da SESGE/MJ compõe um processo em evolução, no qual a estruturação dos 
produtos e metas a serem alcançados necessitam de ajustes. Cabe ressaltar que as metas 
do PPA foram projetadas para 4 anos, sendo necessário portanto que a Unidade defina 
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os produtos esperados para cada exercício, de modo que se tenha um acompanhamento 
mais detalhado da gestão. 
 
Conforme estabelece o Decreto nº 7.538/2011, art. 5º, § 2º, a Secretaria Extraordinária 
de Segurança para Grandes Eventos será extinta em 31 de julho de 2017. De qualquer 
forma, ainda que a Secretaria seja uma Unidade Gestora temporária, é importante 
compreender que os indicadores de desempenho podem fornecer uma boa visão acerca 
dos resultados que se deseja medir, ao se confrontar os produtos esperados (metas 
definidas) com os produtos realizados por meio da gestão da Unidade, considerando as 
inúmeras variáveis presentes na realidade da UJ, tais como tempo disponível, custo de 
insumos, qualidade e quantidade de produtos esperados. 
 
Acrescente-se ainda como requisitos necessários aos indicadores os critérios de 
completude, comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade, 
conforme descrição apresentada. 
Por fim verificou-se que a SESGE/MJ apresentou, em seu Relatório de Gestão no item 
7.1.4 informações quanto a indicadores gerenciais sobre recursos humanos. Entretanto a 
gestão dos recursos humanos da Secretaria é de competência da CGRH/SPOA/SE/MJ. 
  
##/Fato## 

 

 
2.4 Avaliação dos Indicadores dos  Programas Temáticos 

Considerando que na Lei N º12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os 
programas temáticos, considerando que durante a gestão 2012 não foi publicado o 
decreto de Gestão do PPA 2012-2015, considerando ainda que não há definição quanto 
ao Gerente do Programa e Coordenador da Ação (agentes no modelo de gestão do PPA 
2008-2011 e que determinavam se a Unidade era ou não responsável pelo programa ou 
ação), a avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 restou prejudicada. 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 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A gestão de pessoas possui processos de trabalho 
que buscam a adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições? 
(ii) O(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à remuneração, 
cessão e requisição de pessoal? (iii) Os registros pertinentes no sistema contábil e nos 
sistemas corporativos obrigatórios (foco no SIAPE) estão sendo lançados de forma 
tempestiva e possuem qualidade suficiente ao nível de sensibilidade inerente ao 
assunto? (iv) O(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à 
admissão de pessoal, concessão de aposentadorias, reformas e pensões? (v) Os registros 
pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios (foco no 
SISAC) estão sendo lançados de forma tempestiva e possuem qualidade suficiente ao 
nível de sensibilidade inerente ao assunto? 

A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Quanto à força 
de trabalho foi realizada a confirmação das informações prestadas no Relatório de 
Gestão da Unidade com a subsequente análise. Quanto à remuneração de pessoal 
estatutário (ativos, inativos e pensionistas) foi realizada uma análise censitária no 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

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

9 

SIAPE a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros no 
SIAPE e a legislação de pessoal das unidades); essas ocorrências foram verificadas 
junto ao gestor durante a gestão de 2012. Quanto aos registros de admissão, 
aposentadoria, reforma ou pensão, foi realizado cruzamento de registros entre os 
sistemas SIAPE e SISAC. 

Força de Trabalho 

Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2012, verificou-se o 
quadro de pessoal assim constituído no final do exercício de 2012: 
 

Tipologias de Cargos Lotação Efetiva Ingressos em 2012 

Egressos em 

2012 

1. Provimento de cargo efetivo 27 18 06 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao 
órgão 27 18 06 

1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 00 00 00 

1.4.2 Removidos 02 00 00 

2.2. Grupo de direção e 

assessoramento superior 07 04 03 

2.2.1. Servidor de carreira vinculada 
ao órgão 00 00 00 

2.3. Funções Gratificadas 00 00 00 

2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao 
órgão 00 00 00 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

 

Tipologia do cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos 
De 31 a 40 

anos 

De 41 a 50 

anos 

De 51 a 60 

anos 

Acima de 

60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo 02 10 07 01 00 

Servidores de Carreira 02 10 07 01 00 

2. Provimento de Cargo em 
Comissão 

00 02 03 02 00 

Grupo Direção e Assessoramento 00 02 03 02 00 
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Superior 

3. Totais (1+2) 02 12 10 03 00 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 

 

Remuneração de pessoal à luz da legislação e Sistema Contábil (SIAPE/SIAFI), 
Sistema Corporativo (SISAC) e Controles Internos Administrativos 

Conforme consignado no Relatório de Gestão da Unidade, a coordenação e o 
acompanhamento das atividades de administração, pagamento e desenvolvimento dos 
servidores em exercício na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos –SESGE são de competência da Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 
Ministério da Justiça. 

  
##/Fato## 

 

 
2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item, consideram-se as 
seguintes questões de auditoria: os Controles Internos Administrativos relacionados à 
gestão das transferências da UJ estão instituídos de forma: (i) a identificar o alcance dos 
objetivos definidos nos respectivos instrumentos? (ii) a identificar gargalos na análise à 
prestação de contas dos convenentes ou contratados? (iii) a identificar dificuldades na 
execução do planejamento para a fiscalização da execução do objeto da avença, 
inclusive quanto à utilização de verificações físicas e presenciais. 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise das Transferências da 
Unidade vigentes durante a gestão de 2012. Utilizou-se amostragem não probabilística 
para selecionar um processo de formalização de convênio e um de Termo de 
Cooperação para avaliação. 
 
 
 
Objetivo do Convênio 
 

Quantidade 
total de 

transferências 
no exercício 

Volume de 
recursos total 

de 
transferência 
no exercício 

(R$) 

Quantidade 
avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 

(R$)  

Quantidade em 
que foi 

detectada 
alguma 

irregularidade 

Volume dos 
recursos em 

que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 
25 70.394.723,74 2 38.522.330,05 1 21.933.000,00 

Fonte: SIAFI/SICONV 

Foi identificado o não alcance do objetivo do Termo de Cooperação devido à ausência 
de tempo hábil para a conclusão do objeto, definido no Plano de Trabalho, dentro do 
período inicialmente estipulado, conforme descrito em Informação constante dos 
Achados de auditoria deste Relatório.  
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Na amostra selecionada não foram identificadas falhas na formalização e execução das 
avenças celebradas. Ressalta-se que os resultados dos exames foram decorrentes de 
amostragem não probabilística, a qual não possibilita a extrapolação das conclusões 
obtidas a partir dos processos analisados para o universo das transferências realizadas 
pela Unidade no exercício em análise.  
 

Fiscalização física e presencial 
 
Quantidade de convênios 
vigentes no exercício 

Quantidade de convênios em 
que havia a previsão de 
fiscalização 

Quantidade de Convênios  que 
foram fiscalizados de forma 
física e presencial 

16 0 0 
 
 
Durante os exames, observou-se a ausência de um planejamento para fiscalização “in 

loco” do objeto dos convênios celebrados. Na gestão de 2012, a Unidade possuía 16 
(dezesseis) convênios vigentes, dos quais 15 (quinze) foram celebrados no final de 
exercício de 2012 e 1 (um) em 2011. A Unidade informou que não houve priorização 
nas fiscalizações das transferências voluntárias no exercício de 2012. No entanto, o 
único convênio com desembolso no exercício, celebrado com a Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa do Estado do Rio de Janeiro, referente ao Centro Integrado de 
Comando e Controle Regional (CICC-R) foi objeto de acompanhamento e fiscalização, 
após a identificação, pela CGU, de possível sobrepreço nos valores dos mobiliários 
constantes do Plano de Trabalho, conforme registrado no item 1.2.5.1 deste relatório. 
 
 
Prestação de Contas e Avaliação das prestações de contas 
 
Os convênios sob responsabilidade da UJ ainda estão em fase de execução. 
 
 
Controles Internos Administrativos da Gestão de Transferências (estrutura de pessoal e 
tecnológica) 
 
As principais fragilidades dos controles internos administrativos, evidenciadas durante 
os exames, foram: ausência de normativos internos específicos para área de 
transferências; carência de pessoal para analisar, avaliar e fiscalizar as transferências da 
Unidade; ausência de planejamento para fiscalização física e presencial do objeto dos 
convênios celebrados. 
 

A gestão das transferências voluntárias da Unidade é feita pelo pessoal da Área de 
Licitações e Contratos sem uma definição clara de funções. Evidenciou-se uma 
quantidade insuficiente de pessoal nesta área, que é composta em maioria por servidores 
cedidos de outros órgãos da administração pública. Quanto aos recursos materiais 
disponíveis (computadores, veículos, espaço físico, mobiliário, equipamentos de 
cinefotografia/locação/mediação, recursos financeiros para diárias e passagens) foram 
considerados razoavelmente suficientes.  
  
Como ponto positivo, destacam-se as ações demandadas pela Unidade para adequar os 
preços do mobiliário que compõe o Plano de Trabalho do convênio nº 759870/2011 
celebrado com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro – 
SESEG/RJ. Após apontamento da CGU de um possível sobrepreço, a Unidade realizou 
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um acompanhamento bastante estreito na condução desse convênio, o qual teve os 
valores do Plano de Trabalho revistos, resultando uma redução total de mais um de 
milhão de reais em comparação ao Plano original. Este fato reforça o componente do 
monitoramento na condução dos controles internos administrativos da Unidade.  
##/Fato## 

 

 
 
2.7 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A análise dos processos licitatórios realizados pela Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos - SESGE no exercício de 2012 teve por objetivo 
avaliar a gestão de compras e contratações de acordo com as seguintes diretrizes: 
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. 

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade 
como metodologia para escolha da amostra, resultando em uma amostragem não 
probabilística, a qual não possibilita a extrapolação das conclusões obtidas a partir dos 
processos analisados para o universo das contratações realizadas pela Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE no exercício em análise. 
No que tange à verificação da utilização de critérios de sustentabilidade ambiental na 
aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a metodologia consistiu em 
selecionar de acordo com os critérios de materialidade, relevância e criticidade alguns 
procedimentos licitatórios, lembrando-se que as principais contratações em Tecnologia 
da Informação (TI) ocorrerão no exercício de 2013, decorrentes, principalmente, dos 
serviços de consultoria realizados no exercício de 2012. 

Nesse sentido, a quantidade e o montante contratados pela Unidade no exercício de 
2012, conforme consulta realizada no Sistema SIASG-DW, estão demonstrados na 
tabela a seguir: 

 

a) Licitação - Geral 

Quantidade 
total 

Processos 
Licitatórios 

Volume total de 
recursos dos 

processos 
licitatórios (R$) 

Quantidade  avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 

(R$) 

Quantidade 
em que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 

Volume dos 
recursos em 

que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 
18 126.390.767,80 2 115.591.011,9 1 18.791.011,92 

Conforme as evidências coletadas, constataram-se falhas no Pregão Eletrônico nº 
08/2012  que envolveram a desclassificação de propostas sem motivação prevista no 
edital licitatório, que teve por objeto a aquisição de delegacias móveis montadas em 
veículos adaptados/modificados. Ressalta-se que a licitação foi posteriormente 
cancelada, motivo pelo qual não ocasionou impacto à gestão. 
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b) Dispensa de Licitação 

Quantidade 
total 

Dispensas 

Volume total 
de recursos de 

dispensas 
(R$) 

Quantidade  avaliada 

Volume de recursos 
avaliados 

(R$) 

Quantidade em 
que foi 

detectada 
alguma 

irregularidade 

Volume dos 
recursos em 

que foi 
detectada 
alguma 

irregularidade 
2 638.890,40 1 518.000,00 1 518.000,00 

A irregularidade detectada na dispensa de licitação foi referente ao processo n° 
08131.001291/2012-11, que contém a contratação de diversos cursos para a capacitação 
em gestão em segurança.  Foi verificado nesse processo que não houve a comprovação 
da compatibilidade do valor contratual com os preços de mercado. 

c) Inexigibilidade de Licitação 

Quantidade 
total 

Dispensas 

Volume total de 
recursos de 

dispensas (R$) 
Quantidade  avaliada 

Volume de 
recursos 

avaliados (R$) 

Quantidade em 
que foi 

detectada 
alguma 

irregularidade 

Volume dos 
recursos em que 

foi detectada 
alguma 

irregularidade 
4 155.802.671,50 1 9.944.000,00 0 0 

 

d) Compras sustentáveis 

Para análise das compras sustentáveis e seus critérios de sustentabilidade ambiental, não 
foi definida uma amostra específica. Isso porque a sua verificação foi executada sobre 
os critérios presentes nos Termos de Referência, Edital e Contratos, dos processos 
selecionados para análise dos procedimentos licitatórios como um todo. Por meio dessa 
análise, entre os processos auditados não foram encontrados critérios ou cláusulas sobre 
a sustentabilidade citada. Portanto, pode-se concluir que a SESGE não fez remissão 
expressa à IN nº 1/2010 - SLTI/MPOG que considera os critérios de sustentabilidade 
nas aquisições de bens e serviços no âmbito da Administração Pública Federal. 

d) Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras 

A avaliação quanto à estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada com 
vistas a garantir a regularidade das contratações foi realizada e encontra-se consignada 
na análise presente no item 5 – avaliação dos controles internos deste relatório. 

Em resumo, por meio dos procedimentos de auditoria observou-se que, na média, os 
componentes ambiente de controle e monitoramento estão parcialmente consistentes. 
Entretanto, não é possível avaliar a suficiência dos componentes avaliação de risco e 
informação/comunicação. 

Também foi informado no item próprio para avaliação dos controles internos que a 
Unidade foi criada recentemente e que possui um prazo determinado para sua extinção, 
em 2017. Esse pequeno período dificulta a adequada estruturação organizacional e 
organização de recursos humanos. Tais fatores dificultam a total implementação de um 
ambiente e procedimentos de controle, de avaliação de risco de informação, 
comunicação e monitoramento da UJ. 
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##/Fato## 

 
2.8 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF  

Com vista a atender ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União, no que se refere 
à avaliação da gestão dos cartões de pagamento do governo federal, formularam-se as 
seguintes questões de auditoria: a) os cartões de pagamento foram instituídos e estão 
sendo utilizados em consonância com as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 
6.370/2008? a) a estrutura de controles internos administrativos garante o regular uso 
dos cartões de pagamento? c) estão definidos em normativos internos os responsáveis 
pelo acompanhamento (concessão, fiscalização e prestação de contas) do CPGF? d) 
existe avaliação de risco para as entidades beneficiárias (em função da finalidade 
(viagens, sigilosas, pequeno vulto) e modalidade do CPGF (saque ou fatura)? e) são 
adotadas medidas compatíveis com os riscos identificados (para os CPGF com risco 
maior existem procedimentos adicionais: são priorizados os gastos sigilosos e na 
modalidade saque)? f) as prestações de contas do CPGF foram efetuadas 
tempestivamente e conforme a legislação? Em caso de identificação de inconformidades 
nas análises, houve a adoção de providências? g) existem indicadores que possibilitem o 
gestor identificar fragilidades no processo? h) o gestor atua no atendimento das 
determinações e recomendações anteriores? 

O resultado dos exames evidenciou a seguinte situação:  

a) Uso do CPGF 

A partir dos exames realizados se elaborou o seguinte Quadro. 

 Fatura Saque 

Quantidade e total de transações 
do Exercício 2 0 

Volume e total recursos 
(R$) 5.954,96 0 

Quantidade avaliada 2 0 
Volume de recursos avaliados 

(R$) 5.954,96 0 
Quantidade em que foi detectada 

alguma irregularidade 0 0 

Volume dos recursos em que foi 
detectada alguma irregularidade 

(R$) 
0 0 

Dessa forma, observa-se que o tema CPGF é de baixa materialidade quando comparado 
ao tema Gestão de Compras.  

Foram analisados todos os processos dos agentes supridos da SESGE: dois processos do 
Sr. M.S.R, CPF ***.093.981-** (processos n° 08131.000973-2012-15 e n° 
08131.001408-2012-67), e dois do Sr. L.C.C.C., CPF ***.048.307-** (processos n° 
08131.000975-04 e n° 08131.001423-2012-13). Verificou-se o atendimento das 
disposições legais sobre a gestão e aplicação dos Suprimentos de Fundos, por meio do 
Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF), em especial quanto ao disposto no 
art. 45 e 45-A do Decreto ° 93872/86, no Decreto n° 5355/05 e no Decreto n° 6370/08. 
Conclui-se que a Unidade Jurisdicionada seguiu as normas pertinentes para garantir a 
regularidade e legalidade da gestão do uso dos Cartões de Pagamentos. 
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Ressalte-se que, pela análise dos processos, não foram realizadas despesas na 
modalidade saque do CPGF, conforme estabelecido nos Atos de Concessão dos 
suprimentos de fundo da Unidade. 

Para fins de informação, conforme detalhamento no item 1.2.2.1, é relevante mencionar 
algumas desconformidades, por conta da não apresentação de pareceres do responsável 
pelo setor de Material, conforme exigência do item 6 dos Atos de Concessão n° 03/2012 
e n° 05/2012, constantes nos seus processos citados. 

b) Controles Internos Administrativos da Gestão do Uso do CPGF 

Em relação aos normativos internos que definem os responsáveis pelo acompanhamento 
do CPGF, foi verificado nos Atos de Concessão dos suprimentos de fundo que o 
Ordenador de Despesas deverá apurar responsabilidades nos casos em que o suprido 
cometer irregularidades na aplicação do seu suprimento de fundos, processo de Tomada 
de Contas Especial, sem prejuízo de outras providências administrativas para apuração 
das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis, em especial nos seguintes 
casos: Prestar contas fora do prazo estabelecido; Adquirir bens ou serviços não 
permitidos; Não proceder ao registro das despesas no Sistema de Cartão de Pagamento 
– SCP. 
 
Quanto à prestação de contas do CPGF, foi constado nos processos analisados a sua 
tempestividade e conformidade, de forma geral, com a legislação.  
 
Vale ressaltar que não houve determinações ou recomendações anteriores, dos órgãos de 
controle, sobre da gestão do CPGF. 
 
Sobre a avaliação de risco da modalidade do CPGF, foi definido nos Atos de Concessão 
que o Cartão deve ser utilizado na rede afiliada somente na modalidade crédito. Neste 
documento foi ressaltado que não está autorizada a modalidade de saque e que o cupom 
referente à aquisição com cartão deve ser anexado ao documento fiscal comprobatório. 
Por meio de análise dos processos, foi comprovado que essa determinação foi 
devidamente cumprida pelos agentes supridos. 
 
Acerca da avaliação de risco para as entidades beneficiárias e das medidas adotadas que 
sejam compatíveis com os riscos, não foi possível a análise desses fatores. Isso porque, 
conforme o Ofício 797/2013-GAB/SESGE/MJ, tais medidas estão definidas na portaria 
101/2012 – SEGE, porém esse documento não foi encaminhado à equipe da CGU, 
conforme descrito no item informação desse relatório. 
  
  
##/Fato## 

 

 
2.9 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item nº 
10 do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012.  
##/Fato## 
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2.10 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

A avaliação da gestão de Tecnologia da Informação - TI está estruturada a partir da 
abordagem dos seguintes aspectos: definição de um planejamento estratégico de TI e de 
uma política de Segurança da Informação; existência de um comitê diretivo de TI 
formalmente designado e atuante; estrutura de pessoal envolvida com TI; adequação dos 
procedimentos e capacidade para o desenvolvimento e produção de sistemas; e 
adequação dos procedimentos para contratação e gestão de bens e serviços adquiridos. 
Para cada tema, estabeleceu-se a seguinte metodologia de análise constante no quadro a 
seguir: 

Tema Metodologia 
PDTI  Análise documental do PDTI ou documento equivalente, das listas das ações de TI 

de 2012. 
Política de Segurança 
da Informação 

Avaliação da política de Segurança da Informação e Comunicação e/ou outros 
documentos correlatos; e de documentos que comprovassem a participação da alta 
direção nas decisões relacionadas a POSIC. (Atas, emails, memorandos) 

Desenvolvimento de 
Software 

Análise documental do Plano Estratégico de TI; descrição detalhada do processo de 
desenvolvimento; documentos contendo gestão de acordos de níveis de serviços das 
soluções de TI. 

Contratações de TI 
Avaliação dos processos de formalização e de pagamento das contratações 
realizadas pela UJ no exercício em análise, e do documento contendo processo de 
trabalho formalizado para contratação de bens e serviços de TI.  

 
No Relatório de Gestão a UJ informa o que segue: “O item 8 Gestão da Tecnologia da 

Informação (TI) e respectivo quadro (A.8.1 Gestão da tecnologia da informação) não 

se aplicam a esta UJ, tendo em vista que o Ministério da Justiça possui uma 

Coordenação-Geral da Tecnologia da Informação (CGTI). Desta forma, este assunto 

será abordado no Relatório de Gestão da SE/MJ.” 
Considerando que a Unidade deixou de apresentar a documentação sobre o assunto, em 
especial:  Planejamento Estratégico Institucional – PEI; Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI; Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC); e 
Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), conforme detalhado em item 
específico deste relatório, a análise gerencial quanto ao tema restou prejudicada. 
Quanto ao tema “Contratações de TI”, foi analisada a contratação, por inexigibilidade, 
de consultoria especializada com o objetivo de elaborar AnteProjeto(s) Básico(s) e/ou 
Minuta de Termo(s) de Referência(s) para aquisição do Sistema Integrado de Comando 
e Controle – SICC, donde se concluiu pela regularidade da contratação. Acrescenta-se 
que está sendo realizada nesta CGU auditoria especial em relação à contratação do 
SICC para as cidades sedes dos grandes eventos, sendo que os resultados serão 
apresentados em outro relatório, uma vez que a contratação está prevista para acontecer 
no exercício de 2013. 
  
##/Fato## 

 

 
2.11 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item nº 
13 (Avaliação da gestão do patrimônio imobiliário) do Anexo IV da DN TCU nº 
124/2012. A UJ não foi responsável pela gestão de nenhum bem imóvel de uso especial 
e não possuiu bens imóveis locados de terceiros durante o exercício de 2012. Em 
consulta a base de dados do SPIUnet e SIAFI não foi constatado nenhum registro de 
bens imóveis sob responsabilidade da UJ. 
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##/Fato## 

 

 
2.12 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item nº 
14 do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012.  
##/Fato## 

 

 
2.13 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 

TCU 

Não constam,  no exercício de 2012, determinações expedidas pelo TCU à Unidade com 
determinação expressa para que o Controle Interno se manifeste nas Contas do 
Secretaria Extraordinária para Segurança para Grandes Eventos. 

  
##/Fato## 

 

 
2.14 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Considerando que a Secretaria Extraordinária para Segurança para Grandes Eventos foi 
instituída na estrutura do Ministério da Justiça, por intermédio do Decreto nº 7.538, de 
1º/08/2011 e, por não constar no rol das Unidades que deveriam prestar contas no 
exercício de 2011, não existem recomendações emanadas pela CGU. 

  
##/Fato## 

 

 
2.15 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 
seguinte questão de auditoria: Os controles internos administrativos instituídos 
garantem o atingimento dos objetivos estratégicos? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação de todas as áreas de gestão 
auditadas e dos principais macroprocessos finalísticos. A partir da avaliação comparada 
entre os controles internos por área de gestão e os macroprocessos finalísticos emitiu-se 
uma opinião sobre os componentes: ambiente de controle, avaliação de risco, 
procedimentos de controle, informação e comunicação, e monitoramento. 

De todas as áreas avaliadas, observou-se, na média, que os componentes ambiente de 
controle e monitoramento estão parcialmente consistentes. Quanto aos componentes 
avaliação de risco e informação/comunicação, não foi possível avaliar se estão 
consistentes no contexto da UJ. Os procedimentos de controle apresentaram fragilidades 
na área de gestão de compras. Tais fragilidades foram causas de ocorrências de falhas 
apontadas no Relatório de Auditoria.  

Os componentes avaliação de risco e informação/comunicação apresentaram 
fragilidades nas áreas de gestão de transferências e de compras, não sendo possível 
avaliar quanto a sua suficiência. Ressalta-se que essas áreas estão relacionadas aos 
principais macroprocessos finalísticos da UJ.  
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A área de gestão de tecnologia da informação mostrou-se deficiente quanto aos 
componentes: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, 
informação/comunicação. 

Conforme o Relatório de Gestão, os macroprocessos finalísticos da UJ estão 
relacionados à integração de dados e ações dos órgãos de segurança pública em todos os 
níveis de governo (federal, estadual e municipal), bem como o legado que será deixado 
para estes órgãos. Esses macroprocessos foram desenvolvidos como atividades de 
operação/coordenação, capacitação e inteligência, a fim de identificar as necessidades 
para integrar as instituições de segurança pública para os grandes eventos. 

A recente criação da UJ, o prazo previsto para sua extinção, em 2017, a inadequada 
estrutura organizacional e a falta de recursos humanos são fatores que dificultam a total 
implementação de um ambiente e procedimentos de controle, de avaliação de risco de 
informação, comunicação e monitoramento da UJ. 

Diante do exposto, não é possível afirmar que há suficiência de controles internos para 
atingimento dos objetivos estratégicos.  
##/Fato## 

 

 
 
2. 16 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
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, 24 de Julho de 2013. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201306071 

 
 
1 Segurança Pública com Cidadania 

1.1 Implementação de Solução Integrada dos Sistemas de Inteligência, de Gestão 

da Informação e de Telecomunicações para Grandes Eventos  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica das principais ações sob responsabilidade da UJ 

 
Fato 
 

Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pelo SESGE. No 
levantamento dessas informações foram considerados os critérios de materialidade, 
relevância e criticidade, além da vinculação finalística à missão da UJ, com extensão 
correspondendo a 77,48% do total das despesas executadas pela UJ, conforme 
discriminado abaixo: 
 

Programa

-descrição 
Ação - 

descrição Finalidade 

Forma de 

implementação/ 

detalhamento 
% / 

Programa 

2070 - 
Segurança 

Pública com 
Cidadania 

14LG - Implementação 
de Solução Integrada 

dos Sistemas de 
Inteligência, de Gestão 

da Informação e de 
Telecomunicações para 

Grandes Eventos 

Promover a integração 
das forças de segurança 
pública que atuarão na 
segurança dos grandes 
eventos; coordenar e 

padronizar os 
procedimentos de 

segurança pública afetos 
aos 

grandes eventos e 
promover a integração do 

sistema de 
telecomunicações 

existentes. 

Direta e Descentralizada / 
Serão implantados 4 

Centros Nacionais, 11 
Centros Regionais e 12 

Centros Móveis nas 
cidades sedes dos jogos 
da COPA 2014, dotados 

de sistemas diversos, 
equipamentos de 

Tecnologia da Informação 
e software de integração 
de Telecomunicações. 

61,07% 

2070 - 
Segurança 

Pública 
com 

Cidadania 

14LH - Fortalecimento 
das Instituições de 

Segurança Pública para 
Grandes Eventos 

Dotar as forças de 
segurança pública de 
meios adequados para 
execução de atividades 

afetas aos Grandes 
Eventos. 

Direta e Descentralizada / 
Aquisição de 12 Carros 
Laboratórios; de 12 Kits 
Antibomba Tipo 2; de 12 

Unidades Móvel; de 8 
SCANNERS ; de 

Tecnologia Não Letal; de 
3 Helicópteros Esquilo; 

de 8 Helicópteros 
AW-138; de 3 

Helicópteros; de 15 
Equipamentos de 

Imageamento aéreo 
(FLIR); de 12 Lanchas de 

Alumínio; além de 
aquisições diversas de 

acordo com as atribuições 
constitucional de cada 

força policial. 

35,09% 
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2070 - 
Segurança 

Pública 
com 

Cidadania 

14LI - Ações 
Preventivas Associadas 

à Segurança Pública 
para Grandes Eventos 

Sensibilizar e mobilizar 
os agentes de segurança 

pública e a população em 
geral, para o 

desenvolvimento de ações 
de segurança com 

cidadania para os Grandes 
Eventos; 

qualificar os operadores 
de segurança pública, com 

ênfase à segurança com 
cidadania para os Grandes 

Eventos; fortalecer o 
policiamento comunitário 
próximo à comunidade; 
promover a formação de 

guias cívicos e de 
brigadas socorristas; 

desenvolver programas de 
prevenção à violência nas 

escolas e de atenção e 
proteção a crianças e 

famílias em 
situação de 

vulnerabilidade à 
violência. 

Direta e Descentralizada / 
Conforme cronograma de 

execução da 
DEPAID/SENASP serão 
ministrados 45 cursos nos 
exercícios de 2012, 2013 

e 2014. 

3,46% 

 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Total das Despesas Empenhadas do 

Programa na UG: 

R$ 442.502.075,21 
Ação: 14LG - Implementação de Solução Integrada dos Sistemas de Inteligência, de Gestão da Informação 

e de Telecomunicações para Grandes Eventos 

Dotação 

Atualizada (R$) 

Despesas 

Empenhadas 

(executadas)(R$) 

Despesas 

Liquidadas (R$) 

Meta 

Financeira (R$) 

Percentual da Despesa 

Executada em relação 

ao Programa 

(Representatividade) 

351.464.700,00 270.217.247,80 - 270.217.247,80 61,07% 

 
Essa ação possui como produto a implementação dos Sistemas de inteligência, de gestão 
da informação e de telecomunicações para os Grandes Eventos integrados e tem como 
finalidade promover a integração das forças de segurança pública que atuarão na 
segurança dos grandes eventos; coordenar e padronizar os procedimentos de segurança 
pública afetos aos grandes eventos e promover a integração do sistema de 
telecomunicações existentes. 
 
Para atingir essa finalidade, a ação visa implantar 4 Centros Nacionais, 11 Centros 
Regionais e 12 Centros Móveis nas cidades sedes dos jogos da COPA 2014, dotados de 
sistemas diversos, equipamentos de Tecnologia da Informação e software de integração 
de Telecomunicações. Sua forma de implementação é direta e descentralizada. 
 
 A base legal dessa ação é o Decreto nº 7.538/2011, que instituiu a Secretaria 
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e definiu suas competências. 

Para avaliação da Ação 14LG, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 35,82% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
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- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 

  
##/Fato## 

1.1.2 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Designação de pregoeiros e de membros de equipe de apoio que não são servidores 

do órgão promotor da licitação. 

 
Fato 
 

A Unidade celebrou os Pregões Eletrônicos nº 08/2012 e nº 09/2012, cujos objetos 
tratam, respectivamente, da aquisição de sistemas de imageamento aéreo e da aquisição 
de delegacias móveis montadas em veículos adaptados/modificados. 

Em relação ao Pregão nº 08/2012, a SESGE designou o pregoeiro (CPF: ***.992.134-
**) e os membros da equipe de apoio (CPF: ***.686.660-**) e (CPF: ***.706.260-**). 
Constatou-se que nenhum deles é servidor do órgão promotor da licitação – Ministério 
da Justiça. De igual modo, em relação ao Pregão nº 09/2012, verificou-se que a 
pregoeira, (CPF: ***.617.944-**), bem como os membros da equipe de apoio da 
licitação, (CPF: ***.992.134-**) e (CPF: ***.686.660-**), não são servidores do 
Ministério da Justiça. 

Esse fato foi verificado em relação aos Processos nº 08131.000549/2012-62 e nº 
08131.001299/2012-88, e está em desconformidade com a Lei nº 10.520/02 e com o 
Decreto nº 5.450/05. Conforme o artigo 10 do Decreto nº 5.450/05, que ratificou e 
complementou o inciso IV do artigo 3° da Lei nº 10.520/02, tem-se que as designações 
do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG. 

Em resposta às Solicitações de Auditoria n° 201212637/06 e n° 201212637/08, por 
meio do Ofício n°18/2013-DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, e do Ofício n° 
116/2013-GAB/SESGE/MJ, de 21/01/2013, a Unidade Examinada enviou cópias dos 
seguintes documentos da pregoeira e da equipe de apoio da licitação: 

 (CPF: ***.617.944-**) - Certificado de conclusão do curso de Formação de 
Pregoeiros: Pregão Eletrônico, emitido pela ENAP em 16/08/2012, com duração 
de 16 horas.  

 (CPF: ***.992.134-**)– Certificado de conclusão do curso de Formação de 
Pregoeiros: Pregão Eletrônico, emitido pela ENAP em 16/08/2012, com duração 
de 16 horas. 

 (CPF: ***.686.660-**) - Certificado de conclusão do curso de Formação de 
Pregoeiros: Pregão Eletrônico, emitido pela ENAP em 19/10/2012, com duração 
de 16 horas. 

 (CPF: ***.706.260-**) - Certificado de conclusão do curso de Registro de 
Preço, emitido pela ENAP em 24/10/2006, com duração de 16 horas; - 
Certificado de participação do IV Simpósio Regional de Licitações, Contratos e 
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Controle dos Atos Administrativos, emitido pela AGU em 30/05/2008; 
Certificado de participação no 2° Encontro Nacional de Pregoeiros e Membros 
de Equipes de Apoio da Administração Pública, emitido pela Zênite Informação 
e Consultoria em Administração Pública Ltda., em 27/04/2005. 

Em reunião de Busca Conjunta de Soluções realizada em 27/03/2013, foi informado que 
a Unidade solicitou servidores pregoeiros ao Ministério da Justiça, mas não foi 
atendida. Citou-se, ainda, a competência dos atuais pregoeiros, e que estes inclusive são 
solicitados por outras Unidades para a realização de licitações. 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 15/07/13, a 
Unidade acrescentou o que segue: 

“Em complemento ao que já foi abordado na reunião de Busca Conjunta de Solução, 

realizada no dia 17103120 17, Anexo II(a), esclarecemos o seguinte:  

Considerando o inicio das atividades, o Ministério da Justiça disponibilizou apenas 8 

Servidores Administrativos, recém empossados, advindos do último concurso para 

Agente Administrativo. Os referidos profissionais, não detinham e ainda não detêm, 

conhecimentos necessários para execução de atividades de altíssima complexidade, tais 

como preparação de Fase Interna e Externa dos procedimentos licitatórios, dos quais 

destaco como principais a análise e elaboração de Termos de Referência elou Projetos 

Básicos, elaboração de Editais, atuação como Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

Após diversas gestões da Administração, junto ao mais elevado nível do MJ, durante 

todo o exercício de 2012, solicitamos, ainda, a Coordenação Geral de Logística da 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Justiça a 

disponibilização de servidores capacitados para fazer frente as nossas demandas, 

contudo sem logramos êxito, haja vista os compreensíveis motivos expostos em 

correspondência juntada no Anexo II(c).  

Em relação aos componentes da avaliação de risco a CGU informa que esta UJ 

apresenta fragilidades, apontando que a estrutura organizacional inadequada e a falta 

de recursos humanos são fatores que dificultam a total implementação de um ambiente 

e procedimentos de controle. Esta Secretaria vem realizando gestões junto as 

Autoridades Governamentais no sentido de solucionar tal carência, conforme 

demonstrado no Anexo II(d).  

Sendo assim, considerando o esgotamento de todas as possibilidades de contarmos com 

Servidores do MJ de forma imediata, haja vista o altíssimo orçamento disponibilizado e 

a ser executado com vistas a Copa das Confederações e Jornada Mundial da  

Juventude, a Administração se viu forçada a adotar medida compatível com a Missão 

legal a nós delegada, buscando nos Órgãos da Administração Pública profissionais 

com experiência comprovada objetivando provermos a execução dos compromissos 

assumidos.  

A Servidora I. M. foi selecionada após análise de curriculum e entrevista, para 

verificar a aptidão para atuar como Pregoeira e Equipe de Apoio nesta Secretaria 

Extraordinária. Trata-se de uma Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte, 

detentora de significativa experiência e tino para negociação em sede de licitação. Em 

Anexo VI, segue curriculum vitae. A propósito, o certame licitatório que teve por objeto 

a aquisição dos Sistemas Imageadores Aerotransportados, o qual mereceu elogio desse 
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Órgão de referência conforme opinião exposta pelos próprios auditores em reunião nas 

dependências da SESGE, no dia 27/01/2013, foi conduzido integralmente pela citada 

profissional.” 

Conforme consta da Ata do Pregão Eletrônico nº 08/2012-SESGE, a função de 
pregoeiro foi realizada por (CPF: ***.992.134-**) e a equipe de apoio foi composta 
por: (CPF: ***.706.260-**), (CPF: ***.686.660-**) e (CPF: ***.706.260-**). Em 
relação à Ata do Pregão 09/2012-SESGE (pg 1004v do Processo), a função de pregoeira 
foi exercida pela senhora (CPF: ***.617.944-**), e a equipe de apoio foi composta por: 
(CPF: ***.992.134-**), (CPF: ***.686.660-**) e (CPF: ***.706.260-**). Todos os 
funcionários foram nomeados pela Portaria da SESGE n° 74, de 26 de junho de 2012, 
assinada pelo Secretário Extraordinário para a Segurança de Grandes Eventos. 

A citada Portaria vai de encontro à Lei nº 10.520/02 e ao Decreto nº 5.450/05, haja vista 
que deveria ter nomeado agentes públicos com as seguintes características cumulativas: 

a - Pregoeiro e respectiva equipe de apoio: serem servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG (inciso IV do artigo 
3° da lei 10.520/02 e artigo 10 do decreto 5.450/05); 

b - Equipe de apoio: deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora do evento (parágrafo 1° do artigo 3° da lei 
10.520/02 e parágrafo 1° do artigo 10 do decreto 5.450/05); e 

c - O pregoeiro deverá ser servidor que reúna qualificação profissional e perfil 
adequados, aferidos pela autoridade competente. (parágrafo 4° do artigo 10 do decreto 
5.450/05). 

No caso específico do Pregão nº 09/2012, não obstante o atendimento à formalidade, é 
importante mencionar que a portaria de nomeação, em seu artigo 5°, atribuiu ao 
pregoeiro a responsabilidade de elaboração e assinatura do edital. Assim, considerando-
se a materialidade e a relevância da licitação, observou-se um curto espaço de tempo 
entre a realização da capacitação profissional, 16/08/2012 e a finalização do edital, 
29/10/2012. A situação esperada é que, para a realização da licitação que teve um objeto 
com custo de R$ 96.800.000,00, o pregoeiro apresentasse larga experiência na área, de 
forma a ter praticado o aprendizado teórico em processos com uma menor 
materialidade. 

Em  pesquisas realizadas pela CGU, foram obtidas as seguintes informações: 

(CPF: ***.617.944-**) - Servidora da Secretaria de Administração do Rio Grande do 
Norte: acúmulo dos cargos de Soldado da PM e Assistente Administrativo. 

SIAPE: Não há registro. 

(CPF: ***.992.134-**) - Servidor da Secretaria de Administração do Rio Grande do 
Norte: ocupa o cargo de Sargento da PM 

SIAPE: Não há registro. 
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(CPF: ***.686.660-**) - Servidora da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande 
do Sul: ocupa o cargo de Investigador de Polícia. 

SIAPE: Não há registro. 

(CPF: ***.706.260-**) - Servidor do Ministério da Justiça: ocupa o cargo de Agente de 
Polícia Federal. 

SIAPE: Servidor do Ministério da Justiça: ocupa o cargo de agente de polícia federal. 

(CPF: ***.521.856-**) - Servidor da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas 
Gerais 

SIAPE: Servidor público não-efetivo 

De acordo com as informações acima, apenas (CPF: ***.706.260-**) é servidor do 
órgão promotor da licitação. Os demais servidores não são do órgão ou entidade 
promotora da licitação, ou de órgão ou entidade integrante do SISG. Logo, a designação 
de (CPF: ***.617.944-**), como pregoeira, e de (CPF: ***.992.134-**), (CPF: 
***.686.660-**) e (CPF: ***.521.856-**), como membros da equipe de apoio, está em 
desconformidade com o artigo 10 do Decreto nº 5.450/05 e com o inciso IV do artigo 3° 
da Lei nº 10.520/02. 

Conforme  informado por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 15/07/13, 
em que pese a designação de pregoeiros e de membros de equipe de apoio que não são 
servidores do órgão promotor da licitação, a Unidade depende da disponibilização pelo 
Ministério da Justiça de servidores capacitados para fazer frente às suas demandas. 

 

  
##/Fato## 

1.1.2.2 INFORMAÇÃO 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2012 com previsão de vigência contratual de 24 

(vinte e quatro) meses, prazo maior do que a duração dos créditos orçamentários. 

 
Fato 
 

Foi verificado no edital do Pregão Eletrônico nº 09/2012, que teve por objeto a 
aquisição de sistemas imageadores aerotransportados, que a vigência do contrato a ser 
licitado foi estipulada em 24 meses. Tal prazo é maior do que a duração dos créditos 
orçamentários a ele vinculados, 12 meses. 

Essa vigência contratual maior do que um ano está em desconformidade com a regra 
geral contida no artigo 57 da lei 8666/93. Portanto, a sua adequação estará atrelada à 
justificativa desse prazo, que deverá estar embasada nas exceções à regra geral, 
enumeradas nos incisos de I a V do artigo citado.   

Tal justificativa não foi explicitada no processo. 
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Questionada, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201212637/06, por meio do 
Ofício nº 18/2013 – DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, a Unidade informou: 

“Por meio da Matriz de Responsabilidade os Estados herdarão os bens, contudo, para 

não haver prejuízo finalístico na operação dos mesmos com alguma dificuldade que os 

Estados possam enfrentar ao realizar contrato de manutenção específica, foi estipulada 

uma garantia que cobrisse os sistemas imageadores e seus componentes até a 

finalização dos jogos de 2014. 

 A motivação para a vigência do contrato ser de 24 meses, foi devido à exigência da 

garantia ser até 31 de dezembro de 2014, garantia essa que está contemplada no valor 

empenhado. Portanto, não há que se falar em dotação para o segundo período de 12 

meses de vigência contratual.” 

Em reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 27/03/2013, foi informado 
pela Unidade que há a necessidade de cobertura contratual de 24 meses para esse 
contrato, visto que deve haver cobertura para os jogos da Copa do Mundo, por isso a 
solicitação da vigência superior a 12 meses. 

Esse motivo, apesar de razoável e ser devido à finalização dos jogos de 2014, não está 
enquadrado entre os incisos de I a V do artigo 57 da lei 8666/93. 

Para estar de acordo com a lei, o gestor deveria, caso aplicável, relacionar a contratação 
ao inciso I do citado artigo, que dispõe sobre os projetos cujos produtos estejam 
contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual. Dessa forma, a justificativa, 
com o apontamento do programa do PPA relacionado ao contrato, deveria estar escrita 
nos autos do processo. 

Vale mencionar que essa restrição da duração do prazo de vigência contratual, 
ressalvada pelo inciso I, foi objeto de deliberação do Tribunal de Contas da União, por 
meio do acórdão 1.683/2004 - Plenário. Nesta decisão, a Corte reforçou que quando não 
se tratar de meta expressamente prevista nos Planos Plurianuais, o contrato deve ser 
cingido ao período relativo aos créditos nele previstos até então. 

Posteriormente, em reposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade apresentou 
novos esclarecimentos, por meio do Ofício nº 1027/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/7/2013, o qual, no ponto 1.1.2.2, informa o seguinte: 

“A SESGE acatou a recomendação da CGU e já publicou o Termo de Apostilamento nº 

01/2013, retificando o prazo do Contrato nº 017/2012, conforme Anexo VII.” 

 

Dessa forma, com a publicação do Termo de Apostilamento nº 1/2013, a Unidade 
retificou o prazo de vigência do contrato nº 17/2012 para 12 (doze) meses, consoante os 
ditames legais, não obstante o prazo previsto no edital ter sido maior do que a duração 
dos créditos orçamentários. 
  
##/Fato## 

1.1.2.3 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de exigência, no campo Especificação Técnica do Termo de Referência, de 

homologação de equipamento prévio à licitação, em desconformidade com 

orientação da ANATEL, o que implica em assunção de riscos de ineficácia dos 

objetivos da contratação sem a vinculação a um plano de gerenciamento de riscos. 
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Fato 
 

Trata-se da análise do processo n° 08131.001299/2012-88, que tem por objeto a 
aquisição do sistema imageador aerotransportado. 

Devido à materialidade e relevância do objeto a ser contratado, a Secretaria 
Extraordinária para Grandes Eventos – SESGE realizou uma audiência pública no dia 
28/08/2012, ocasião em que foi discutido o Termo de Referência da futura licitação. 

Neste evento houve uma grande quantidade de questionamentos técnicos acerca da 
homologação dos equipamentos pela ANATEL e de outros assuntos regulados pela 
Agência. Por isso, a SESGE solicitou assessoramento à ANATEL, que por sua vez 
produziu a Nota Técnica n° 12-2012/RFCEE com objetivo de responder as questões 
sobre regulação tratadas na audiência pública. 

Na citada Norma Técnica, a ANATEL recomendou (itens .3, 4.10.4, 4.10.7 da Nota) a 
homologação dos equipamentos como requisito prévio à habilitação para a licitação, 
conforme orientação do TCU (Acórdão n° 2044/2008 – Plenário).  A finalidade desta 
recomendação é que se evitem atrasos na licitação e a hipótese do vencedor ter 
indeferida a certificação/homologação dos equipamentos, inviabilizando sua operação. 

Apesar dessa orientação, o certificado de homologação da ANATEL, prévio à 
habilitação para a licitação, não foi incluído no edital como condição de aceitação do 
produto. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A equipe técnica que elaborou o Termo de Referência não exigiu o certificado de 
homologação dos equipamentos prévio à habilitação conforme orientação específica da 
ANATEL (Nota Técnica n° 12-2012/RFCEE) e de determinação de acórdão do TCU 
sobre caso similar (Acórdão n° 2044/2008 – Plenário – TCU). 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201212637/06, por meio do Ofício nº 18/2013 – 
DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, a Unidade informou:  

“As recomendações da ANATEL e determinação do TCU para os casos citados são, na 

verdade, para objetos distintos dos do presente termo de referência, assim como 

possuem motivação não correlata ao presente caso. 

Em ambos os casos (ANATEL e TCU), as recomendações e decisões dizem respeito à 

aquisição de equipamentos de uso diretamente regulado pela ANATEL, e decidiram que 

os equipamentos ofertados no processo licitatório daquele Órgão, deveriam possuir a 

certificação e homologação pela ANATEL já na fase de aceitação da proposta com o 

objetivo de evitar que uma empresa vencesse o certame e futuramente não conseguisse 
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fornecer os equipamentos devido aos mesmos não atenderem às resoluções da ANATEL 

e, desse modo, acabaria trazendo grandes atrasos ao processo de aquisição dos 

equipamentos que se pretendia utilizar imediatamente. 

Tal exigência acarretaria custos significativos às empresas licitantes, antes mesmo de 

celebrar contrato com a Administração. Além disso, trata-se de uma exigência que 

poderia restringir a competitividade haja vista que a mesma poderia ser suprida 

durante a fase de execução. 

Neste termo de referência, que especifica sistemas imageadores aerotransportados com 

transmissão de vídeo, o sistema principal em aquisição diz respeito aos equipamentos 

de imageamento aéreo a serem instalados em helicópteros de diversos órgãos de 

segurança pública. 

Uma vez que esses equipamentos serão utilizados durante os Grandes Eventos a serem 

sediados no Brasil, há interesse de que as imagens captadas sejam disponibilizadas 

para os Centros Integrados de Comando e Controle a serem instalados nas doze 

cidades-sede. A única forma de disponibilização, em tempo real, das imagens é através 

de um sistema de transmissão instalado nas aeronaves e um sistema de recepção 

instalado em solo. 

Portanto, os sistemas de transmissão e recepção de vídeo deverão ser instalados em 

momento posterior ao da instalação dos sistemas de imageamento aéreo, de modo que 

os riscos de o equipamento ofertado não atenderem às resoluções da ANATEL à época 

da instalação estão bastante minimizados, uma vez que o prazo estimado para 

conclusão da instalação dos primeiros helicópteros é de quatro meses, o que representa 

um prazo totalmente factível para a conclusão da certificação e homologação dos 

equipamentos perante a ANATEL. 

A propósito, a equipe técnica da SESGE manteve tratativas com os técnicos que atuam 

nos processo de homologação por parte da ANATEL, por meio de reunião previamente 

agendada e restada em Ata com a participação de todos os envolvidos. O conteúdo 

deste documento esclarece melhor da desnecessidade de tal exigência para fins de 

habilitação. 

Vale ressaltar que, caso fosse exigido, homologação prévia, o projeto ficaria 

inviabilizado, pois após consulta ao site da ANATEL e informações coletadas durante 

audiência pública, não existiriam equipamentos (antena de transmissão e recepção) 

que atendessem ao exigido no edital e possuíssem homologação na ANATEL, uma vez 

que a Resolução ANATEL 494/2008 é relativamente recente e poucos equipamentos 

(amplificadores) possuem homologação para operação segundo essa resolução 

(restrições de frequência e potência). 

Por fim, ressalta-se que a SESGE/MJ não realizará qualquer tipo de pagamento por 

serviço ou equipamento que estejam em desacordo com as normas e resoluções da 

ANAC, ANATEL ou qualquer outra instituição que tenha algum tipo de regulamentação 

correlata a este termo de referência.” 

Em reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 27/03/2013, foi informado pela 
Unidade que está sendo realizado grande esforço junto à Anatel e à Anac para otimizar 
todos os Termos de Referência. Acrescentou-se, ainda, que a SESGE aproximará a 
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interlocução com a Anatel e continuará buscando alternativas para que haja minimização 
dos riscos de atraso e indeferimento da homologação.  

Posteriormente, em reposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade apresentou 
novos esclarecimentos, por meio do Ofício nº 1027/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/7/2013, o qual, no ponto 1.1.2.3, informa o seguinte: 

“Além das informações já encaminhadas para a CGU, esclarecemos que por meio do 

Ofício no 141/2013/PR-Anatel sobre a revisão do Regulamento sobre Canalização e 

Condições de Uso de Radiofrequências na Faixa de 4,9GHz, aprovado pela Resolução 

nº 494/2008, bem como Ofício nº 1.764/2013-ORLE/ANATEL, que consta que a etapa 

final de liberação de Serviço Especial para Fins Científicos e experimentais, que 

conduzirão o processo dentro da legalidade até que a ANATEL baixe normativo 

regulamentando o assunto. Cabe informar que a SESGE, por meio de seu Secretário, 

está agendando reunião com o presidente da ANATEL para que esse normativo seja 

publicado antes do prazo regulamentar. Esses documentos encontram-se no Anexo 

VIII(a) e VIII(b).” 
  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor, em sua manifestação, afirmou: 

“As recomendações da ANATEL e determinação do TCU para os casos citados são, na 

verdade, para objetos distintos dos do presente termo de referência, assim como 

possuem motivação não correlata ao presente caso.” 

Ao contrário do afirmado, a Nota Técnica da ANATEL, n° 12-2012/RFCEE, foi 
elaborada especificamente para análise do Termo de Referência do fornecimento e 
atualização de sistemas imageadores aerotransportados para helicópteros diversos. Este 
Termo, após modificações, foi anexado ao edital do Pregão Eletrônico n° 09/2012 que 
normatizou a licitação dos imageadores objetos de estudo deste relatório. 

Na mencionada Nota houve recorrentes citações ao Acórdão n° 2044/2008 – Plenário – 
TCU, como encontrado nos itens 4.3, 4.10.4, 4.10.7, todos da Nota Técnica.  Em tal 
decisão da Corte não foi trabalhado o assunto específico da aquisição de sistema 
imageador aerotransportado. Contudo, as orientações dos acórdãos do Tribunal de 
Contas não se restringem ao caso concreto, mas podem subsidiar jurisprudência e 
precisam ser aplicados a situações similares da Administração Pública. Assim, o 
reconhecimento dessa similaridade foi feito pela ANATEL ao citar e anexar, em sua 
Nota Técnica, o acórdão do TCU, além de vincular o seu conteúdo aos itens do Termo 
de Referência que tratavam da homologação dos equipamentos (item 4.10.4 da Nota). 

Portanto, conclui-se que, ao contrário do afirmado pelo gestor, tanto a Nota Técnica da 
ANATEL, específica para a contratação analisada, quanto o acórdão do TCU, são 
aplicáveis ao caso em estudo. 

Também foi afirmado pelo gestor: 

“A propósito, a equipe técnica da SESGE manteve tratativas com os técnicos que 

atuam nos processo de homologação por parte da ANATEL, por meio de reunião 
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previamente agendada e restada em Ata com a participação de todos os envolvidos. O 

conteúdo deste documento esclarece melhor da desnecessidade de tal exigência para 

fins de habilitação.” 

 Na Ata de reunião ANATEL-SESGE (pg 1056 do processo), não se verificou a 
manifestação da ANATEL acerca da desnecessidade da homologação prévia dos 
equipamentos. Ao contrário, no último parágrafo da ATA consta que a ANATEL 
informou que não se poderia garantir a tempestividade da homologação ou mesmo sua 
aprovação, conforme transcrição do excerto da ATA: 

“O Sr° Linhares explicou que há diversas variáveis que atuam nos testes e que como 

falta de informação era impossível assegurar que os equipamentos oferecidos por 

qualquer das duas empresas seriam certificados e homologados no tempo exigido pela 

SESGE. (...)” – obs: o Sr° Linhares foi um dos representantes da ANATEL na reunião. 

 Logo, o posicionamento da ANATEL, durante a reunião do dia 29/11/2012, está de 
acordo com os motivos utilizados pelo TCU e pela própria Agência ao recomendar a 
homologação prévia dos equipamentos. A saber, esses motivos são a prevenção de 
atrasos na licitação e da hipótese do vencedor não conseguir a certificação/homologação 
dos equipamentos. Outra afirmação do gestor foi: 

“Portanto, os sistemas de transmissão e recepção de vídeo deverão ser instalados em 

momento posterior ao da instalação dos sistemas de imageamento aéreo, de modo que 

os riscos de o equipamento ofertado não atenderem às resoluções da ANATEL à época 

da instalação estão bastante minimizados, uma vez que o prazo estimado para 

conclusão da instalação dos primeiros helicópteros é de quatro meses, o que representa 

um prazo totalmente factível para a conclusão da certificação e homologação dos 

equipamentos perante a ANATEL.” 

De fato, a homologação dos equipamentos pode ser executada paralelamente à execução 
dos serviços. Assim, para não haver atrasos na finalização dos trabalhos, a homologação 
deve ser finalizada até a conclusão da instalação dos equipamentos, que segundo o 
gestor, nos primeiros helicópteros, deve ocorrer em quatro meses. 

 Não obstante, é importante mencionar que não há apenas o risco de atraso, mas também 
o de indeferimento da homologação. Caso este ocorra, todo o processo de contratação 
pode ser inviabilizado. 

Além dos trechos da manifestação da Unidade Examinada ressaltados, foi explicado 
pelo gestor que os motivos da não exigência da homologação, prévia à licitação, dos 
equipamentos foram: grandes atrasos ao processo de aquisição dos equipamentos; 
possibilidade de restrição da competitividade e não existência de equipamentos (antena 
de transmissão e recepção) já homologados que atendessem ao exigido no edital. 

Pode-se considerar essas justificativas razoáveis, principalmente em relação à restrição 
da competitividade, já que os equipamentos a serem adquiridos são específicos para 
utilização na área de segurança e possuem muitos de seus componentes fabricados fora 
do Brasil. Logo, há no mercado um reduzido número de empresas aptas a fornecerem os 
produtos requeridos, e a homologação prévia à licitação poderia inviabilizar ou 
restringir demasiadamente a competição. 
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Em que pese a razoabilidade das justificativas apresentadas, deve-se considerar os riscos 
inerentes à decisão tomada e envidar esforços no sentido de mitigá-los. Para se ter uma 
ideia dos prazos envolvidos, verificou-se que o prazo total de homologação pela ANAC 
varia entre 120 dias a mais de três anos, e o prazo da ANATEL, que inclui ensaios por 
um Organismo de Certificação Designado, certificação dos equipamentos e autorização 
de serviços, varia entre 165 dias a 300 dias. Por esta análise prévia, resta evidenciada a 
importância da gestão de riscos em relação à homologação, já que, conforme previsto 
em Edital, parte da frota que operará o sistema deverá atuar na Copa das Confederações, 
a ser realizada de 15 a 30/06/2013. Ora, caso os processos para homologação tenham 
iniciado em 01/01/2013, eles deverão ser concluídos, na melhor das hipóteses, em 
15/06/2013, ou seja, exatamente na data de início dos eventos esportivos. 

Após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade se manifestou 
novamente, demonstrando que está envidando esforços junto à ANATEL para 
homologação dos equipamentos imageadores a serem adquiridos. Ressalta-se que o 
processo de homologação passa pela revisão da regulamentação da ANATEL quanto à 
extensão da faixa de frequência, conforme informado no Ofício 8/2013-RFCEE/SRF-
Anatel. 

Em relação à recomendação, esta será monitorada e acompanhada durante o exercício 
de 2013, no Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da Unidade, para 
confirmação do integral cumprimento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas minimizadoras dos potenciais efeitos negativos 
citados por meio da implementação de um plano de gestão de riscos. 
 
 
1.1.2.4 INFORMAÇÃO 
 

Justificativa para a exigência, no campo Obrigações da Contratada do Termo de 

Referência, de ADENDO de homologação junto à ANAC em que conste os modelos 

de helicóptero específicos nos quais os sistemas serão instalados. 

 
Fato 
 

Trata-se da análise do processo n° 08131.001299/2012-88, que tem por objeto a 
aquisição do sistema imageador aerotransportado. Neste processo foi detectada a falta 
de justificativa para algumas exigências do item 5, Qualificação Técnica do Fornecer, 
transferida, posteriormente, para o item 12, Obrigações da Contratada, do Termo de 
Referência. Essa ausência motivou o questionamento dessas exigências, basicamente, 
em dois momentos do processo: Audiência Pública e Impugnação do Edital. 

Na primeira ocasião, Audiência Pública, a empresa Harpia Sistemas S.A. questionou o 
item 5.1 “b” do Termo de Referência: 

5.1 b) “ (...) bem como constar em seu ADENDO de homologação junto á ANAC os 

modelos de helicóptero específicos nos quais os sistemas serão instalados, (...). 
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Em resposta, a SESGE informou (pg 259 do processo) que a ANAC emitiu o seguinte 
parecer: 

“O interessado tem razão. Como a inclusão do modelo de helicóptero seria apenas 

para instalação deste projeto aprovado, a empresa não se certificaria para todas as 

outras inspeções e manutenções na aeronave. Seria necessário possuir apenas a 

capacidade para instalação/remoção do equipamento, e atender os requisitos 

correspondentes." (ANAC).” 

De acordo com a afirmação acima, a ANAC conferiu razão à empresa Harpia. Portanto, 
seria esperado que fosse suprimida a exigência do Certificado de Homologação de 
Empresa - CHE com ADENDO que discriminasse os modelos de helicópteros 
específicos nos quais os sistemas seriam instalados. 

Entretanto, no Termo de Referência definitivo, a redação citada, item 5, “b” foi 

transferida em sua integralidade para o item 12. 

A fim de essa aparente incongruência fosse esclarecida, foi emitida a Solicitação de 
Auditoria nº 201212637/06. Em resposta, por meio do Ofício nº 18/2013 – 
DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, a Unidade informou: 

“Trata-se de um erro de digitação. O correto é conforme descrito no item 5 do Termo 

de Referência.” 

Embora o gestor tenha respondido que o motivo da supressão de exigências do item 5, 
do Termo de Referência, e a manutenção delas no item 12.2 fosse erro de digitação, não 
se encontrou erros que pudessem ser provenientes da escrita do texto. Essa conclusão 
dá-se pelas duas razões descritas a seguir. 

A primeira decorre da análise dos conteúdos dos itens citados. O item 5.1 “a”, do Termo 

de Referência definitivo, não diferenciou os tipos de aeronave e não foi transferido para 
o item 12, logo não será objeto de análise neste momento. Já o item 5.1 “b”, do Termo 

de Referência inicial, foi integralmente transferido para o item 12.2 do Termo de 
Referência definitivo. Logo, não há sinais de erro de digitação. 

A segunda razão é que houve a revisão e a explicação dos termos do item 12 pela 
SESGE por meio de resposta à impugnação do edital (pg 576 do processo): 

 “ (...) c) De modo a fomentar ainda mais a concorrência, a equipe técnica da SESGE, 

após ponderação favorável da ANAC (ver resposta do item 2.8, referente ao item 58, da 

Nota Técnica 51/2012), decidiu por retirar a exigência do CHE da seção de 

qualificação técnica e a transferiu para a seção de "Obrigações da Contratada", de 

modo que fosse possibilitado à empresa contratada conseguir o CHE até a assinatura 

do contrato ou, no máximo, em 90 dias a partir de sua assinatura; d) Entretanto, em 

momento algum, foi dito que a empresa estaria autorizada a realizar a execução da 

instalação sem que a mesma possuísse o CHE (a saber, o exigido pela ANAC é o de 

Classe C2 para este objeto de contratação).” 

 Portanto, as evidências encontradas não suportam a tese de que tenho ocorrido erro de 
digitação. 
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Então, a fim de se analisar a necessidade da exigência dos modelos específicos de 
helicópteros contidos no ADENDO do CHE, item 12.2 do Termo de Referência, foram 
verificados os documentos da ANAC que embasaram as decisões da SESGE. Nesses 
registros, em especial em e-mail do dia 09/11/2012, o qual traz o remetente omitido. (pg 
597 do processo), não foram encontradas afirmações da ANAC sobre a necessidade 
dessas especificações no ADENDO da homologação. As declarações da Agência foram 
sobre a obrigatoriedade da Certificação, mais especificamente o Padrão C Classe2, 
conforme excerto a seguir: 

“-----Mensagem original----- 

De: [mailto: @anac. gov. br] 

Enviada em: sexta-feira, 9 de novembro de 2012 14:51 

Para: M. N. M. 

Cc: J. R. S.O.; D. R. 

Assunto: RES: Questionamentos - Imageador Aéreo – Urgente  

Prezado M.,  

Para a oficina instalar o sistema, ela terá que ser Padrão C Classe 2. Por outro lado, o 

Edital é mais genérico e, por conta disso, acho que seria possível manter o texto. 

Quanto ao prazo de certificação, depende da complexidade do projeto de fixação de 

antena e também da experiência em certificação. Para empresas de engenharia 

experientes, é possível que o prazo seja realmente exeqüível, dado que elas têm 

condições de projetar algo que seja viável, tanto do ponto de vista de complexidade 

como de certificação.” 

É importante ressaltar que a ANAC pode emitir ADENDO do CHE que contém 
autorização genérica limitada a remoção, instalação e execução de modificações 
relativas a aviônicos, instrumentos e equipamentos eletrônicos afins. 

Assim, a decisão por uma exigência mais restritiva, ou seja, de ADENDO que contenha 
os modelos específicos de helicópteros ao invés do ADENDO com autorização genérica 
para instalações, deve ser justificada. 

Tal justificativa foi emitida pela Unidade durante a reunião de Busca Conjunta de 
Soluções, realizada em 27/03/2013. Nesta ocasião foi informado que a necessidade do 
Adendo de Homologação específico com os modelos de helicópteros há porque a 
instalação dos equipamentos nos helicópteros não se trata de simples instalação de 
instrumento, mas de modificação na estrutura da aeronave. 

Com isso, considerou-se adequada a justificativa e foi solicitado pela CGU que esse 
argumento seja inserido no processo que trata da aquisição dos imageadores aéreos. 

  
 
 
##/Fato## 
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1.1.3 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS            

1.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

A unidade não elaborou os documentos referentes à gestão da Tecnologia da 

Informação, a saber: Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI), Política 

de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) e a Metodologia de 

Desenvolvimento de Sistemas (MDS)  

 
Fato 
 

A Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos (SESGE) realizou, no exercício de 
2012, atos de gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação, tais como 
planejamento de aquisições, elaboração de Termos de Referência, realização de 
licitações e fiscalização de contratos na área de TI sem, no entanto, ter elaborado o seu 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o documento referente à Política de 
Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) e o documento com a descrição 
detalhada da metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS). 
 
O Relatório de Gestão (RG) da unidade, no item 2 (Introdução), dispõe que “O item 8 

Gestão da Tecnologia da Informação (TI) e respectivo quadro (A.8.1 Gestão da 

tecnologia da informação) não se aplicam a esta UJ, tendo em vista que o Ministério da 

Justiça possui uma Coordenação-geral da Tecnologia da Informação (CGTI). Desta 

forma, este assunto será abordado no Relatório de Gestão da SE/MJ”. 
 
Com o objetivo de avaliar a gestão de tecnologia da informação da SESGE, no que diz 
respeito ao PDTI, ao POSIC e ao MDS, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 
201306071/07 em 05/06/2013. 
  
##/Fato## 

Causa 
 

Entendimento da unidade de que a responsabilidade pela elaboração dos documentos 
referentes à gestão de TI (PDTI, POSIC e MDS) é da CGTI/MJ. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade quanto a SA nº 201306071/07. Posteriormente, 
em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201306071/09, que encaminha as questões 
evidenciadas na auditoria, a UJ apresentou os seguintes esclarecimentos: 

“Como já informado, a SESGE/MJ não faz parte do PDTI do MJ, uma vez que quando 

foi desenvolvido o referido Plano a SESGE ainda não havia sido criada. Consta no 

Decreto de criação a SESGE que a Secretaria será extinta em julho de 2017. Outra 

situação que cabe considerar é que os equipamentos adquiridos para o Sistema 

Integrado de Comando e Controle serão doados para os Estados-Sede da Copa do 

Mundo, portanto não fazem parte do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do 

Ministério da Justiça.” 

A Unidade acrescentou por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/07/13, o que segue: 
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“A SESGE havia informado que os artefatos referentes aos aspectos de Tecnologia da 

Informação estavam a cargo da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação do 

Ministério da Justiça. 

 

Porém, com a criação da Coordenação Geral de Tecnologia, Informação e 

Comunicação da SESGE, ocorrida por meio do Decreto no 8.031, de 21/06/2013, 

conforme Anexo V, esta Secretaria entende que a partir de agora deverá cumprir as 

determinações contidas na IN no 0412010 da SLTI/MPOG, corroborando com a 

recomendação da CGU.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar de indicar, em seu Relatório de Gestão, que o item referente à gestão da 
Tecnologia da Informação é de responsabilidade da CGTI do Ministério da Justiça, 
verifica-se, a partir da leitura do próprio RG, bem como do Regimento Interno da 
SESGE, que a unidade tem competência e realiza atos de gestão de TI, conforme 
excertos apresentados a seguir: 

- Item 1.3.5 do RG (Finalidade e competências institucionais da Diretoria de Logística – 
DILOG) 

... 

V - promover a aquisição de bens e serviços necessários às ações de segurança dos 

Grandes Eventos;  

VI - definir a estrutura e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações 

necessárias para as ações de segurança dos Grandes Eventos;  

VII - articular-se para integrar as bases de dados e sistemas automatizados e de 

comunicação necessários à segurança dos Grandes Eventos;  

VIII - definir os perfis dos recursos humanos necessários ao adequado funcionamento 

das estruturas de tecnologia da informação e comunicação dos Grandes Eventos;  

IX - articular-se com os órgãos governamentais e não governamentais, além de 

organizações multilaterais, para a celebração de convênios e termos de 

cooperação, visando à otimização das aquisições de material e tecnologia 

necessários à segurança dos Grandes Eventos; (grifo nosso) 

- Regimento Interno da SESGE: 

Art. 7º À Diretoria de Logística compete: 

... 

XI - coordenar as ações de planejamento e execução logísticas da Secretaria 

Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (relacionadas às seguintes 

áreas: Processo de Aquisição de Bens e Serviços; Recebimento e Distribuição de 

Bens e Serviços; Gestão de Patrimônio; Tecnologia da Informação; Contratos e 

Convênios; Manutenção; Transportes e Serviços Gerais); (grifo nosso) 
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Por outro lado, a legislação e a jurisprudência do TCU são claras quanto à necessidade 
de planejamento das contratações relacionadas a tecnologia da informação em harmonia 
com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da unidade. A seguir são 
apresentados excertos da legislação e jurisprudência que regem o assunto: 

- A Instrução Normativa IN/SLTI 04/2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, a qual trata do processo de contratação de Soluções de Tecnologia da 
Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, dispõe que: 
 

... 
Art. 4º - As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 

precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao 

planejamento estratégico do órgão ou entidade. (grifo nosso) 
... 
Art. 9º - A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento 

pela Área de Tecnologia da Informação do Documento de Oficialização da 

Demanda, a cargo da Área Requisitante da Solução, que conterá no mínimo: 

I - necessidade da contratação, considerando os objetivos estratégicos e as 

necessidades corporativas da instituição, bem como o seu alinhamento ao PDTI; 

II - explicitação da motivação e demonstrativo de resultados a serem alcançados 

com a contratação da Solução de Tecnologia da Informação; 

III - indicação da fonte dos recursos para a contratação; e 

IV - indicação do Integrante Requisitante para composição da Equipe de 

Planejamento 

da Contratação. 

 

- Acórdãos do TCU dispõem no mesmo sentido (Ac1521/03-P; 1558/03-P; 2094/04-P; 
117/06-P; 304/06-P, 2094/04-P): 

(...) a licitação deve ser precedida de minucioso planejamento, realizado em 

harmonia com o planejamento estratégico da instituição e com o seu plano 

diretor de informática (...) 

Dos excertos dos documentos apresentados acima, da análise das aquisições efetuadas 
pela unidade no exercício, bem como da análise das respostas apresentadas, conclui-se 
que a SESGE deve elaborar seu próprio PDTI, a partir do qual serão definidas as 
diretrizes para a gestão da tecnologia da informação. Não há como transferir esta 
responsabilidade à CGTI/MJ, pois é a SESGE quem realiza o planejamento, as 
licitações e a fiscalização dos contratos. Ademais, o fato de doar os equipamentos 
adquiridos aos Estados-Sede da Copa do Mundo não exime a UJ de realizar o 
planejamento adequado de suas contratações de TI. 

Ressalta-se que o mesmo entendimento referente à necessidade de elaboração do PDTI 
também é válido quanto ao documento que trata da Política de Segurança da Informação 
e Comunicação (POSIC) e o documento que detalha a Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas (MDS). 

  
 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar os seguintes documentos de acordo com as instruções 
contidas na Instrução Normativa nº 04/2010 da SLTI do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão:  - Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI);  - Política 
de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC); e  - Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas (MDS). 
 
 
1.2 Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública para Grandes Eventos  

1.2.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica da Ação de Governo 14LH - Fortalecimento das Instituições de 

Segurança Pública para Grandes Eventos. 

 
Fato 
 

 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Total das Despesas Empenhadas do 

Programa na UG: 

R$ 442.502.075,21 
Ação: 14LH - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública para Grandes Eventos 

Dotação 

Atualizada (R$) 

Despesas 

Empenhadas 

(executadas)(R$) 

Despesas 

Liquidadas 

(R$) 

Meta 

Financeira (R$) 

Percentual da 

Despesa Executada 

em relação ao 

Programa -

Representatividade 

219.460.807,00 155.267.053,94 11.884.482,46 155.267.053,94 35,09% 
 
Essa ação possui como produto “Instituição equipada” e tem com finalidade dotar as 

forças de segurança pública de meios adequados para execução de atividades afetas aos 
Grandes Eventos. 

Para atingir essa finalidade, pela ação 14LH serão adquiridos Carros Laboratórios, Kits 
Antibomba Tipo 2, Unidades Móvel, SCANNERS, Tecnologia Não Letal, Helicópteros, 
Equipamentos de Imageamento aéreo (FLIR), Lanchas de Alumínio; além de aquisições 
diversas de acordo com as atribuições constitucional de cada força policial. Sua forma 
de implementação é Direta e Descentralizada. 
 
O quantitativo previsto são aquisições de 12 Carros Laboratórios; de 12 Kits Antibomba 
Tipo 2; de 12 Unidades Móvel; de 8 SCANNERS ; de Tecnologia Não Letal; de 3 
Helicópteros Esquilo; de 8 Helicópteros AW-138; de 3 Helicópteros; de 15 
Equipamentos de Imageamento aéreo (FLIR); de 12 Lanchas de Alumínio; além de 
aquisições diversas de acordo com as atribuições constitucional de cada força policial. 
 
A base legal dessa ação é o Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011. 

Para avaliação da Ação 14LH, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 38,27% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
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processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
 
- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 

  
##/Fato## 

1.2.2 CARTÃO CORPORATIVO                             

1.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Aquisição de material por Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF - 

sem o suporte do parecer do responsável pelo setor de Material. 

 
Fato 
 

Foi verificada na pág. 45 do processo n° 08131.001423/2012-13, que contém a 
prestação de contas do agente L.C.C.C, a aquisição de 30 (trinta) resmas de papel A4. A 
prestação de contas dessa compra apresentou a nota fiscal eletrônica n° 1.275, da 
Empresa Papel Pontocom Papelaria e Presentes Ltda., cópias de recibos, e o memorando 
n° 073/2012-DIOP/SESGE/MJ, em que foi solicitada a aquisição do material com a 
justificativa da grande quantidade de documentos elaborados pela DIOP. 
 
Este tipo de material, resma de papel, é caracterizado por ser comum a qualquer 
organização e apresentar um alto consumo. Por isso recomenda-se que sua aquisição 
seja realizada mediante um planejamento anual, que possibilite o ganho de escala e 
diminua as ocorrências de falta de estoque. Em concordância com esse objetivo, foi 
publicado o Ato de Concessão n° 05/2012, que orientou a aplicação do Suprimento de 
Fundos em análise. No item 6 desse documento foi definido que toda e qualquer 
aquisição de material deve ser precedida de consulta ao setor de Material na 
DILOG/SESGE para verificação da existência em estoque. Além disso, está disposto 
que o parecer do responsável pelo setor de Material deve, obrigatoriamente, constar na 
prestação de contas atestando a não existência do material ou de licitação em andamento 
na época da aquisição. 
 
Tal parecer não foi encontrado na prestação de contas, conforme estabelecido pelo Ato 
de Concessão. Esta falta impossibilitou a comprovação de que a aquisição das resmas 
de papel estava de acordo com a finalidade da aplicação do Suprimento de Fundo, 
disposta na Declaração da pág. 02 do processo: Despesas de pequeno vulto, em caráter 
excepcional e de urgência.  Isso porque a excepcionalidade deveria ser comprovada pelo 
parecer do setor de Material, que justificaria a falta de estoque por motivos de demanda 
imprevisível, por exemplo. 
 
Acerca do assunto, a Unidade informou por meio do Ofício nº 1017/2013-
GAB/SESGE/MJ, de 15/07/13, o que segue: 
 
“O Sr. L.C.C.C. é o ex-Diretor de Operações da SESGE, sendo que a Unidade está 

oficialmente sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Os materiais de consumo 

relativos às atividades desenvolvidas por aquela unidade são regularmente providos 

por Brasília. Considerando o recrudescimento de demandas daquela Diretoria no fim 
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do exercício, haja vista uma série de atividades inopinadas, surgiu a necessidade de um 

aporte adicional de resmas de papel. 

 

Sendo assim, para atendimento a uma necessidade adicional, imediata, esporádica e de 

pequeno valor, e considerando que não havia tempo hábil para o atendimento, face à 

distância, já que o envio das resmas por via área, levando-se em conta o peso e o 

volume, restaria superior ao bem transportado, ocasionaria um custo muito maior, 

considerando o valor da Nota Fiscal Eletrônica no 1.275, no valor de R$447,00. 

 

De qualquer forma, orientaremos aos Supridos que não façam mais aquisição de 

resmas de papel em quaisquer casos.” 

  
##/Fato## 

1.2.3 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.2.3.1 CONSTATAÇÃO 
 

Desclassificação de propostas sem motivação prevista no edital licitatório e seus 

anexos.  

 
Fato 
 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE, realizou em 
14/12/2012 o Pregão Eletrônico nº 08/2012, visando à aquisição, por meio de registro 
de preços, de 12 delegacias móveis montadas em veículos adaptados/modificados, tipo 
ônibus rodoviário. O edital licitatório define no preâmbulo a realização de Pregão 
Eletrônico, para registro de preços, do tipo menor preço e critério de julgamento pelo 
menor preço global. O valor máximo estabelecido pela Administração foi de R$ 
1.565.917,66. Da análise da Ata de Realização do Pregão Eletrônico, foram constatadas 
falhas que envolvem a desclassificação de propostas com valores inferiores ao máximo 
estabelecido no edital licitatório, conforme detalhado a seguir. 

Para a desclassificação das propostas, alegou-se o motivo de falta de adequação aos 
preços de mercado constantes de pesquisa de preços, inserida nos autos do Processo, 
porém não incluída no edital licitatório. Foram desclassificadas as empresas: De Nigris 
Distribuidora de Veículos Ltda (CNPJ: 61.591.459/0002-82), Marcopolo S.A. (CNPJ: 
88.611.835/0008-03), Roda Livre Concessionária Eireli (CNPJ: 58.343.864/0001-96), 
Mascarello Carrocerias (CNPJ: 05.440.065/0001-71), Comercial Ferreira & Damascena 
– Eireli (CNPJ: 11.164.162/0001-81), e Comil Ônibus S.A. (CNPJ: 00.940.956/0001-
73). 

Constatou-se ainda a exigência, pelo pregoeiro, durante a fase de lances, para que a 
empresa De Nigris apresentasse lance com valores abaixo de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais), ou seja, com redução superior a um terço do valor estimado pela 
Administração no edital. A desclassificação dessa empresa ocorreu após a exigência de 
adequação do Item 01 do Pregão, embora o edital previsse o julgamento por preço 
global e o preço desse item se adequasse à Tabela de Preços Máximos Admitidos, anexa 
ao edital. 

 Esse fato foi observado no Processo nº 08131.000549/2012-62. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Exigência, pelo pregoeiro, do cumprimento de critérios em desconformidade com o 
edital licitatório e com a legislação.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201212637/04, por meio do Ofício nº 16/2013 
– DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, a Unidade informou que a resposta ao 
questionamento ficou prejudicada devido ao cancelamento da licitação. 

Em reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 27/03/2013, foi informado 
pela Unidade que os preços de referência oferecidos pelas empresas estavam muito 
acima do praticado no mercado e foi preciso rever esses preços de referência durante o 
processo. Foi informado ainda que os valores individuais dos itens estavam 
superfaturados, ainda que o preço global estivesse abaixo do estabelecido, optando-se, 
então, pelo cancelamento da licitação. 

Por fim, acrescentou-se que a SESGE irá buscar adotar nas futuras licitações um preço 
de referência preciso, a fim de evitar incorrer em ilegalidade em seus atos. 

A Unidade respondeu ainda por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/07/13, o que segue: 

“Preliminarmente, se faz presente a necessidade de se definir o conceito de 

negociação. A negociação é o processo de comunicação com o propósito de atingir um 

acordo agradável sobre diferentes ideias e exige do negociador habilidades natas. 

A habilidade de negociação é qualidade fundamental dos que ocupam ou desejam 

desempenhar funções administrativos no Serviço Público. De um lado preço justo e 

vantajoso com a qualidade esperada, e do outro lado uma margem de lucro maior 

possível e, às vezes, a satisfação do cliente. Existem vários conceitos que tentam melhor 

definir ou expor o que melhor traduz a arte de fazer negócios. Cito apenas um que 

tendemos explicitar melhor o tema: 

„Um processo de comunicação bilateral que envolve um elemento de pergunta e 

barganha.‟ Fisher e Ury e Hodgson 

O conceito de negociação não é estático. No passado, o negociador buscava resultados 

satisfatórios momentâneos; e atualmente esse mesmo negociador busca um 

relacionamento duradouro e continuo, para que atinjam os beneficias pretendidos. A 

Lei no 10.52012002 assim dispõe, in verbis: 

(...) 

„Art. 4' A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

(...I 
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XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;‟ 

(...) 

(Destaquei) 

Para negociar, o Pregoeiro, na medida do possível, e de acordo com as suas 

habilidades de persuasão, pode e deve sempre buscar a obtenção de uma proposta mais 

vantajosa para a Administração, contribuindo de forma decisiva para alcançar o 

objetivo fim da licitação. Os Pregoeiros devem, na medida do possível, praticar 

algumas ações adequadas a sua área de atuação. 

Para obtenção de uma proposta mais vantajosa para a Administração dentro da 

legalidade, via de regra, pode ir além do que consta nas frias folhas de um processo 

que deu origem a um certame licitatório. A etapa de pesquisa de mercado é efetuada a 

partir da obtenção de propostas de preços oferecidas por empresas participantes ou 

não dos certames licitatórios. A prática do mercado, e não podemos deixar de citar 

isso, é oferecer, quando da solicitação de propostas de preços para fixar valor máximo 

estimado para a contratação, propostas com preços bem acima do real valor negociado 

no mercado. 

Isto, leva a Administração a falsa ideia de que o valor fixado como máximo admissível, 

resultado da média entre as propostas de preços apresentadas, é compatível com a 

realidade de mercado. Isto, se não muito bem observado, pode levar a Administração a 

pagar mais caro por um objeto que no mercado custa bem menos. A negociação justa, 

eficaz, atenta, ética, audaz e paciente, pode render a otimização dos créditos 

orçamentários disponibilizados, evitar a prática de sobrepreço, sem perda da 

qualidade mínima desejada. 

Considerando o exposto e adentrando no aspecto citado no Relatório Preliminar de 

Auditoria, o Pregoeiro ao valer-se de técnicas de negociação, em cumprimento as 

faculdades citadas nos dispositivos legais acima citados, estabeleceu franca e firme 

etapa de negociação com o licitante arrematante, no sentido de buscar a significativa 

redução do preço até então restado após a fase de lances. Os argumentos lançados via 

chat são parte desta negociação, haja vista que o valor final até então resultante da 

competição, pelos dados constantes do processo, e de acordo com os valores unitários 

de cada item que compõe o total do objeto, a proposta final poderia ser reduzida a 

patamares mais baixos. 

A argumentação de que a não aceitação, por parte da Administração, de um valor final 

acima de R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) para cada unidade de Delegacia Móvel 

nada mais foi que uma tentativa de redução, dentro de uma jornada de negociação, 

com o objetivo de obtenção de valores mais baixos haja vista que, quando da inserção 

da referida mensagem, o menor valor até então obtido. 

Vale salientar que ao analisar os valores unitários de cada item que compõe a  

Delegacia Móvel, foram constatadas possibilidades de incidência de sobre preço. 

Vejamos, por exemplo, as propostas, para fins de pesquisa de mercado, apresentadas 

pelas empresas RONTAM, quando da 1ª Publicação da licitação(2012) e Empresa DI 

NIGRIS quando da última publicação (2013) a qual foi homologada: 
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Processo Ano Empresa Item Valor Unitário 

08131.000549/2012-
62 - Fls 414 

2012 RONTAN Chassi/Motor R$ 596.000,00 

08131.000549/2012-
62 - Fls 414 

2012 RONTAN Carroceria R$ 698.000,00 

Total – Apenas para 02 (dois) itens R$ 1.294.000,00 

 

Processo Ano Empresa Item Valor Unitário 

08131.002118/2013-
11 – Fls. 168 

2013 DI NIGRIS 

Veículo – 

Chassi/Motor 

Carroceria 

R$ 726.000,00 

Total – Equivalente aos 02 (dois) itens R$ 726.000,00 

Diferença Valor Percentual R$ 568.000,00 

Observação: Trata-se do mesmo objeto e as mesmas especificações. Ressaltando mais 

uma vez que tais valores discrepantes foram apenas para fins de pesquisa de mercado. 

Realizado o do Pregão nº 10/2013, com o mesmo objeto, restou claro para a 

Administração desta Secretaria Extraordinária que, caso tivéssemos aceitado as 

propostas apresentadas nas licitações anteriores, sem questioná-las ou sem tentar 

negociar buscando um preço justo, certamente teríamos sido vítimas de prática de 

sobrepreço, por meio de jogo de planilha, com exacerbação de custo para 

determinados itens que compõem o objeto. 

Para confirmar isto, abaixo estão consignados os preços apresentados pela empresa 

vencedora da licitação - COMIL Ônibus S.A, os quais foram homologados pelo 

Ordenador de Despesa no dia 28/06/2013. Vejamos: 

Processo Ano Empresa Item Valor Unitário 

08131.002118/2013-11 2013 COMIL 

Veículo – 

Chassi/Motor 

Carroceria 

R$ 470.000,00 

Total R$ 470.000,00 

Em suma, apenas para fins de comparação, temos: 

Valor total unitário com todos os Itens Processo 08131.00211812013-11) - R$ 

1.112.000,00 (um milhão, cento e doze mil reais). 

Valor cotado por uma das empresas para fins de pesquisa de mercado - 

(08131.000549/2012-62), para apenas 02 (dois) itens, repito, 02 (dois) itens - Exercício 

de 2012 - R$ 1.294.000,00 (um milhão e duzentos e noventa e quatro mil reais). 

Em suma, o valor total de cada unidade de Delegacia Móvel a ser adquirida pela 

SESGE ficou abaixo do valor proposto por empresa participante da pesquisa de 

mercado apenas para 02 (dois) dos vários que compõe uma Delegacia Móvel. Por esta 

razão, nenhuma das propostas apresentadas na licitação anterior foram aceitas, pois 

restaram com preços unitários desvantajosos para a Administração. 

As Delegacias Móveis, tanto nos processos no 08131.000549/2012-62 e 

08131.002118/2013-11, ou seja, deflagrados nos exercício de 2012 e 2013, foram 

precedidas de formação de Grupo de Trabalho, composto por integrantes das forças de 
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segurança, dos estados de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, conforme Anexo III. 

Os Grupos de Trabalho criados pela SESGE foram compostos por profissionais 

especializados, policiais que atuam no dia a dia, na prática, nos diferentes estados da 

Federação, objetivando agregar valores técnicos e práticos acerca de como 

poderíamos melhor individualizar as especificações de uma Delegacia Móvel. 

Além disso, e antes de iniciarmos sequer a pesquisa de mercado, submetemos o Termo 

de Referência a uma Audiência Pública, embora não obrigatória, consoante Art. 39 da 

Lei no 8666/93, justamente para que o mercado, por meio das empresas especializadas 

na execução de adaptações de veículos, pudessem melhor contribuir e trazer para os 

Grupos de Trabalho sugestões técnicas e adaptações compatíveis com as atividades de 

polícia, transformando um veículo ônibus rodoviário em uma Delegacia Móvel 

contendo uma infraestrutura mínima para execução das atividades da Policias Civis 

dos 12 (doze) Estados sede dos Grandes Eventos. 

Na Audiência Pública, diga-se de passagem, um procedimento raro na administração 

pública para fins de realização de licitação, contou com a participação de um grande 

número de fornecedores, montadoras e adaptadoras de veículos, e foram apresentados 

centenas de sugestões técnicas, adaptações, especificações técnicas que serviram de 

base a uma ampla reflexão por parte dos Grupos de Trabalho para melhor definir, 

preservando a ampla competição, as especificações finais do objeto. 

Vale considerar, que Delegacias Móveis, na forma idealizada, não se teve notícia de 

haverem sido licitados. A Administração participou da LAAD 2012 - feira 

internacionalmente conhecida e voltada para mostra de equipamentos para polícias e 

defesa, e lá visitou o estande da empresa que estava apresentando, como novidade, uma 

unidade de Centro de Controle Móvel confeccionado para o Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal. Várias análises foram feitas visualmente e retiradas muitas 

dúvidas acerca das especificações relativas as adaptações efetuadas em um micro-

ônibus. Caso deseje, poderemos enviar cópia de documentos que comprovam a 

participação de técnicos da SESGE no referido evento. 

O Grupo de Trabalho criado para a individualização do objeto da última licitação, ao 

verificar as informações constantes do Termo de Referência do processo antecedente, e 

considerando o valor agregado de conhecimento dos novos integrantes de outros 

Estados que não participaram do grupo anterior, o objeto Delegacia Móvel passou por 

um processo de profunda reflexão, a partir de diferentes realidades praticas estaduais, 

e ainda com base dos diferentes pontos de vistas técnicos e práticos de cada Servidor 

designado pelos respectivos Secretários de Segurança Pública. 

Tal trabalho está consubstanciado no Relatório do Grupo de Trabalho bem como no 

novo Termo de Referência que deu azo ao certame licitatório exitoso e já em vias de 

execução contratual. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 08/2012 traz o motivo da citada 
desclassificação das empresas pelo pregoeiro: 

“Tentativas frustradas de redução do preço, adequando a realidade de mercado 

levando em consideração a pesquisa de mercado inserida nos autos”. 

O critério de julgamento utilizado foi o menor preço global, conforme previsto no 
edital, sendo que o valor máximo estimado pela Administração foi de R$ 1.565.917,66. 
Portanto, as empresas licitantes retrocitadas utilizaram esse valor para balizar as ofertas 
durante o certame e ofertaram valores abaixo da estimativa realizada pela Unidade. 

A pesquisa de mercado a que se refere o pregoeiro, embora inserida nos autos do 
Processo, não poderia ter sido utilizada como critério para balizar as ofertas de lances 
durante o pregão, haja vista a ausência desses valores no edital, que é o instrumento 
pelo qual se dá publicidade e transparência aos atos do processo licitatório. 

Quanto à negociação com a licitante De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda., foi 
ofertado o valor de R$ 1.490.463,00, abaixo do valor estimado pela Unidade. O 
pregoeiro, no entanto, exigiu, durante transcurso da fase de lances, que a empresa 
apresentasse lance com valor abaixo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como 
sendo justo e compatível com valores de mercado, conforme o seguinte trecho transcrito 
a seguir: 

“Repetimos que estamos trabalhando com valores abaixo de 1 milhão por unidade! 

Com valores neste patamar corremos o risco de não conseguirmos contratar, pois não 

conseguimos justificar uma contratação com valor acima aos praticados na 

Administração Pública”. 

Primeiramente deve-se ressaltar o erro do pregoeiro, pois a Administração está 
trabalhando com a estimativa de R$1.565.917,66, sendo este o valor máximo que ela 
está disposta a pagar e que consta do edital ao qual está vinculada. Caso não tenha 
segurança quanto às suas pesquisas de mercado, não deve abrir a licitação, sob o risco 
de incorrer em transgressão ao princípio da eficiência, uma vez que desperdiçará 
recursos (humanos e financeiros) em uma licitação que não terá seu objetivo atendido. 

Verifica-se aqui a utilização de critério subjetivo pelo pregoeiro, haja vista que este não 
embasa em nenhum momento o valor exigido de um milhão de reais, bem como não há 
previsão no edital. Sobre esse assunto, o Art. 45 da Lei nº 8.666/93 é claro: 

“O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o 

responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 

critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 

exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle.” (grifo nosso) 

O Item 7.3.1 do Edital prevê também a comprovação de que os valores ofertados sejam 
condizentes com os valores de mercado, mesmo que estejam de acordo com os valores 
máximos admitidos por item. Embora haja a previsão no instrumento convocatório, a 
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Unidade se absteve de informar, objetivamente, quais seriam esses valores “condizentes 

com os valores de mercado”, o que resultou na exigência de critério subjetivo e que 

comprometeu a lisura do processo licitatório. 

Cabe ressaltar ainda que a desclassificação da Empresa De Nigris ocorreu após seis dias 
de negociação com o pregoeiro do certame, sendo que no quarto dia de negociação o 
pregoeiro passou a questionar a respeito de valores unitários, não obstante o critério de 
julgamento ser preço global. A esse respeito a licitante tenta alertar o pregoeiro e a 
comissão de apoio, conforme o seguinte trecho retirado da Ata do Pregão: 

       “O art. 44 da Lei 8.666 menciona que no julgamento das propostas a comissão 

levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital. O edital é claro a 

mencionar que o julgamento será pelo preço global. Desta forma resta nítido que nossa 

proposta preenche os requisitos legais bem como o do edital, ainda quando o preço 

unitário de um dos itens possa ultrapassar valores de mercado. Pelo exposto não faz 

sentido a abertura de nossos preços unitários já que apresentamos o preço global mais 

vantajoso para a administração”. 

A desclassificação da empresa De Nigris ocorreu após tentativa de redução do valor do 
Item 01 do Pregão, que fora ofertado por R$ 274.330,00, sendo que, de acordo com o 
Anexo IV do Edital – Tabela de Preços Máximos Admitidos, o valor máximo referente 
à unidade do Item 01 é de R$ 315.333,33. 

Verificou-se que, não obstante as tentativas de negociação das empresas licitantes, o 
pregoeiro procedeu às citadas desclassificações. 

A legislação estabelece que, após a publicação do edital licitatório, a Administração 
Pública a ele está vinculada e não pode ser exigido nada além do que nele consta, bem 
como deve ser assegurada a transparência em todo o certame. As exigências aqui citadas 
configuram transgressão à Lei nº 8.666/93. De acordo com o Art. 3º, “caput”, a licitação 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. O § 3º desse artigo dispõe que “a licitação não 

será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento [...]”. 

Ainda, o Art. 55, Inciso XI, reafirma a obediência ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, quando da elaboração do Contrato. 

Cabe acrescentar ainda que recentemente o Tribunal de Contas da União emitiu o 
Acórdão nº 3.446/2012 – Plenário, no qual cita os atrasos no cumprimento de prazos e 
na execução de diversos projetos pela SESGE. O cancelamento do certame, provocado 
pelas desclassificações dos licitantes aqui descritas, acaba por provocar maiores custos à 
Administração Pública e retardamento dos procedimentos administrativos. No caso aqui 
abordado, a situação torna-se ainda mais crítica, haja vista o prazo exíguo para a 
execução contratual, visando a realização dos Grandes Eventos. 

Não obstante a prerrogativa de a Administração Pública em não homologar o processo 
de licitação, conforme preceito estabelecido em norma legal, considerando que o 
processo de aquisição demandou custos de recursos humanos e financeiros, ao analisar a 
justificativa apresentada por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/07/13, considera-se que, na fase externa da licitação, ainda que o pregoeiro se utilize 
de habilidades de negociação e persuasão - qualidade desejáveis ao servidor designado 
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para a execução desta função - este tem o dever de realizar os atos administrativos 
dentro do limite da lei, materializado no edital.  

A etapa da pesquisa de preços é a oportunidade que a Administração tem de buscar, 
dentro da legalidade, junto ao mercado, os valores cobrados pelos itens desejados. 
Assim, a desclassificação de propostas, conforme ora verificado, apenas deve ocorrer 
quando se estiver infringindo condições explicitadas no edital licitatório, evitando-se 
dessa forma, quando da adoção de atos administrativos, a utilização de critérios 
subjetivos que não possuem embasamento na legislação, bem como eventuais 
questionamentos que importem em atrasos indesejáveis 

Em face ao exposto, fica mantida a constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar os controles internos de forma a garantir a utilização de 
critérios objetivos quando do julgamento de propostas em processos licitatórios, todos 
devidamente previstos em edital. 
 
Recomendação 2: Realizar as pesquisas de mercado necessárias e suficientes para 
garantir a segurança quanto à estimativa de preço do bem a ser adquirido, devendo estes 
valores servir de base para o cálculo do preço máximo admissível. 
 
 
1.2.3.2 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência nos autos do Processo de estudos técnicos preliminares para o 

estabelecimento das especificações do objeto, descritas no Item 2 do Termo de 

Referência. 

 
Fato 
 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/MJ realizou o 
Pregão nº 08/2012 com o objetivo de adquirir delegacias móveis montadas em veículos 
adaptados/modificados. No entanto, não inseriu nos autos do Processo nº 
08131.000549/2012-62 os estudos técnicos, pesquisas e levantamentos utilizados para 
estabelecer as especificações e quantitativos do veículo e dos equipamentos que 
compõem o objeto, descritos no Item 2 do Anexo I do Edital - Termo de Referência, 
mesmo após a orientação da Assessoria Jurídica contida no Parecer nº 1160/2012, Itens 
18 e 19, fl. 485 do Processo.   
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências nos procedimentos operacionais da Unidade, o que acarretou a não 
inserção  nos autos dos estudos técnicos preliminares que estabelecem as especificações 
do objeto, descritas no Edital e no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 
08/2012.   
 
 
 
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201212637/04, por meio do Ofício nº 16/2013 
– DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/2013, a Unidade informou que a resposta ao 
questionamento ficou prejudicada devido ao cancelamento da licitação. 

Em reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 27/03/2013, foi informado 
pela Unidade um grupo de trabalho foi montado visando a elaboração do Termo de 
Referência e que os referidos estudos técnicos seriam encaminhados à equipe de 
auditoria e inseridos no Processo. 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, de 15/07/13, a 
Unidade informou que o grupo de trabalho foi composto por integrantes das forças de 
segurança dos Estados, profissionais especializados, policiais que atuam nos diferentes 
Estados da Federação, objetivando agregar valores técnicos e práticos acerca de como a 
Unidade poderia melhor individualizar as especificações de uma Delegacia Móvel. Foi 
ainda apresentada a Portaria nº 58, de 28/05/12, que designa grupo de trabalho para 

estudos técnicos e prospecção de tecnologia para definir especificações de delegacia 

móvel e elaboração de termo de referência. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Item 4 do Termo de Referência contém a justificativa da Unidade para a contratação 
em apreço, citando, inclusive, a constituição de um Grupo de Trabalho, que realizou 
pesquisas, levantamentos, estudos e visitas técnicas a entes públicos que adquiriram 
recentemente equipamentos e soluções similares. 

A Assessoria Jurídica,  por meio do Parecer nº 1160/2012, Itens 18 e 19, fl. 485 do 
Processo, sugere que a autoridade competente analise as necessidades das 
especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência; e orienta a área 
técnica da SESGE a carrear os autos com as justificativas necessárias para a 
manutenção de tais exigências, a fim de evitar a presença de requisitos excessivos ou 
desarrazoados. 

No entanto, em que pese a manifestação da Unidade por meio por meio do Ofício nº 
16/2013–DILOG/SESGE/MJ, de 07/01/13 e do Ofício nº 1017/2013-GAB/SESGE/MJ, 
de 15/07/13,  verificou-se que esses estudos e levantamentos que poderiam embasar a 
demanda da Unidade e consequentemente as especificações e quantitativos exigidos no 
Edital não constam dos autos do Processo. Portanto, a análise da equipe de auditoria não 
pôde comprovar tal embasamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Inserir nos autos do Processo os estudos técnicos preliminares, de 
modo a demonstrar tecnicamente a real necessidade da contratação e a justificar os 
quantitativos e as especificações do objeto exigidos. 
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Recomendação 2: Aprimorar os procedimentos operacionais da Unidade a fim de 
justificar o estabelecimento de especificações do objeto em editais e termos de 
referência a elaborados pela UJ. 
 
 
1.2.4 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.4.1 INFORMAÇÃO 
 

Contratação, por inexigibilidade de licitação, de consultoria especializada com o 

objetivo de elaborar AnteProjeto(s) Básico(s) e/ou Minuta de Termo(s) de 

Referência(s), como consta no processo n°  08131.000661/2012-01. 

 
Fato 
 

Para a análise dessa aquisição foram considerados, principalmente, o enquadramento 
legal conforme o artigo 25 da lei n° 8666/93 e os elementos contidos no artigo 26 deste 
normativo legal. 

Sobre o enquadramento legal, consta no Termo de Reconhecimento de Inexigibilidade 
de Licitação 005/2012 (pg 1025) a hipótese do art. 25, Inciso II da Lei 8666/93, 
combinado com o inciso III do art. 13 da mesma Lei. As justificativas para essa decisão 
encontram-se na Nota Técnica n° 02/2012 – DIOP/SESGE/MJ (pg 782), devidamente 
analisadas no Despacho n° 016/2012 – AAA/SESGE/MJ e em outros documentos 
constantes no processo. 

A hipótese de contratação direta citada é restrita a serviços técnicos enumerados no art. 
13 da Lei de Licitações e Contratos, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização.  Sobre a exigência de serviço técnico, o tipo de 
consultoria a ser contratada consta no inciso III do art. 13 da lei em comento:  

“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;”  

Vale comentar, conforme entende Marçal Justen Filho, que os serviços técnicos 
albergados no inciso II [art. 25 da lei 8666/93] refletem atuação pessoal de um ser 
humano, com cunho de transformação do conhecimento teórico-geral ou da 
inventividade em solução prática-concreta. 

No caso em estudo, verificou-se, conforme citado na Nota Técnica n° 02/2012 – 
DIOP/SESGE/MJ, e verificado no Projeto Básico (item 2.7), bem como no Contrato: “O 

serviço de consultaria ora requerido contribuirá para a implementação de uma inédita 

política de segurança pública, com a utilização das mais modernas metodologias 

operacionais, com integração de recursos pessoais e logísticos adequados ao escopo 

operacional do SICC.”.  Ainda conforme o documento, objeto SICC, pelas suas 
características e enorme quantidade de variáveis, não existe no Brasil haja vista da 
necessidade da integração plena de diferentes sistemas e base de dados, compreendendo 
um grande número de Estados numa extensão territorial de dimensão continental. Dessa 
forma, entende-se que a condição de serviço técnico foi atingida. 
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Acerca da natureza singular do serviço, o Tribunal de Contas da União, por meio do 
Acórdão 1247/2008-Plenário, com base na doutrina majoritária, cita que a fórmula 
`natureza singular' destina-se a evitar a generalização da contratação direta para todos os 
casos enquadráveis no art. 13. É imperioso verificar se a atividade necessária à 
satisfação do interesse público é complexa ou simples, se pode ser reputada como 
atuação padrão e comum ou não. A natureza singular se caracteriza como uma situação 
anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente por todo e qualquer 
profissional `especializado'. Envolve os casos que demandam mais do que a simples 
especialização, pois apresentam complexidades que impedem obtenção de solução 
satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda que especializado). 

Então, conforme a descrição do serviço mencionado nesta análise, percebe-se que o 
objeto de consultoria possui a singularidade e complexidade, que adicionados outros 
requisitos, caracterizam a inexigibilidade de licitação. Esse entendimento torna-se 
cristalino ao se verificar, no processo, que a infraestrutura do SICC estará ligada 
diretamente à realização do evento, devendo ser dotado de infraestrutura física e de 
tecnologia da informação, ferramentas integradas de inteligência e de comunicação e 
sistemas tecnológicos complexos. Esses sistemas também deverão estar integrados, ser 
capazes de prover informações necessárias à tomada de decisão, à emissão de ordens e 
ao acompanhamento da ação, que juntamente com os protocolos operacionais de 
relacionamento entre as instituições de segurança pública, permitirão o exercício da 
atividade de Comando e Controle, em tempo real, em conjunto, no ambiente de 
operações dos CICC. 
 
Quanto ao último requisito do art. 25 da lei 8666/93, profissionais ou empresas de 
notória especialização, para atendê-lo a SESGE anexou ao processo: Carta de 
Conformação da Contratação (pg 815), expedida pelo Diretor de Segurança Olímpica e 
Paraolímpica do Reino Unido, confirmando que a proponente fora contratada para dar 
suporte ao desenvolvimento de um Plano de Segurança Orçado e Programa de 
Segurança Olímpica do Reino Unido até a realização dos Jogos Olímpios de 2012; 
Documentação proveniente do Governo do Reino Unido que confirma que a proponente 
executou, dentre outros relevantes serviços, os de: a. suporte ao desenvolvimento do 
business case do Centro de Coordenação Olímpica Nacional; b. suporte ao projeto de 
Conceito de Operações C3; c. fornecimento do business case para os Postos de 
Comando Avançados; d. Suporte à gestão do projeto de fornecimento do FCP; e. 
Fornecimento da extensão e upgrade do sistema de comunicação de serviços de 
emergência nacionais;  
 
Assim, nota-se que tais documentos demonstram que a empresa KPMG executou 
serviços especializados em segurança para grandes eventos, mais especificamente de 
consultoria em segurança na Olimpíada realizada no Reino Unido. Dessa forma, 
considera-se comprovada a notória especialização da empresa e de sua equipe técnica 
em relação ao serviço a ser contratado. É importante ressaltar que, como a 
demonstração da experiência dos profissionais foi utilizada como subsídio para a 
contratação direta, é necessário que estes participem ativamente dos trabalhos 
contratados pela SESGE.  
 
De fato, foi constatado que essa participação ocorreu, conforme os seguintes 
documentos, anexados ao processo: Documento do Governo do Reino Unido que cita os 
líderes do projeto para ele executado (pg 815); Cópia vistos dos técnicos da equipe 
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internacional (pg 1244); Folhas de horas trabalhadas assinadas pelos membros da 
equipe internacional (pg 1339 e demais). 
 
Em relação ao último quesito legal, foi avaliado o cumprimento das exigências cabíveis 
dispostas no artigo 26 da lei 8666/93, a saber: razão da escolha do fornecedor ou 
executante e justificativa do preço. Quanto à primeira, foi corretamente demonstrada 
com base na capacidade técnica e experiência da empresa KPMG, como descrito na 
Nota Técnica n° 02/2012 – DIOP/SESGE/MJ, suportada pelos documentos já citados 
nessa análise. Em relação à segunda, justificativa do preço, consta na pg. 802 um 
Demonstrativo de Preços Praticados pela KPMG de em Contratos de Consultoria 
Internacional, e na pg. 774 do processo um Mapa Comparativo das Propostas, em que 
são apresentados os resumos das propostas das empresas FGV, Núcleo e KPMG. Entre 
as propostas, a empresa KPMG apresentou um valor intermediário. 
 
Por fim, vale mencionar, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (TC 
002.28412004-3, que quando a lei fala de serviço singular, não se refere a 'único', e sim 
a 'invulgar, especial, notável'.( ...) num determinado setor de atividade, pode haver mais 
de uma empresa com ampla experiência na prestação de um serviço singular, e pode não 
obstante ocorrer que, em circunstâncias dadas, somente uma dentre elas tenha 'notória 
especialização': será aquela que o gestor considerar a mais adequada para prestar os 
serviços previstos no caso concreto do contrato específico que pretender celebrar. 
 
Ante o exposto, considera-se que a contratação por inexigibilidade de licitação, de 
consultoria especializada com o objetivo de elaborar AnteProjeto(s) Básico(s) e/ou 
Minuta de Termo(s) de Referência(s), como consta no processo n°  08131.000661/2012-
01, foi regular. 
  
##/Fato## 

1.2.5 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.2.5.1 INFORMAÇÃO 
 

Convênio 759870/2011 - Implementação do Centro Integrado de Comando e 

Controle - CICC/RJ. 

 
Fato 
 

Trata o Processo nº 08003.003694/2011-80 de formalização do Convênio registrado no 
Siconv com o número 759870/2011. O convênio foi firmado entre a Secretaria 
Extraordinária para Grandes Eventos - SESGE/MJ e a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro – SESEG/RJ, para implementação do Centro 
Integrado de Comando e Controle – CICC/RJ. 

O objetivo do CICC é reunir todos os órgãos envolvidos em segurança pública em um 
centro único, onde possam ser administradas as demandas sociais do dia-a-dia e, 
eventualmente, servir como Centro de Gestão de Crises, com capacidade para integrar 
órgãos federais, estaduais e municipais. O projeto contempla a comunicação direta com 
outros Centros de Comando e Controle de cidades que também sediarão os jogos da 
COPA 2014, além da total interoperabilidade com o Centro de Operações da Prefeitura 
do Rio, que já se encontra em operação integrando todos os serviços prestados pelo 
município, dentre eles o controle de trânsito na cidade do Rio de Janeiro. 
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O acordo firmado totalizou o investimento de R$ 18.432.588,94, sendo R$ 
16.589.330,05 da SESGE/MJ como Órgão Concedente e R$ 1.843.258,89 da 
SESEG/RJ como Órgão Convenente. 

Da análise dos autos verificou-se a devida formalização do Plano de Trabalho, contendo 
entre outros itens, a justificativa para a celebração do instrumento, a descrição do 
objeto, a definição das etapas, bem como a descrição das metas, que em resumo previu 
como Meta 1 a aquisição de mobiliário e como Meta 2 a aquisição de itens de 
tecnologia e automação para o CICC. 

O Convênio 759870/2011 foi assinado em 28/12/2011 com vigência até 01/12/2012 
conforme Cláusula Décima Segunda do Termo de Convênio, folha 195 dos autos. Em 
28/12/2012 foi assinado o 1º Termo Aditivo prorrogando o acordo para 28/12/2013, 
conforme folha 708. Neste ponto específico observa-se uma falha no controle interno da 
Unidade quanto aos prazos legais, uma vez que sob a ótica da legalidade não é possível 
prorrogar algo que já venceu. 

A Unidade procedeu à devida designação de fiscais para acompanhamento da execução 
do convênio, por meio das Portarias nº 30/2012, 51/2012 e 96/2012. Conforme se 
verifica nos autos a UJ tem efetuado o acompanhamento do acordo, donde se destacam 
as seguintes ações: 

 Em resposta à solicitação do convenente para a 1ª Reformulação do Plano de 
Trabalho a SESGE solicitou, por meio do Despacho nº 002/2012-
ATI/DILOG/SESGE, 31/07/2012, fl 490, justificativa ao gestor pela majoração 
de valores de alguns itens, como sofá, poltronas, etc. 

 Por meio do Memorando nº 348/2012-DILOG/SESGE/MJ, fl 594, foi apontado 
o inadimplemento quanto ao depósito da contrapartida, o que resultou na devida 
cobrança ao convenente, sendo o comprovante anexado à folha 615. 

 Realização de reunião conjunta com o convenente para promoção de ajustes 
necessários, conforme Ata acostada à folha 603.  

 

Em resposta aos questionamentos efetuados por esta CGU em relação aos controles 
internos da gestão de transferências, a Unidade apresentou, por meio do Ofício nº 
890/2013-GAB/SESGE/MJ, diversos esclarecimentos, dos quais reproduzimos os 
seguintes, uma vez que mencionam o convênio em questão: 

 Quanto à priorização de fiscalizações: 
“A SESGE não prioriza nenhuma fiscalização e prestação de contas 

relacionadas às Transferências Voluntárias, porém o convênio celebrado com a 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Estado do Rio de Janeiro, 

referente ao CICC-R teve um tratamento diferenciado uma vez que a equipe da 

CGU apontou um possível sobrepreço nos mobiliários quando esteve tratando 

deste assunto com a SENASP.” 
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 Quanto às medidas corretivas adotadas no caso de desvios no cumprimento das 
metas: 

 

“Até o momento, o único caso ocorrido na SESGE foi relacionado ao CICC-R 

do Rio de Janeiro. Em resposta ao Ministério Publico Federal sobre o assunto 

esta Secretaria posicionou-se na seguinte forma: 

Em reunião realizada entre a Controladoria-Geral da União - CGU e a 

Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça SENASP/MJ 

para tratar do convênio 0240/2008 entre a SENASP/MJ e a Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio de Janeiro-SESEG/RJ, 

ocorrido na primeira semana do mês de outubro de 2012, foi abordado questões 

referentes a possíveis sobrepreços dos mobiliários constantes no Plano de 

Trabalho do referido convênio. 

Preocupada com o fato, imediatamente, a gestor da SENASP/MJ fez contato 

com a Secretaria Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos - 

SESGE/MJ no sentido de buscar solução conjunta, uma vez que parte do 

mobiliário que seria adquirido pela SESEG/RJ estava sendo financiado também 

com recursos do convênio 759870/201 1, celebrado entre a SESGE/MJ e a 

SESEG/RJ. 

Na semana seguinte, na Sede da SESNASP/MJ, foi realizada reunião com as 

equipes da SENASP/MJ e da SESGE/MJ. Após análise dos fatos, os técnicos 

entenderam que seria prudente sobrestar os dois convênios até que fossem 

esclarecidos e ajustados os possíveis sobrepreços referente ao mobiliário 

constante nos Planos de Trabalho dos dois convênios, sendo acatado pelas 

autoridades competentes. 

Na terceira semana de outubro de 2012, na Sede da SESEG/RJ, foram 

realizadas reuniões com as equipes da SESGE/MJ, SENASP/MJ e SESEG/RJ 

para tratar dos ajustes dos convênios 0240/2008-SENASP/MJ e 759870/2011-

SESGE/MJ. 

Com o aprofundamento da análise conjunta, ficou evidenciado que além dos 

possíveis sobrepreços dos mobiliários havia também a necessidade de redefinir 

os espaços físicos, de forma a diferenciar as áreas vinculadas a segurança 

ordinária e a segurança extraordinária para os grandes eventos, readequar as 

plantas baixas dos projetos de arquitetura de forma a compatibilizar o 

quantitativo de móveis com as áreas disponíveis dos ambientes (m2), bem como 

separar as aquisições dos hardwares e softwares por convênio. Outro assunto 

que mereceu destaque foi a necessidade do convenente depositar a 

contrapartida financeira na conta corrente do convênio. 

Para solucionar as questões a SESEG/RJ realizou novas pesquisas de mercado 

referente aos mobiliários e fez as devidas adequações dos valores no Plano de 

Trabalho dos dois convênios. A nova planta baixa salas foi readequada ao lay-
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out, discriminando os ambientes que serão mobiliados e equipados de acordo 

com os objetivos e recursos de cada convênio, conforme Anexo II. 

Após análise da reformulação do Plano de Trabalho por parte da equipe da 

SESGE/MJ, constatou-se que as especificações da Meta 01, itens 1.1 ao 1.35, 

estavam compatíveis com as áreas destinadas para segurança dos grandes 

eventos e os valores ajustados ao preço de mercado.”. 

 

Conforme se observa dos autos e dos esclarecimentos apresentados, verifica-se que a 
SESGE/MJ tem acompanhado o convênio, adotando as medidas corretivas que lhe 
compete, necessárias à boa execução do acordo. Merece destacar os resultados obtidos 
com as adequações de valores no Plano de Trabalho. A tabela a seguir apresenta alguns 
itens, que sofreram adequações significativas, bem como a redução total que ultrapassou 
um milhão: 

 

 
Item 

Proposta 
original 

(Valor unitário) 

1ª 
Reformulação 

(Valor unitário) 

3ª 
Reformulação 

(Valor unitário) 

Variação 
Original/ 
3ª Ref. 

Variação 
2ª Ref./ 
3ª Ref. 

Sofá 1 lugar 3.817,81 4.340,63 1.595,33 13,69% -63,25% 
Sofá 2 lugares 4.578,84 5.467,67 2.692,00 19,41% -50,77% 
Sofá 3 lugares 5.736,66 7.081,23 4.225,67 23,44% -40,33% 
Cama solteiro 2.128,89 1.866,16 2.388.33 -12,34% 27,98% 
Poltrona 
espaldar 
médio/cadeira 
giratória 

921,91 1.889,83 1.031,69 104,99% -45,41% 

Armário 
Pessoal com 
Cabideiro e 
Fechadura 

1.055,93 2.031,97 2.626,18 92,43% 29,24% 

Rack para TV 1.064,44 1.936,67 ------------ 81,94%   
        

Total 18.432.588,94 18.432.588,94 17.476.344,22 0,00% -5,19% 
 

Como pode ser observado, há itens que tiveram o valor estimativo reduzido na 3ª 
Reformulação do Plano de Trabalho, bem como há itens que tiveram o valor estimativo 
aumentado. Importante ressaltar que houve alterações na relação de bens a serem 
adquiridos, tanto nos quantitativos quanto nas especificações, a exemplo do “Rack para 

TV” que foi excluído na 3ª Reformulação do Plano de Trabalho, tendo em vista que 

houve readequação dos ambientes que receberão os bens. 

Cabe destacar que a análise completa quanto à gestão da transferência, principalmente a 
adequação dos valores efetivamente pagos em relação aos valores de mercado, só será 
possível após a execução completa do acordo e a apresentação da respectiva prestação 
de contas. 
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##/Fato## 

1.2.6 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.2.6.1 INFORMAÇÃO 
 

Análise do Termo de Cooperação nº 005/2012 celebrado com o DPRF para 

implantação do sistema "Alerta Brasil". 

 
Fato 
 

A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos celebrou em 19 
de novembro de 2012 o Termo de Cooperação nº 005/2012 com o Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal - DPRF, cujo objeto é a implantação do Sistema “Alerta 

Brasil”, por meio da contratação de projeto executivo e implantação de pontos de 

monitoramento de veículos e inteligência artificial. O valor estimado para a realização 
da transferência é de R$ 21.933.000,00. 

Conforme análise ao Processo nº 08650.001625/2012-98, verificou-se que o 
referido Termo de Cooperação foi rescindido. A Nota Técnica nº 012/2013 da Diretoria 
de Operações da SESGE, constante das fls. 152 a 157 do Processo nº 
08650.001625/2012-98, informa que, na licitação para a aquisição da solução de 
Inteligência, quatro licitantes foram habilitadas na fase de preços, porém todas foram 
inabilitadas na etapa de qualificação técnica. Esse documento cita outra Nota Técnica - 
nº 001/2013, fls. 158 a 160 do Processo, que por sua vez traz os motivos do insucesso 
da licitação – Pregão nº 31/2012, e que o DPRF iniciou novo processo licitatório, agora 
internacional, para implantação do referido Sistema. 

O principal motivo para a rescisão do Termo de Cooperação foi a ausência de 
tempo hábil para a conclusão do objeto dentro do período inicialmente estipulado, haja 
vista a problemática enfrentada pelo DPRF na condução da licitação do objeto da 
avença.  

  
##/Fato## 

1.3 Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública para Grandes Eventos  

1.3.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação básica da Ação de Governo 14LI - Ações Preventivas Associadas à 

Segurança Pública Para Grandes Eventos. 

 
Fato 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Total das Despesas Empenhadas do 

Programa na UG: 

R$ 442.502.075,21 
Ação: 14LI - Ações Preventivas Associadas À Segurança Pública Para Grandes Eventos 

Dotação 

Atualizada (R$) 

Despesas 

Empenhadas 

(executadas)(R$) 

Despesas 

Liquidadas 

(R$) 

Meta 

Financeira 

(R$) 

Percentual da 

Despesa Executada 

em relação ao 

Programa -

Representatividade 

73.135.023,00 65.821.521,00 66.255,32 65.821.521,00 3,46% 
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Essa ação possui como produto “Curso realizado”, que se constitui em Realização de 

aproximadamente 45 cursos nos exercícios de 2012, 2013 e 2014  e tem com finalidade 
Sensibilizar e mobilizar os agentes de segurança pública e a população em geral, para o 
desenvolvimento de ações de segurança com cidadania para os Grandes Eventos; 
qualificar os operadores de segurança pública, com ênfase à segurança com cidadania 
para os Grandes Eventos; fortalecer o policiamento comunitário próximo à comunidade; 
promover a formação de guias cívicos e de brigadas socorristas; desenvolver programas 
de prevenção à violência nas escolas e de atenção e proteção a crianças e famílias em 
situação de vulnerabilidade à violência. 
 
Para atingir essa finalidade, pela ação 14LI serão Realizados cursos por intermédio da 
DEPAID/SENASP/MJ, voltados à qualificação dos operadores da segurança pública 
que atuarão nos Grandes Eventos e COPA 2014. Sua forma de implementação é Direta 
e Descentralizada. 

A base legal dessa ação é o Decreto nº 7.538, de 1 de agosto de 2011. 

Para avaliação da Ação 14LI, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 3,38% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
 
- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 
  
##/Fato## 

1.3.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.3.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de pesquisa de preços de mercado no processo que trata da contratação da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) por dispensa de licitação. 

 
Fato 
 

Trata-se de análise do processo n° 08131.001291/2012-11, que tem por objeto a 
contratação direta, por dispensa de licitação, para realização de cursos diversos de 
extensão constantes do programa denominado Programa de Capacitação em Gestão de 
Segurança em Grandes Eventos.  
 
Para este serviço foi celebrado o Contrato nº 08/2012 com a Fundação Getúlio Vargas, 
no valor de R$ 518.000,00. Neste caso de contratação, além da observância à lei n° 
8666/93, principalmente aos artigos 24 e 26, deve ser cumprido o disposto na Súmula 
250-TCU, que exige a comprovação da compatibilidade do valor contratual com os 
preços de mercado.  
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Tal exigência foi corroborada no parágrafo 16 do Parecer n° 
1032/2012/COLIC/CGLEG/CONJUR/MJ, emitido em decorrência do parágrafo único 
do artigo 38 da lei n° 8666/93, que cuida do exame e aprovação da minuta de edital de 
licitação pela assessoria jurídica do Ministério da Justiça.  

Apesar da recomendação da Assessoria Jurídica, e da orientação da Súmula 250-TCU, 
não foi encontrada no processo a pesquisa de preços de mercado. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidades nos controles internos da Unidade ocasionando a contratação de serviços 
sem comprovação da compatibilidade do valor contratual com os preços de mercado, 
não obstante, inclusive, o posicionamento da Assessoria Jurídica/MJ. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201306071/06, por meio de e-mail, enviado em 
21/06/2013, a Unidade informou:  
 
“No processo da FGV, em anexo, consta informações referente à pesquisa de preço, 

demonstrado abaixo:  

 
- Senado Federal: fls 53 a 56;  
- Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória: fls 57 a 60; e  
- Banco do Nordeste do Brasil: fls 61 a 63 

.  
Comparando o preço contratado da SESGE/MJ com os demais órgãos, fica demonstrado 

que o preço praticado pela SESGE foi 53,52% mais baixo que o praticado pelo Senado 

Federal, 10,10% inferior ao praticado pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande 

Vitória e 35,15% menor que o praticado pelo Banco do Nordeste do Brasil.” 

 

Posteriormente, em reposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade apresentou 
novos esclarecimentos, por meio do Ofício nº 1027/2013-GAB/SESGE/MJ, de 
15/7/2013, o qual, no ponto 1.3.2.1, informa o seguinte: 

“A SESGE corrobora com o entendimento da CGU e já solicitou pesquisa de preços de 

mercado. Assim que chegarem as informações solicitadas encaminharemos para a 

CGU.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A fim de que a Unidade Jurisdicionada encaminhasse a pesquisa de mercado que 
comprovasse que o valor do contrato n° 08/2012, que teve por objeto a contratação de 
cursos relativos ao programa de capacitação em gestão de segurança para grandes 
eventos, estava compatível com os praticados no mercado, foi emitida a Solicitação de 
Auditoria n° 201306071/06 no dia 05/06/2013. Neste documento foi esclarecido que tal 
pesquisa é diversa daquela contida na página 64 do processo 08131.001291/2012-11 
referente aos preços praticados pela FGV.  
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Entretanto, em resposta à Solicitação de Auditoria a Unidade enviou um e-mail, no dia 
21/06/2013, com uma pesquisa dos preços praticados pela FGV com o Senado Federal, 
CETURB e Banco do Nordeste do Brasil. 
  
Tal pesquisa, conforme informado previamente na S.A., não se confunde com a 
pesquisa de preços de mercado. Isso porque, na contratação por dispensa de licitação, 
diferentemente do que ocorre com a inexigibilidade de licitação, há varias empresas ou 
instituições que podem prestar o serviço a ser contratado. Logo, como a Fundação não é 
a única instituição com capacidade de ofertar a capacitação em gestão de segurança, não 
se pode considerar seus preços como equivalentes aos de mercado.  
 
Sobre a importância da exigência da pesquisa de mercado, vale citar os ensinamentos de 
Marçal Justen Filho: “a hipótese do inciso XIII do artigo 24 da lei 8666/93 envolve uma 

fórmula de incentivo à assunção pelas entidades de sociedade simples de funções 

usualmente desempenhadas pelo Estado. Portanto, interessa ao Estado fomentar o 

desenvolvimento de instituições de interesse supra-individual, de cunho não estatal. 

Para tanto, poderá inclusive desembolsar valores superiores aos que poderiam ser 

obtidos numa competição de mercado. Mas isso não equivale a admitir preços 

abusivos, distanciados da realidade. Ou seja, é necessário ponderar os diversos 

interesses e verificar se os benefícios não econômicos auferidos por meio da  
contratação direta praticada com base no inciso XIII superam as desvantagens econômicas 

eventualmente apuradas.”  

 
Dada essa explanação, torna-se cristalina a necessidade do cumprimento da Súmula 
250-TCU, mais especificamente, da parte que dispõe sobre a demonstração da 
compatibilidade da contratação com os preços de mercado.  

Finalmente, vale retomar que tal pesquisa foi recomendada pelo Parecer da Assessoria 
Jurídica n° 1032/2012/COLIC/CGLEG/CONJUR/MJ. Logo, embora esse documento 
não tenha o poder de obrigar seu cumprimento, o gestor deve justificar, no processo, por 
quais motivos determinadas recomendações não foram seguidas, conforme 
entendimento do Tribunal de Contas positivado no Acórdão 521/2013-Plenário. 

Após a emissão do Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade se manifestou, 
informando que corrobora o entendimento da CGU e que já solicitou pesquisa de preços 
de mercado. 

Em relação à recomendação, esta será monitorada e acompanhada durante o exercício 
de 2013, no Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da Unidade, para 
confirmação do integral cumprimento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Comprovar a compatibilidade do valor contratado com os preços de 
mercado, nos casos de dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 
8.666/93. 
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2 GESTÃO FINANCEIRA                             

2.1 RECURSOS DISPONÍVEIS                           

2.1.1 CARTÃO CORPORATIVO                             

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Falta da entrega de documentos que normatizam os Controles Internos 

Administrativos da Gestão do Uso do CPGF. 

 
Fato 
 

As informações acerca dos Controles Internos Administrativos da Gestão do Uso do 
Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF - foram requeridas pela Solicitação 
de Auditoria n° 201306071-5, em 22/05/2013. Em resposta, a unidade emitiu o ofício 
797/2013-GAB/SESGE/MJ em que citou o envio dos processo em meio digital 
gravados em compact disk (CD). Entretanto, nem os processos do CPGF nem os 
documentos sobre os Controles Internos encontravam-se no CD mencionado. 
 
Por isso, foi emitida a Solicitação de Auditoria n° 201306071/06, em 05/06/2013, em 
que as informações foram solicitadas novamente. Em resposta, a Unidade Auditada 
entregou, em 21/06/2016, a esta equipe de auditoria, um CD com os processos 
solicitados. Entretanto os documentos sobre os Controles Internos não se encontravam 
na mídia. 
 
Dessa forma, esta análise não obteve acesso aos documentos necessários à avaliação, 
sobre a gestão do CPGF, dos riscos para as entidades beneficiárias e das medidas 
adotadas que sejam compatíveis com os riscos. 
  
##/Fato## 
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Certificado: 201306071 
Unidade Auditada: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA 
GRANDES EVENTOS - SESGE 
Exercício: 2012 
Processo: 08131.000155/2013-95 
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 realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306071, proponho que o 
encaminhamento das contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 
constantes das folhas 25 a 46 do processo nº 08131000155201395, seja pela 
regularidade.  
 
 
 

Brasília/DF, 24 de Julho de 2013. 
 

 

______________________________________________________________________ 
EDUARDO NASCIMENTO LIMA SOBRINHO 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública - Substituto 
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Relatório: 201306071 
Exercício: 2012 
Processo: 08131.000155/2013-95 
Unidade Auditada: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 

Eventos - SESGE 

Município/UF: Brasília/DF 
 

 
 

     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, expressamos 
nossa 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. A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos executa as políticas 
públicas ligadas ao Programa 2070 - Segurança Pública com Cidadania.  As principais realizações 
da Unidade no exercício de 2012 visaram o fortalecimento das Instituições de Segurança Pública 
em sua atuação nos Grandes Eventos: Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, 
Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Para o cumprimento de suas 
atribuições institucionais, foram adquiridos delegacias móveis, desencarceradores, armamentos 
não letais e plataformas de observação elevada. Em relação aos Centros Integrados de Comando e 
Controle a serem instalados em diversas cidades houve as seguintes aquisições: salas cofres, CICC 
móveis, imageadores aéreos e sistema firewall. Ressalta-se que a maioria das aquisições da 
Unidade ocorreu no último trimestre de 2012 com a entrega definitiva a ser efetuada ao longo do 
exercício de 2013. 

3. Não foram constatadas desconformidades ou irregularidades que pudessem impactar a 
execução das políticas públicas a cargo da Unidade, porém, foram constatadas impropriedades 
relacionadas à Gestão da Tecnologia da Informação (TI) e à Gestão de Compras e Contratações. 
Constatou-se a ausência de documentos normativos para a gestão de TI, como o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI); a desclassificação de proposta sem motivação prevista no 
edital; a ausência de estudos técnicos preliminares para o estabelecimento das especificações do 
objeto; e a ausência de pesquisa para justificar o preço do objeto contratado por dispensa de 
licitação. 

4. As principais causas das constatações identificadas foram as fragilidades nos 
procedimentos operacionais da unidade quanto à condução dos processos licitatórios e à 
elaboração dos normativos para a gestão de TI. As recomendações formuladas visaram promover 
a correção das impropriedades detectadas, bem como oferecer subsídios para o gestor aprimorar os 
controles internos da unidade. 
 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



5. Em relação ao Plano de Providências Permanente (PPP) da Unidade, não houve 
recomendações emanadas pela CGU. Ressalta-se que a SESGE foi criada por meio do Decreto nº 
7.538, de 1/8/2011, logo, as primeiras recomendações para o órgão, decorrentes do exercício de 
2012, somente comporão o PPP do exercício seguinte.  
 
6. No tocante aos controles internos administrativos da Unidade, observou-se que os 
componentes: avaliação de risco e informação/comunicação apresentaram fragilidades nas áreas 
de gestão de transferências e de compras. Além disso, foram verificadas deficiências em relação à 
gestão de TI quanto aos componentes: avaliação de risco, procedimentos de controle e 
informação/comunicação. Ressalte-se que a Unidade foi criada apenas no ano de 2011 e parte dos 
normativos internos que subsidiarão os controles internos administrativos encontrava-se em 
elaboração durante o exercício de 2012.  Porém, a insuficiência de controles internos 
administrativos não prejudicou o atingimento dos objetivos estratégicos da Unidade.  
 
7.       Por fim, foi verificado como prática administrativa que resulta em impacto positivo sobre as 
operações da UJ o estabelecimento, por meio da portaria n° 112 de 08 de maio de 2013, da 
governança do Sistema Integrado de Comando e Controle – SICC. Outra prática positiva 
percebida foram ações tempestivas demandadas pela Unidade para adequar os preços do 
mobiliário que compõe o Plano de Trabalho do convênio nº 759870/2011, celebrado com a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro – SESGE/RJ. Esta revisão, realizada 
após apontamento da CGU de um possível sobrepreço, resultou em uma redução total de mais um 
de milhão de reais em comparação ao Plano original. 

 
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 pela regularidade nas contas dos responsáveis referidos no artigo 10 da IN TCU nº 
63/2010. 
 
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, 24 de julho de 2013. 

 
 
 

JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ 
Diretor de Auditoria da Área Social 


