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 Unidade Auditada: SECRETARIA EXECUTIVA - SE 

Exercício: 2014 

Município: Brasília - DF 

Relatório nº: 201504199 

UCI Executora: SFC/DS/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 

Justiça e Segurança Pública 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida nas Ordens de Serviço n.º 201504199 e 

201503506, 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 

EXECUTIVA - SE do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, consolidando as informações 

sobre programas e fundos geridos por unidades de sua estrutura, bem como: Gabinete 

do Ministro - GM, Comissão de Anistia – CA, Secretaria Nacional de Justiça – SNJ, 

Secretaria de Reforma do Judiciário – SRJ e Secretaria de Assuntos Legislativos - SAL. 

 

1. Introdução 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 04/05/2015 a 03/06/2015, por 

meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício 

sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em 

estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 

Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
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títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 

diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

2. Resultados dos trabalhos 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

24/11/2014, entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança 

Pública - SFC/DS/DSSEG e a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da 

Segurança Pública - SECEXDEFESA, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 Gestão de Pessoas - verificação da conformidade da folha de pessoal, com a 

finalidade de identificar inconsistências cadastrais ou pagamentos incompatíveis 

com o ordenamento legal; 

 Conformidade das peças; 

 Desoneração da folha de pagamento (Acórdão TCU nº 1.212/2014-Plenário) - 

revisão de contratos em decorrência do benefício concedido às empresas pela 

desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º da Lei nº 

12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto nº 7.828/2012; 

 Qualidade e suficiência dos controles internos – verificação da adequação da 

estrutura de controle concebida, teste da eficácia operacional e constatação da 

presença e do efetivo funcionamento de todos os componentes da estrutura de 

controle interno, quais sejam: ambiente de controle, avaliação de riscos, 

atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento; 

 Gestão de compras e contratações, quanto à formalização referente ao Programa 

2070, Ação 8855, cujo escopo definido na auditoria foi a análise do processo de 

aquisição de unidades móveis de comando e controle do programa “Crack, é 

possível vencer”. As informações relativas à Ação 20IC são tratadas no 

Relatório da Auditoria de Contas da Secretaria Nacional de Segurança Pública - 

SENASP; 

 Projetos de cooperação técnica BRA/08/021 – Comissão de Anistia, 

BRA/12/013 – Secretaria de Reforma do Judiciário, BRA/X63 e BRA/X66 – 

Secretaria Nacional de Justiça – verificação da formalização dos projetos e 

análise das contratações de consultores e dos produtos das consultorias. 

 

Além dos itens constantes da Ata de Reunião, foi efetuada avaliação do cumprimento 

das determinações e recomendações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de 

Contas da União, e avaliação da atuação da unidade de correição quanto à estrutura e 

registro de processos no sistema CGU/PAD. 

 

Os trabalhos de auditoria levados a efeito, fundamentados nos procedimentos de 

auditoria estabelecidos nas Ordens de Serviço, resultaram na constatação das seguintes 

impropriedades, com relevante impacto nas operações da Unidade: 

 

 Aquisição de Unidades Móveis de Comando e Controle: Estimativa de preço 

inadequada, sem orçamento detalhado, para determinação dos critérios de 

aceitabilidade das propostas de preços no Pregão nº 40/2013; ausência de 

critérios objetivos para análise das propostas apresentadas pelos licitantes e 

classificação de proposta em descumprimento a exigências do Edital; aceitação 

de proposta sem justificativa para a disparidade de preços, resultando em ato 

antieconômico no montante de R$ 5.606.600,00; contratações de empresa para 
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fornecimento de bases móveis, no âmbito do Sistema de Registro de Preços, sem 

demonstração da vantagem para a Administração. 

 

 Contratação imprópria de empresa especializada para prestação de serviços de 

técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue 

para o Ministério da Justiça por desrespeitar os limites impostos no art. 37, 

inciso II da Constituição Federal e no Decreto nº 2.271/97.  

 

Registraram-se, ainda, falhas na gestão dos Projetos de Cooperação Técnica, cujos 

achados encontram-se consignados nos Relatórios de Auditoria 201412881, 201412883, 

201412884 e 201413388 encaminhados ao Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento; referente a ausência de unidade de Corregedoria Seccional, 

determinada pelo Decreto nº 5.480/2005; e na atualização de registros no sistema CGU-

PAD fora do prazo estipulado na Portaria CGU nº 1.043/2007. 

 

Em resposta às informações apresentadas nos Relatórios Preliminares de Auditoria, o 

Secretário Executivo do Ministério da Justiça encaminhou à Controladoria-Geral da 

União os Ofícios nº 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 

19/08/2015, em que são apresentadas informações adicionais acerca dos fatos 

constatados. Em atenção a pedido do Secretário Executivo do MJ, o conteúdo integral 

da resposta consta em anexo deste relatório. 
 

2.1 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Em verificação aos acórdãos que deram entrada na Secretaria Federal de Controle e a 

consulta a informações constantes do endereço eletrônico do Tribunal de Contas da 

União na internet, destaca-se que não foram expedidas determinações do Tribunal de 

Contas da União à Controladoria-Geral da União para inserção de análise específica nos 

processos de contas de 2014 da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e unidades 

consolidadas. Ressalta-se que a determinação contida no Acórdão 2.306/2012 - TCU – 

Plenário, transcrita a seguir, foi objeto de verificação na Auditoria Anual de Contas da 

Secretaria-Executiva no exercício de 2013.  

“9.3 nos termos do art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, determinar à 

Controladoria-Geral da União, que, na próxima auditoria anual de gestão 

do Gabinete do Ministro de Estado da Justiça (a que se vincula diretamente 

a Comissão de Anistia), referente ao exercício de 2012, inclua em seu 

relatório tópico específico sobre as questões anotadas nesta representação 

relativas à regularidade dos processos seletivos para consultores do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no âmbito da 

Comissão de Anistia, bem como sobre a regularidade da atuação dos 

terceirizados na aludida comissão;” 

Registra-se ainda que a análise do Projeto BRA/08/021, que trata da contratação de 

consultores no âmbito da Comissão de Anistia, também foi objeto de exame na 

auditoria de contas de 2014 e consta em item específico deste relatório. 

Cumpre esclarecer que o Egrégio TCU emitiu o Acórdão nº 2091/2014 – 2ª Câmara, 

que trata do julgamento das contas dos responsáveis da Secretaria Executiva, referente 

ao exercício de 2008, em que determinou: 

“9.2.3. reveja as condições estabelecidas no Contrato 115/2006, se ainda for 

o caso, para que este se ajuste ao Decreto 2.271/1991, em especial, ao §2º 

do art. 1º, que estabelece que não poderão ser objeto de execução indireta 

as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
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cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário 

ou quando se tratar de cargos extintos, total ou parcialmente, e adote a 

mesma medida no caso de outros contratos que apresentem a mesma 

desconformidade;”(grifo nosso) 

Esse fato teve tratamento nas contas dos exercícios de 2012 e 2013, objeto de 

constatação nos Relatórios de Auditoria nº 201306208 e 201406658, respectivamente. 

No presente relatório, item 3.1.1.6, constatou-se no exercício de 2014 a manutenção da 

terceirização dos serviços de secretariado, cujas atribuições são inerentes ao cargo de 

agente administrativo.  

 
##/Fato## 

2.2 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Nesse item consideraram-se as seguintes questões de auditoria: “A UJ mantém uma 

rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU 

especialmente quanto: à instauração de TCE, à apuração de responsabilidade, ao 

fortalecimento do controle interno administrativo? Existem recomendações pendentes 

de atendimento e que impactam a gestão da unidade?” 

Com a implantação sistemática de monitoramento do Plano de Providências 

Permanente, com a utilização do Sistema MONITOR, a DSSEG empreendeu esforços e 

adotou procedimentos para análise e testes para confirmação das providências que a 

Unidade entendeu cumpridas. 

Nesse sentido, foram identificadas as classes de recomendação e providências delas 

decorrentes, quais sejam: 

 estruturantes: o conteúdo dessas recomendações está direcionado à adoção de 

sistema de controles internos administrativos, seja na estruturação seja na 

implantação, mais precisamente na instrução de processos de licitação, como 

também no acompanhamento da execução físico-financeira contratual. Ante o 

volume de assuntos envolvidos, adotou-se por meio de check list os assuntos e objeto 

de conferência na amostra que servem de suporte para análise das contas dos 

exercícios subsequentes. 

 apuração de responsabilidade: as recomendações relativas à apuração de 

responsabilidade foram consideradas atendidas em cumprimento ao procedimento de 

auditoria específico. Isto posto, foi expedido o Memorando nº 

3132/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR, de 09/05/2014, à Corregedoria-Setorial da Área de 

Justiça da Corregedoria-Adjunta da Área Social para que aquela setorial, no 

exercício de suas atribuições regimentais, acompanhe a efetividade do processo 

apuratório. 

O quadro a seguir demonstra o esforço da CGU em aprimorar o acompanhamento das 

recomendações expedidas, refletindo na melhoria dos sistemas administrativos 

empreendidos, contidos no sistema de controle interno administrativo implementado 

pela Unidade, como se percebe na redução das recomendações expedidas na classe de 

estruturante. 
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HISTÓRICO DAS RECOMENDAÇÕES - SISTEMA MONITOR 

SECRETARIA EXECUTIVA 

SITUAÇÃO 

Posição 31/08/2012 (*) 
Posição 06/03/2015 

(**) 

ANÁLISE 

HORIZONTAL 

Quantidade 

(A) 
% 

Quantidade 

(B) 
% % (A/B) 

ATENDIDAS 32 14,61 191 57,19 496,9 

CANCELADAS  
0,00 22 0,60 - 

MONITORANDO 187 85,39 84 25,15 -55,1 

TOTAL 219 82,64 277 82,93 25,3 

(*) As unidades que compunham o PPP: SE, CGL, CGRH, SAL.  As recomendações se referem 

aos exercícios de 2008 a 2011. 

(**) As unidades que passaram a compor o PPP: SE, CGL, CGRH, SAL, SDE, SRJ, SNJ.  As 

recomendações se referem aos exercícios de 2008 a 2014. 

 

Da análise do quadro, observa-se que a Unidade possui um estoque de 84 

recomendações que ainda não foram integralmente atendidas, sendo que dependem de 

validação pela CGU ou de providências complementares pelas Unidades Consolidadas e 

Consolidadora. O percentual de recomendações pendentes de implementação representa 

25,3% do total de recomendações formuladas pela CGU, que se encontra dentro da 

faixa que indica suficiência dos controles internos. 

Considerando a análise prévia das recomendações, realizada em trabalhos anteriores, 

informa-se a ocorrência de constatação com impacto na gestão que tratou sobre 

contratação de serviços terceirizados em descumprimento aos normativos vigentes. Para 

tanto foi expedida recomendação para: “Realizar contratação para prestação de 

serviços terceirizados para prestação de serviços de apoio operacional, fundamentada, 

somente, na real necessidade do Ministério da Justiça, respeitado o limite imposto pelo 

Decreto nº 2.271/1997”. Constatou-se no item 3.1.1.6 deste Relatório de Auditoria o 

não atendimento à recomendação, com a ocorrência de contratação dos serviços 

terceirizados de secretariado, em desconformidade com o disciplinamento do art. 37, 

inciso II da Constituição Federal e a regra contida no § 2º do art. 1º do Decreto nº 

2.271/1997.  

A situação do atendimento das demais recomendações é monitorada sistematicamente 

pela CGU, no âmbito de suas atividades regulares. to## 

 

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A verificação da conformidade da folha de pessoal, e da concessão de aposentadorias e 

pensões, é realizada pela CGU, periodicamente, nos sistemas coorporativos da 

Administração Pública Federal, por meio de cruzamentos de bases de dados, onde são 

identificadas inconsistências de informações, as quais são registradas no Sistema de 

Trilhas de Pessoal. Desse modo, o presente relatório tem por base os registros 

carregados até a competência – junho/2014. 

Por oportuno, na execução de trabalho de acompanhamento das providências para 

saneamento das inconsistências registradas no Sistema de Trilhas de Pessoal, destaca-se 

que houve manifestação para todas as 56 inconsistências apontadas nas competências 
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analisadas, das quais a CGU entendeu que em 53 situações (94,6% das ocorrências) a 

inconsistência foi sanada pelo gestor.  

O quadro a seguir demonstra as áreas de abrangência objeto de verificação. 

Quadro 1 – Atuação da Unidade na Competência  

Código 

trilha 
Quantidade de inconsistências encaminhadas aos órgãos 

Total de inconsistências 

analisadas 

Total Concordo Pendente 

001 
Servidores com desconto de faltas ao serviço na folha, sem o 

respectivo registro no cadastro 
1 1 - 

005 Pensões que não obedeceram as regras na distribuição de cotas 5 5 - 

006 
Servidores com jornada de trabalho superior à definida para seu 

respectivo cargo 
1 1 - 

008C 
Servidores com parcela de devolução ao Erário interrompida ou 

prazo e/ou valor alterados – servidor (ano anterior) 
1 1 - 

008D 
Servidores com parcela de devolução ao Erário interrompida ou 

prazo e/ou valor alterados – Pensão (1 ano anterior) 
2 2 - 

011 
Servidores aposentados em fundamentação exclusiva de 

magistério, sem ser ocupante de cargo de professor 
3 3 - 

21 

Servidores/Instituidores com ocorrência no SIAPE de 

aposentadoria com provento proporcional e estão recebendo 

provento integral 

7 7 - 

29 
Servidores requisitados sem informação do valor da 

remuneração extra-SIAPE 
18 18 - 

034 

Servidores cedidos para órgãos recusáveis, que recebem, na 

origem, Gratificação por Desempenho/Produtividade específica 

de sua carreira/plano de cargos 

1 - 1 

036 
Servidores que recebem quintos/décimos pelo Módulo PIF 

concomitante com pagamento judicial para o mesmo objeto 
2 2 - 

040A 
Servidores com devolução do adiantamento de férias no último 

ano, em valor inferior ao recebido (1 ano anterior) 
1 1 - 

052 
Instituidores de pensão sem pensionista ou com pensionista 

excluído 
8 8 - 

055A 

Pagamento de grat. Natalina/13º salário com base acrescida de 

valor superior a 30% em relação ao consignado para o cálculo 

da antecipação da gratificação natalina/13º salário (1 ano 

anterior) 

4 4 - 

066 
Servidores aposentados pela EC 41 ou posterior com valor do 

VB informado 
2 - 2 

TOTAL 56 53 03 

Fonte: Sistema de Trilhas de Auditoria em mar/2015. 

Na conclusão do referido trabalho, verificou-se um acumulado de 03 inconsistências 

para as quais não houve a regularização pelo gestor. Recomenda-se que a Unidade sane 

as ocorrências pendentes, e envie documentação comprobatória à CGU por meio do 

Sistema de Trilhas de Pessoal, utilizado pela CGU para acompanhar as providências dos 

gestores. Segue quadro com distribuição das pendências por trilha. 

Código trilha 
Total inconsistência 

pendente 
Observação Sistema Trilhas de Pessoal 

34 1 
Análise de recurso impetrado pelo servidor, ficando no aguardo da 

conclusão da instrução processual. 

66 2 
Resposta pendente da consulta junto ao MP, ou apresentar 

julgamento do TCU 

Fonte: Sistema Trilhas de Pessoal – posição julho 2015 
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Na realização da presente auditoria, o gestor apresentou novas informações quando da 

manifestação do Relatório Preliminar de Auditoria nº 201504199, oferecida pelo Ofício 

nº 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, que fez juntada do Memorando nº 

412/2018/CGRH/SPOA/CE, de 16/07/2015, bem como das informações oferecidas pelo 

Ofício nº 55/2015/SPOA/SE-MJ, de 17/07/2015, as quais foram registradas no Sistema 

Trilha de Auditoria, com a respectiva análise do Controle Interno.  

Das providências adotadas pelo gestor, verificou-se que permanecem 03 pendências. 

Todavia, à exceção da trilha 34, as soluções referentes à trilha 66 dependem de 

providências externas à Unidade Examinada, a qual já adotou as medidas possíveis que 

estavam sob sua competência.## 

 

2.4 Avaliação da Conformidade das Peças 

No processo de contas do exercício de 2014, a Secretaria Executiva do Ministério da 

Justiça, elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da 

União para o exercício de referência. As peças contemplam os formatos e conteúdos 

obrigatórios nos termos da DN TCU nº 134/2013, da DN TCU nº 140/2014 e da 

Portaria TCU nº 90/2014, à exceção do item 11.5 do Anexo II Decisão Normativa TCU 

nº 134, de 4/12/2013, que determina a inclusão de: 

 
“Demonstração, com a identificação do gestor responsável, da correção e 

tempestividade da inserção das informações referentes a contratos e 

convênios ou outros instrumentos congêneres respectivamente no Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de 

Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – 

SICONV, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentários do 

exercício de referência do relatório de gestão.” 

Diante da ausência de informações sobre os registros do SICONV que abrangessem os 

convênios de todas as unidades consolidadas, o gestor da Secretaria Executiva 

apresentou declarações complementares de modo a demonstrar o cumprimento da 

exigência do Tribunal de Contas da União.   
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação do CGU/PAD 

As atividades de correição são desempenhadas pela Assessoria de Assuntos 

Disciplinares, vinculada ao Gabinete do Ministro da Justiça. No exercício de 2014 

foram instaurados 74 procedimentos disciplinares. 

 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR  INSTAURADOS 

Processo Administrativo Disciplinar 21 

Sindicância Acusatória 0 

Sindicância Investigativa 53 

TOTAL 74 

Fonte: Relatório de Gestão, Item 2.2, Tabela 1 

 

Todos os processos instaurados no exercício de 2014 foram registrados no Sistema 

CGU-PAD. Entretanto, foi constatada a ocorrência de quantidade significativa de 

processos com informações cadastrados no sistema CGU-PAD fora do prazo de 30 dias, 

estabelecido no § 3º do art. 1º da Portaria CGU nº 1.043/2007, a contar da ocorrência do 

fato ou ato de que tratam. 
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No âmbito do Ministério da Justiça, não há uma Corregedoria Seccional, como prevê o 

Decreto nº 5.480/2005, a qual seria uma unidade específica responsável por cuidar dos 

assuntos disciplinares. 

 

O Assessor de Assuntos Disciplinares, no Despacho nº 94/2015/ADISC/GM, de 

19/5/2015, em complemento às informações exigidas pelo Tribunal de Contas da União, 

apresentou relação dos processos administrativos disciplinares em trâmite ao longo do 

exercício de 2014, cujo objeto tenha sido apuração de irregularidades no curso da 

execução de contratos que podem impactar macroatividades finalísticas do Ministério 

da Justiça. Segue a relação apresentada pelo Assessor: 

 

PORTARIA PROCESSO DESCRIÇÃO 

320 08001.001256/2014-40 

Despacho nº 1265 de 6/11/2013, determina a instauração 

de PAD, em face de servidores, para apurar 

responsabilidades pelo reconhecimento de dívidas 

ocorrido no Contrato nº 17/2011. 

321 08001.001255/2014-03 

Despacho nº 1273 de 6/11/2013, determina a instauração 

de PAD, em face de servidora, por ter realizado o 

pagamento de valor a maior em favor de empresa, no bojo 

do Processo n º 08008.002180/2009-42. 

325 08001.001251/2014-17 

Despacho nº 1411, de 27/12/2013, determina a instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar, em face de 

servidores, para que a ocorrência de eventual falta 

funcional seja definida, na medida de sua culpabilidade, 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Refere-se a 

possíveis irregularidades na fiscalização e pagamento do 

contrato nº 107/2010. 

779 08001.004589/2014-21 

Despacho nº 196 de 31/03/2014, determina a instauração 

de processo administrativo disciplinar para que seja 

aferida a eventual responsabilidade de servidores. Trata-se 

de irregularidades relacionadas aos processos de aquisição 

de bens e contratação de serviços no âmbito do 

Policiamento Especializado de Fronteiras – PEFRON. 

Refere-se à Sindicância 2856/2013. 

884 08001.005687/2014-85 
“Informações suprimidas por solicitação da unidade 

auditada, em função de sigilo, na forma da lei”. 

1199 08001.007553/2014-07 

Despacho nº 414 de 12/06/2014, determina a 

reinstauração do PAD, para que seja designada nova 

comissão processante e esta providencie o indiciamento 

dos servidores acusados, a citação dos indicados, 

conferindo-lhes prazo para a apresentação de defesa 

escrita e, ao final, elabore novo relatório, no qual 

esclareça se mantém seu convencimento sobre a inocência 

dos servidores ou se, diante do apurado, conclui pela 

ocorrência de infração disciplinar, propondo os devidos 

enquadramentos. 

Refere-se ao PAD 3041/2013 

1355 08001.009414/2014-18 
“Informações suprimidas por solicitação da unidade 

auditada, em função de sigilo, na forma da lei”. 
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1358 08001.009416/2014-07 

Despacho nº 547 de 29/07/2014, determina a instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a 

eventual responsabilidade de servidores, pelo 

descumprimento das formalidades legais no procedimento 

licitatório, pela não designação formal de fiscal e pela 

deficiência na fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 

11/2010, que resultou num prejuízo ao erário da ordem de 

R$ 13.524,73. Refere-se à Sindicância 639/2014. 

1548 08001.010815/2014-11 

Despacho nº 668, de 02/09/2014, determina a instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar em face de 

servidores, para apurar, à luz dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os 

fatos que lhe são imputados, sendo: prejuízo ao erário e/ou 

descumprimentos de clausulas contratuais nas 

autorizações e atestos de notas fiscais. Refere-se ao PAD 

758/2012. 

1662 08001.011721/2014-51 

Despacho nº 709, de 19/09/2014, determina a instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar em face de ex-

servidora para que, sob o crivo do contraditório possa ser 

apurao e delimitada as responsabilidades, com as devidas 

cominações legais, propiciando assim, a ampla defesa da 

ex-servidora, pela qual, a investigação recai fortes 

evidências de materialidade infracional disciplinar. 

Refere-se à Sindicância 3201/2013. 

2196 08001.0014708/2014-53 

Despacho nº 1015 de 16/12/2014, determina a instauração 

de Processo Administrativo Disciplinar em face de 

servidor, em virtude dos indícios de que teria incorrido, 

em tese, na violação dos deveres funcionais previstos no 

art. 116, incisos I, III e IV, da Lei nº 8.112/90. Refere-se à 

Sindicância nº 1368/2014. 

 

O Assessor apresentou ainda a seguinte consideração:  

 
“Há que se ressaltar, todavia, que não se pode descartar de plano potencial 

impacto nas macroatividades finalísticas dos demais feitos a cargo desta 

unidade no aludido exercício, cuja relação completa já foi encaminhada 

para instrução desta solicitação de auditoria. Isso porque é impossível se 

fazer previsão cabal de todas as consequências de um processo disciplinar 

antes de sua conclusão, com as eventuais recomendações da área disciplinar 

ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça. Tal avaliação talvez possa ser 

mais eficazmente realizada pelos respectivos setores encarregados de tais 

macroatividades, posteriormente ao deslinde do processo disciplinar que 

eventualmente os envolver”. 

 

As informações apresentadas apontam para prejuízos no acompanhamento dos 

processos disciplinares causados pela falta de estrutura adequada para funcionamento da 

unidade de correição.    
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Desoneração da Folha de Pagamentos 

A Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça apresentou, no item 6.3 do Relatório de 

Gestão, relação dos contratos sujeitos a processo de revisão em decorrência do benefício 

concedido às empresas pela desoneração da folha de pagamento, propiciada pelo art. 7º 

da Lei nº 12.546/2011 e pelo art. 2º do Decreto nº 7.828/2012: 

 DBA Engenharia de Sistemas Ltda. – Contrato 019/2009 – CGTI/MJ 

 SIMPRESS Comércio, Locação e Serviços – Contrato 35/2010 – CGTI/MJ 

 Solução Serviços Especializados – Contrato 038/2009 – CGTI/MJ 
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 Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A. – Contrato 024/2013 – 

CGTI/MJ 

 Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A. – Contrato 043/2013– 

CGTI/MJ 

 VERTOTECH DO BRASIL LTDA. – Contrato 047/2009– CGTI/MJ 

Levantamento efetuado por esta equipe de auditoria previamente à execução dos 

trabalhos confirma os contratos informados pela unidade. 

 

Em resposta aos questionamentos da equipe de auditoria, a unidade informou que as 

empresas foram oficiadas a apresentar planilhas de custos e formação de preços, 

contudo a documentação solicitada não foi disponibilizada pelas contratadas. 

Questionado sobre as medidas adotadas para andamento de eventuais processos para 

ressarcimento, o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA 

encaminhou, por meio do Ofício nº 25/2015/SPOA/SEMJ, de 06/05/2015, a seguinte 

manifestação: 

 
“3. Visando solucionar as dificuldades encontradas no decorrer dos 

trabalhos, o Grupo de Trabalho participou de reunião conjunta, em 24 de 

março de 2015, com representantes da SLTI/MPOG, da Coordenação-Geral 

de Contratos/SPOA/MPOG, do Ministério da Educação e do Ministério do 

Trabalho e Emprego, conforme Ata de reunião, anexa, ocasião em que os 

membros da SLTI/MPOG informaram aos participantes que em razão da 

decisão cautelar emitida na TC 013.515./20136, aquele órgão foi notificado 

pelo TCU sobre a suspensão do Acórdão n° 2859/2013. 

4. Neste sentido, segue, em anexo, o Ofício n° 0262/2015 – TCU/Selog de 

4/3/2015, o qual suspende os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão do TCU nº 

2859/2013 Plenário, que determinam à Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação do MPOG que oriente sobre os procedimentos a serem 

adotados nas revisões dos aludidos contratos.”(grifo nosso) 

 

Diante do exposto, verificou-se que a Unidade aguarda orientação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão para continuidade dos processos, prejudicando a 

obtenção administrativa do ressarcimento de eventuais valores pagos a maior. #  
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

 

Efetuamos a avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade, utilizando 

metodologia desenvolvida do modelo do Comitê das Organizações Patrocinadoras da 

Comissão Treadway (COSO), com o objetivo verificar se a estrutura de controle está 

adequadamente concebida, testar a eficácia operacional e constatar a presença e o 

efetivo funcionamento dos componentes da estrutura de controle interno. 

A análise foi realizada a partir da aplicação de Questionário de Avaliação de Controles 

Internos – QACI, em que foram avaliados: ambiente de controle, avaliação de riscos, 

atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. 

O resultado do trabalho após a aplicação dos procedimentos de auditoria específicos, 

conforme o sistema de escalas adotado, indica que a Unidade apresenta nível 

intermediário de maturidade dos controles internos. 
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ITEM 
ELEMENTOS AVALIADOS DO SISTEMA DE 

CONTROLES INTERNOS 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 67% INTERMEDIÁRIO 

AMBIENTE DE CONTROLE 83% Aprimorado 

AVALIAÇÃO DE RISCO 25% Básico 

ATIVIDADES DE CONTROLE 70% Intermediário 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 88% Aprimorado 

MONITORAMENTO 67% Intermediário 

  

No exercício de 2014 verificaram-se aprimoramentos relevantes no ambiente de 

controle, com a adoção de novas estruturas de governança, normatização do processo de 

planejamento estratégico e atribuição de competências por meio de portarias de 

delegações. Há a necessidade de se estruturar as áreas de Ouvidoria e Corregedoria. 

 

O componente avaliação de riscos ainda não foi plenamente instituído de forma 

permanente. Não há previsão específica nas Portarias que instituíram os Comitês de 

Governança Estratégica e Administrativa acerca da avaliação dos riscos. 

Ainda foram detectadas falhas em procedimentos de controle, que são objetos de 

recomendações no presente relatório de auditoria. Na presente auditoria anual de contas 

foram identificadas impropriedades na aquisição de bases móveis para o programa 

“Crack - é possível vencer”, cujas falhas são apontadas em constatações específicas. 

Tais falhas poderiam ter sido evitadas caso a Unidade dispusesse de controles internos 

mais rígidos. 

No âmbito do aspecto de informação e comunicação destaca-se positivamente a adoção 

do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.   

 

Quanto ao monitoramento, não obstante a conclusão pela suficiência do atendimento 

das recomendações expedidas pela CGU, constata-se, ainda, a ocorrência de 

recomendação reiterada por mais de um exercício, que trata da contratação de serviços 

terceirizados de atividades inerentes às carreiras da estrutura do Ministério da Justiça. 

##/Fato## 

Cabe destacar que análise mais detalhada referente aos controles internos 

administrativos encontra-se em item específico desse Relatório.    
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Procedemos à análise de licitação, na modalidade Pregão, selecionada a partir de 

universo de 1.627 Notas de Empenho emitidas pela Coordenação-Geral de 

Logística/SPOA/SE/MJ, vigentes no exercício de 2014, cujos valores correspondem a 

R$ 827.272.799,12. 

 

Item de Informação Valor (R$) 

Restos a Pagar Não-Proc a Liquidar 190.606.629,65 

Restos a Pagar Pagos Processados e não-Processados 198.823.850,26 

Restos a Pagar não-Processados Cancelados -9.642.736,82 

Restos a Pagar Processados Cancelados (NE) -13.188,24 

Empenhos do Exercício 447.498.244,27 

TOTAL 827.272.799,12 

Fonte: Siafi Gerencial/2014 
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Foram selecionadas três notas de empenho, relativas à aquisição unidades de centros de 

comando e controle móveis para o programa “Crack, é Possível Vencer”, de 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP/MJ, cujos 

contratos nº 141/2013, 63 e 78/2014 tiveram origem no Pregão SRP nº 40/2013, 

processo nº 08020.005930/2013-56. O objeto distribuído em cinco itens foi adjudicado 

à empresa COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73. As contratações foram 

efetuadas com recursos da Ação 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança 

Pública. 

 
Empenhos Selecionados Total (R$) 

2013NE802197* 57.314.900,00 

2014NE800998 31.916.200,00 

2014NE801169 14.840.200,00 

Total 104.071.300,00 

* Restos a Pagar 

 Fonte: Siafi Gerencial/2014 

 

A amostra selecionada corresponde a 12,58% do valor total empenhado vigente no 

exercício de 2014. 

 

Descrição 
Quantidade de Notas de 

Empenho 
Valor envolvido (R$) 

Notas de Empenho 1627 827.272.799,12  

Empenhos avaliados 3  104.071.300,00 

Empenhos em que foi detectada 

alguma desconformidade 
3  104.071.300,00 

Fonte: Comprasnet / Relatório de Gestão 

 

No processo licitatório e contratos analisados foram identificadas impropriedades na 

realização da pesquisa de preços na fase interna do pregão; na classificação de proposta 

de empresa em desacordo à legislação e a ditames editalícios; na condução da fase de 

lances sem a busca da mitigação dos riscos de encerramento prematuro na etapa 

aleatória do sistema; na aceitação de proposta para itens idênticos ofertados pela mesma 

empresa com preços diferenciados sem justificativa para a disparidade nos valores, 

notadamente mais elevados para a região com o maior quantitativo estimado para 

contratação, e na realização de pesquisa para comprovar a vantagem em manter a Ata de 

Registro de Preços. As impropriedades constatadas resultaram na aquisição de bens com 

valores antieconômicos no montante de R$ 5.606.600,00. O valor foi aferido a partir de 

planilha de custos detalhada apresentada pela empresa contratada no curso dos trabalhos 

de auditoria. 

 

Ante os fatos apontados foram expedidas recomendações estruturantes para a instrução 

de processos licitatórios com orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e 

preços unitários para composição dos valores máximos aceitáveis para contratação; para 

que se avalie a elaboração de norma disciplinando o tratamento de propostas de preço 

significativamente destoantes dos valores médios de mercado; para que se revise os 

termos de referência e modelos de propostas, nos processos licitatórios para aquisição 

de bens de complexidade similar ao do Pregão nº 40/2013, de modo a indicar de forma 

clara e objetiva os componentes para os quais serão avaliados marca, modelo, preço e 

garantia, e para que se avalie a elaboração de  rotinas e procedimentos de trabalho de 

modo a propiciar a ampliação da competitividade e obtenção de valores mais vantajosos 

para a Administração na fase de lances, considerando a materialidade, relevância e 

complexidade dos objetos a serem adquiridos. 
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Recomendou-se, ainda, no âmbito do Pregão nº 40/2013, a apuração dos fatos 

constatados e a quantificação de aquisição antieconômica, considerando os fatos 

identificados nesta auditoria, e apuração de responsabilidade a quem eventualmente deu 

causa às impropriedades constatadas na condução do Pregão nº 40/2013 e contratações 

subsequentes, assegurando os institutos da ampla defesa e do contraditório. 

 

Vale destacar que a recomendação para apuração de responsabilidade pode envolver 

não só agentes da Secretaria Executiva, mas também de outros órgãos, como, por 

exemplo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Considerando que a 

competência para a apuração de responsabilidade é do Ministro da Justiça, nos termos 

da Portaria MJ nº 145/2004, alterada pelo art. 2º, da Portaria MJ nº 2.783/2011, 

registrou-se as recomendações no âmbito do Relatório de Auditoria de Contas da SE/MJ 

para viabilizar o acompanhamento do atendimento.  

 

Com relação às aquisições com recursos da Ação 20IC, que trata da Estratégia Nacional 

de Segurança Pública de Fronteiras, as análises foram inseridas no Relatório nº 

201503657 da Auditoria de Contas da Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP/MJ. Eventuais recomendações que envolvam agentes da Secretaria Executiva 

serão tratadas naquele relatório.  
##/Fato## 

 

 

2.9 Avaliação da Execução de Projeto/Programa Financiado com Recursos 

Externos  

A Controladoria-Geral da União realizou trabalho de auditoria em projetos de 

cooperação para o intercâmbio internacional, firmados entre a União e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os trabalhos tiveram como foco a 

formalização dos acordos de cooperação técnica, a consistência e fidedignidade dos 

relatórios financeiros, a contratação dos serviços de consultoria e o recebimento dos 

produtos das consultorias. 

Constataram-se falhas na gestão dos Projetos de Cooperação Técnica, cujos achados 

foram objeto de relatórios específicos encaminhados ao Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, como informado a seguir: 

 Relatório nº 201413388: PNUD/BRA/08/021 - Repasse de recursos para o 

PNUD em 2014 superior à real necessidade do Projeto.  

 Relatório nº 201412881: PNUD/BRA/12/013 - Baixa execução financeira, 

falhas em produtos de consultoria, processo de seleção de consultores em 

desacordo com os normativos aplicáveis a projetos de cooperação técnica 

internacional. 

 Relatório nº 201412884: PNUD/BRA/X63 - Baixa realização consolidada do 

Projeto. 

 Relatório nº 201412883: PNUD/BRA/X63 - Baixa realização consolidada do 

Projeto, processos de seleção de consultores em desacordo com os normativos 

aplicáveis a projetos de cooperação técnica internacional, insuficiência ou 

ineficácia dos procedimentos e controles, de forma a garantir monitoramento 

adequado da execução físico-financeira dos recursos descentralizados mediante 

a Carta-Acordo. 

Conclui-se que os relatórios financeiros dos Projetos de Cooperação representam os 

dispêndios ocorridos no exercício e estão sustentados por adequada documentação. 

Entretanto os Projetos de Cooperação necessitam de aprimoramentos para alcance dos 

resultados físico e financeiros planejados. 

 ##/Fato## 
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3. Conclusão 
 

Em relação ao resultado dos trabalhos, considerando o escopo previamente definido em 

conjunto com o Tribunal de Contas da União, apresentamos a seguir a síntese dos 

achados de auditoria. 

 

Em relação à gestão de pessoas destaca-se que 94,6% das inconsistências apontadas 

pela Controladoria-Geral da União no exercício de 2014 foram sanadas pelo gestor. 

Restam pendentes 03 inconsistências, para as quais o gestor depende de providência 

externa. 

 

Quanto às ações para recuperação de valores decorrentes da desoneração da folha de 

pagamento (Acórdão TCU nº 1.212/2014-Plenário), a Unidade aguarda orientação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para continuidade dos processos.   

 

Em relação à avaliação dos controles internos, conforme sistema de escalas e 

metodologia do Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway 

(COSO), a equipe de auditoria aferiu que a Unidade apresentou resultado em nível 

intermediário de maturidade dos controles administrativos internos. No exercício de 

2014 verificou-se aprimoramentos relevantes no ambiente de controle, com a adoção de 

novas estruturas de governança, normatização do processo de planejamento estratégico 

e atribuição de competências por meio de portarias de delegações. A Avaliação de 

Riscos ainda não foi plenamente instituída de forma permanente. No âmbito do aspecto 

de informação e comunicação destaca-se positivamente a adoção do Sistema Eletrônico 

de Informações – SEI.   

 

Na análise da Gestão de compras e contratações constataram-se impropriedades na 

contratação para aquisição de unidades móveis de comando e controle para o programa 

“Crack, é possível vencer”, que resultaram aquisição de bens com valores 

antieconômicos no montante de R$ 5.606.600,00, e consequente prejuízo ao Erário a ser 

calculado conforme execução físico-financeira dos contratos. A recomendação que trata 

de apuração de responsabilidade, que pode envolver tanto de agentes da SE/MJ quanto 

da SENASP/MJ, está registrada neste relatório para viabilizar o acompanhamento do 

atendimento, considerando que a competência para a apuração de responsabilidade é do 

Ministro da Justiça.   

 

Com relação às aquisições com recursos da Ação 20IC, que trata da Estratégia Nacional 

de Segurança Pública de Fronteiras, as análises foram inseridas no Relatório nº 

201503657 da Auditoria de Contas da Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP/MJ. Eventuais recomendações que envolvam agentes da Secretaria Executiva 

serão tratadas naquele relatório. 

 

Registrou-se falhas na gestão dos Projetos de Cooperação Técnica no repasse de 

recursos para o PNUD em 2014 superior à real necessidade do Projeto; baixa execução 

financeira; falhas em produtos de consultoria; processo de seleção de consultores em 

desacordo com os normativos aplicáveis a projetos de cooperação técnica internacional; 

baixa realização consolidada do Projeto; e insuficiência ou ineficácia dos procedimentos 

e controles. 

 

Em verificação ao atendimento a recomendações da Controladoria-Geral da União, 

constatou-se a manutenção de contratação imprópria de empresa especializada para 

prestação de serviços de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado 
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executivo bilíngue para o Ministério da Justiça por desrespeitar o limite imposto pelo 

Decreto nº 2.271/97. 

 

No que se refere ao funcionamento das atividades de correição, verificou-se a ausência 

de unidade de Corregedoria Seccional, determinada pelo Decreto nº 5.480/2005, e 

ocorrência de atualização de registros no sistema CGU-PAD fora do prazo estipulado na 

Portaria CGU nº 1.043/2007. 
 

 

Brasília/DF, 31 de agosto de 2015. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201503506 

 

1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Projeto de Cooperação PNUD/BRA/08/021 

 

Fato 
 

A Controladoria-Geral da União realizou trabalho de auditoria no Projeto de cooperação 

para o intercâmbio internacional, desenvolvimento e ampliação das políticas de Justiça 

Transicional do Brasil – PNUD/BRA/08/021, executado sob a responsabilidade da 

Comissão de Anistia, no período de 04/02 a 31/03/2015, cujos resultados foram 

apresentados no Relatório nº 201413388. 

O Projeto BRA/08/021 tem como objetivo principal fortalecer as capacidades de 

elaboração e execução de ações da Comissão de Anistia nas áreas de intercâmbio de 

experiências institucionais para justiça de transição, e na área de educação, ciência e 

cultura. Para tanto, foi prevista a alocação de recursos da ordem de US$ 5,499,660.12 

(orçamento total do Projeto), de acordo com a Revisão Substantiva de 20/12/2011. 

No período de 2014 o Projeto executou despesas no valor de total de US$ 773,760.15, 

que representou uma implementação de, aproximadamente, 14,07% do orçamento total 

do Projeto. O quadro apresentado a seguir demonstra a execução financeira do Projeto, 

incluídos os custos administrativos pagos ao PNUD: 

 
Ano Valor Anual (US$) Total Acumulado (US$) 

2009 388,115.99 388,115.99 

2010 597,924.87 986,080.86 

2011 571,629.50 1,557,670.36 

2012 150,552.55 1,708,222.91 

2013 384,993.44 2,093,216.35 

2014 773,760.15 2,866,976.50 

Fonte: Combined Delivery Report – CDR 2009/2014 

O Projeto BRA/08/021 foi concebido com o intuito de gerar ações que produzam três 

conjuntos de resultados: 1. Geração de subsídio para estudos e políticas públicas; 2. 

Fomentar a troca de experiências internacionais exitosas no meio internacional, com 

especial ênfase na cooperação sul-sul e, 3. Disseminação da informação e mobilização 

nos planos nacional e internacional. 

 

O Plano de Trabalho Anual de 2014 previa a realização de despesas no montante de 

US$ 1,831,000.19. Do montante previsto foram executados recursos no total de US$ 

773,760.15, que corresponde a 42% do orçamento.   

Constatou-se o repasse de recursos para o PNUD em 2014 foi superior à real 

necessidade do Projeto, uma vez que o saldo de abertura era suficiente para cobertura 

das despesas previstas para o exercício. 
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Movimentação  Valores (US$)  

Saldo de Abertura (A)       1.919.141,56  

Ingressos (B)           185.011,28  

Gastos (C)            773.743,00  

Ganhos/Perdas Cambiais (D)                     17,15  

Saldo Final (A+B-C-D)       1.330.392,69  

Fonte: Relatório de Disponibilidade Financeira 

 

O total apropriado de Recuperação de Custos pelo organismo internacional foi de US$ 

36.844,90. O valor corresponde a 5% do total da despesa registrada em 2014, excluída a 

variação cambial, em consonância com o limite imposto pelo Decreto nº 5.151/2004. 

 

Verificamos, por amostragem, que os procedimentos relativos a pagamento de serviços 

de consultoria de pessoas físicas realizadas no âmbito do Projeto, em seus aspectos mais 

relevantes, foram efetivados de acordo com as disposições do Manual de Execução 

Nacional e da Legislação Nacional aplicável, estando respaldados por documentação de 

suporte válida. Ressaltamos que os trabalhos realizados referem-se a atividades 

especializadas e não continuadas.  

 

No que tange à contribuição para o alcance dos objetivos preconizados no Documento 

de Projeto, solicitou-se manifestação da gerência do projeto, tendo sido informado que 

as contratações objeto da amostra, por agregarem novo conhecimento à Comissão de 

Anistia, que é internalizado em suas atividades, são capazes de aperfeiçoar e criar novas 

práticas no órgão, além de estarem em pleno acordo com os objetivos estabelecidos no 

Projeto BRA/08/021. 

 

Concluiu-se que são mantidos controles internos adequados para a implementação das 

atividades do Projeto, em seus aspectos mais relevantes, exceto no que se refere à 

movimentação de recursos, no que se refere ao repasse de valores para o PNUD em 

montante superior à necessidade do Projeto. Constatou-se a manutenção de elevado 

saldo financeiro em posse do PNUD. Diante disso entendeu-se salutar não realizar 

novos repasses até que se reduza esse montante.  

 
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Projeto de Cooperação PNUD/BRA/12/013 

 

Fato 
A Controladoria-Geral da União realizou trabalho de auditoria no Projeto de 

Fortalecimento do Acesso à Justiça – PNUD/BRA/12/013, executado sob a 

responsabilidade da Secretaria de Reforma do Judiciário - SRJ, no período de 

26/11/2014 a 19/12/2014, cujos resultados foram apresentados no Relatório nº 

201412881. 

O Projeto BRA/12/013, assinado em 14/08/2012, tem como objetivo principal apoiar o 

fortalecimento do acesso à Justiça. Para tanto, foi prevista a alocação de recursos da 

ordem de US$ 4,050,000.00 (orçamento total do projeto), assim distribuídos por 

exercícios, conforme Revisão Geral 1 do Documento de Projeto, assinada em 

17/03/2014:  

 
2012 2013 2014 2015 

Valor Orçado - 146.649,02     3.344.323,46        559.027,52  

Fonte: Revisão Geral 1 do Documento de Projeto, assinada em 17/03/2014. 

Valores em US$ 1.00. 
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Para alcançar os objetivos descritos, o projeto está estruturado em 4 (quatro) grandes 

resultados: 1) I Conferência Nacional de Acesso à Justiça realizada; 2) Programa 

“Diálogos sobre a Justiça” desenvolvido; 3) Meios alternativos de resolução de conflitos 

disseminados e fortalecidos; e 4) Gestão eficiente do Projeto. Da análise da execução 

financeira, verificou-se a seguinte aplicação de recursos por resultado: 

 

 
Montante Executado % do Total 

Resultado 1                             15.370,93  3% 

Resultado 2                            380.987,01  76% 

Resultado 3                            102.434,68  21% 

Resultado 4                                        -    0% 

Total                            498.792,62  100% 

Fonte: Dados obtidos na Extranet do PNUD 

 

Foram identificados, além da baixa execução financeira, falhas em produtos das 

consultorias (pessoa física) que comprometeram as metas físicas e financeiras. 

 

Quanto ao Resultado 1, que trata sobre a realização da I Conferência Nacional de 

Acesso à Justiça, foram executadas apenas despesas com publicação, por intermédio da 

Empresa Brasil de Comunicação S.A., que, pela baixa materialidade, não compuseram a 

amostra para análise da auditoria. Não foram identificadas ações específicas 

relacionadas aos objetivos desse Resultado. 

 

No âmbito do Resultado 2, que se refere ao desenvolvimento do Programa “Diálogos 

sobre a Justiça”, foram analisadas duas cartas acordo contratadas para realização dos 

seguintes objetos: estudo qualitativo sobre boas práticas em mediação e estudo sobre o 

tempo médio do processo de homicídio. Não foram identificadas falhas relevantes 

nesses dois estudos, que, somados, representaram cerca de 23% do total dos gastos 

nesse Resultado. Entretanto, na área de contratação de pessoa física, foram objeto de 

exame os produtos das consultorias atreladas aos objetos: desenvolvimento de 

estratégias e metodologia de comunicação social para as ações do Projeto "Diálogos 

sobre a Justiça" e formulação de políticas públicas a partir de pesquisas, estudos, 

eventos e revista jurídica produzidas no âmbito desse projeto. Os produtos dessas duas 

consultorias representaram aproximadamente 34% dos recursos aplicados nesse 

Resultado e, devido às falhas, não foram considerados na íntegra, pela equipe de 

auditoria, para efeito de cumprimento de meta física. 

 

Já no caso do Resultado 3, meios alternativos de resolução de conflitos disseminados e 

fortalecidos, foram objeto de verificação pela equipe de auditoria 100% dos produtos 

realizados, cujos objetos compreendem: o desenvolvimento do planejamento estratégico 

do projeto Escola Nacional de Mediação e Conciliação – ENAM e desenvolvimento de 

estratégias e metodologia de disseminação para as ações da ENAM. Esse último 

produto representou cerca de 48% dos gastos nesse Resultado. Na análise da equipe de 

auditoria foram identificadas fragilidades na especificação do Termo de Referência; 

desvio de finalidade; e produtos sem o nível de profundidade, praticidade, objetividade 

e clareza necessários. O produto não pode ser integralmente considerado, pela equipe de 

auditoria, para efeito do cumprimento da meta física. 

 

Constatou-se que o processo de seleção de consultores está em desacordo com os 

normativos aplicáveis a projetos de cooperação técnica internacional, em razão das 

seguintes impropriedades: 
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a) não comprovação, pelo consultor selecionado no bojo do Edital nº 2/2013 (C.T.), de 

todas as experiências informadas em seu currículo, situação em desacordo com o Art. 5º 

do Decreto 5.151/04;  

b) os parâmetros aplicados na valoração da consultoria contratada no bojo do Edital nº 

2/2013 (C.T.) são incoerentes e/ou não suficientemente claros; e 

c) contratação de consultor, objeto do Edital nº 03/2013, configurada pela seleção de 

candidato cuja pontuação auferida na fase de análise curricular não fora confirmada com 

os elementos comprobatórios incluídos nos autos. 

Além disso, verificou-se prejuízo à imparcialidade e à transparência no processo, tendo 

em vista a seleção ter sido realizada por uma única pessoa, e a ausência das avaliações 

individuais suportando a pontuação constante da Ata de Homologação da seleção. 

Acrescenta-se a inexistência de fichas de avaliações individuais relativas à análise dos 

currículos, constando uma planilha com a pontuação auferida somente na Ata de 

Homologação, cujo detalhamento é insuficiente para certificar-se da veracidade da 

pontuação atribuída ao quesito “experiência profissional”.   

Também foram constatadas impropriedades relacionadas à formulação dos Termos de 

Referência e ao aceite dos produtos relativos aos contratos de consultoria nº 

2013/000426, 2013/00060 e 2013/000184, mais especificamente no que tange ao 

detalhamento dos Termos de Referência de forma a permitir a avaliação objetiva pela 

Unidade sobre a qualidade e suficiência do objeto entregue pela consultoria, como 

comentado acima. 

 

Com base nos trabalhos de auditoria realizados, concluiu-se que são necessários 

aprimoramentos no sistema de controles internos administrativos, a fim de adequá-lo 

para a implementação das atividades do Projeto, bem como elidir a ocorrência das 

falhas apresentadas. 

A Secretaria de Reforma do Judiciário, por meio do Memorando nº 

98/2015/DEJUD/SRJ, de 20 de julho de 2015, apresentou propostas de aperfeiçoamento 

da gestão do Projeto BRA/12/013, indicando ainda quais já foram implementadas. 

Segue a íntegra da manifestação: 

 

“1. Conforme solicitado no Despacho 4081/2015/SE, encaminho esclarecimentos 

sobre a Informação 1.1.1.2, que trata do Projeto de Cooperação Técnica Internacional 

BRA 12/013, firmado entre a SRJ e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD).  

 

2. Como relatado na Informação 1.1.1.2, o Projeto BRA/12/013 foi objeto de 

auditoria pela Controladoria-Geral da União (CGU), resultando no Relatório de 

Auditoria nº 201412881, o qual apresentou as seguintes recomendações a SRJ:  

 

 De forma a propiciar processos de seleção mais objetivos, transparentes e que 

reforcem o seu caráter competitivo, aprimorar os procedimentos relativos à 

seleção e a contratação de consultores, no que se refere: (i) a inserção no 

processo da documentação comprobatória adequada para os itens de formação 

acadêmica e experiência profissional; (ii) a adequada demonstração técnica 

quanto aos custos fixados, em especial quanto a definição do quantitativo de 

horas previsto; (iii) a elaboração de script para a realização das entrevistas, 

bem como a instituição de formulário individual para avaliação dos currículos, 

do qual deve constar detalhadamente a pontuação atribuída a cada quesito; e 

(iv) ao envio a todos os candidatos, no momento de convocação para a 
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entrevista, da tabela com as pontuações individualizadas e categorizadas pelos 

critérios exigidos no edital, dando ampla publicidade ao processo e permitindo 

eventual questionamento por candidatos que discordem das notas atribuídas. 

 Adotar como padrão a postagem de produtos desenvolvidos pelas consultorias 

no público do MJ, de forma a prover transparência e possibilitar o controle 

social das ações desenvolvidas pelo Departamento. Ao adotar tal procedimento, 

atentar para os casos em que seja necessária a manutenção temporária de 

sigilo, na forma do inciso II, artigo 4º, Lei nº 12.257/2011. 

 Definir com precisão nos Termos de Referência (TdR) os requisitos mínimos dos 

produtos que se deseja obter, inclusive no que se refere a forma de 

apresentação, e evitar a aceitação e pagamento por serviços que não estejam 

em consonância com tais critérios.  

 Estabelecer rotinas de controle que prevejam a efetiva análise e avaliação dos 

produtos apresentados pelos consultores contratados pelo projeto, de forma a 

assegurar a qualidade dos produtos e sua plena convergência aos requisitos 

estabelecidos no Termo de Referência.  

 Registrar no processo as memórias de eventuais reuniões promovidas entre o 

consultor contratado e o Projeto.  

 Justificar e registrar em processo a necessidade de contratação de consultoria 

com fins de consolidação de estudos já produzidos e elaborados no âmbito da 

SRJ; levantamentos prévios de dados e informações (produtos iniciais ou 

intermediários).  

 
3. A partir do processo de auditoria e das recomendações apresentadas, a SRJ 

percebeu a importância de aprimorar a gestão do Projeto. Assim, no dia 06 de maio de 

2015, foi publicado no Boletim de Serviço nº 69 do Ministério da Justiça a Portaria SRJ 

nº 02, de 04 de maio de 2015, instituindo o Grupo de Trabalho do Projeto BRA/12/013, 

com o objetivo de propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão do Projeto em 

questão. O Grupo é integrado por todas as áreas da SRJ envolvidas nos objetivos e 

metas do Prodoc e prevê a entrega, conforme plano de trabalho, dos seguintes produtos 

até o mês de novembro:  

 Organização processual do NUP 08025.001549/2012-97 

 Levantamento de boas práticas sobre prestação de contas de Carta Acordo 

 Análise de recomendações de auditoria em outros prodocs do MJ, para 

verificação do que se aplica ao BRA/12/013 

 Definição de modelo de produto a ser entregue pelas consultorias 

 Definição de currículo padrão para seleção de consultoria pessoa física 

Criação de email institucional para o Projeto BRA/12/013 

 Construção de manual sobre prestação de contas de Carta Acordo 

 Definição de padrões de remuneração para consultorias 

 Análise e indicação de cumprimento das recomendações do Relatório de 

Auditoria nº 201412881 

 Estudo sobre relatórios financeiros do PNUD 

 Definição de parâmetros para emissão de passagens e pagamento de diárias no 

âmbito do Projeto BRA/12/013 

 Publicação, no site, das informações sobre editais encerrados 

 Apresentação à CGU e à ABC do manual de prestação de contas de Carta 

Acordo 

 Apresentação à CGU e à ABC dos padrões de remuneração 

 Elaboração do manual de execução do Projeto BRA/12/013 

 Formalização dos fluxos de execução do Projeto BRA/12/013 em portaria 

 

4. Até o momento, já foram apresentadas seis entregas: modelo de produto; 



 

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

modelo de currículo padrão para seleção de consultores pessoa física; manual de 

recomendações para prestação de contas de carta acordo e definição de parâmetros 

para a remuneração de consultores pessoa física (ambos publicados no Boletim de 

Serviço nº 113, de 16 de julho de 2015); criação do email projetobral2013@mj.gov.br; 

e organização do processo principal do Projeto, com o relacionamento, no SEI, de 

todos os processos de contratação que ocorreram por meio do Prodoc. No momento, 

estão em construção os parâmetros para emissão de passagens e pagamento de diárias 

e a análise das recomendações do Relatório de Auditoria nº 201412881 e de 

recomendações a outros prodocs no âmbito do Ministério da Justiça. 

 

5. Embora com previsão inicial de encerramento em novembro de 2015, a SRJ 

reconhece a importância das recomendações decorrentes do processo de auditoria 

como essenciais para a melhoria da execução do Projeto, de modo que o Grupo de 

Trabalho destinará esforços para concluir seu trabalho até o mês de setembro. 

Importante esclarecer que os resultados dos trabalhos serão apresentados à CGU e à 

Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE), 

que poderão opinar sobre a adequação das entregas às recomendações exaradas e a 

eventual necessidade de melhorias adicionais.” 

 ##/Fato## 

1.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Projeto de Cooperação PNUD/BRA/X63 

 

Fato 
A Controladoria-Geral da União realizou trabalho de auditoria no Projeto Suporte à 

Secretaria Nacional de Justiça para o aprimoramento da implementação da Política 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – UNODC/BRA/X63, executado sob 

a responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça - SNJ, no período de 01/12/2014 a 

16/12/2014, cujos resultados foram apresentados no Relatório nº 201412884. 

O Projeto BRA/X63 iniciou suas atividades em janeiro de 2012 com vigência por 36 

meses, ou seja, até o final de dezembro de 2014, sendo esse o último exercício de 

execução do projeto. Apresentou como objetivo principal o fortalecimento da Secretaria 

Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, operacionalizando iniciativas e 

intervenções de sua agenda para gerar um impacto mais amplo sob o amparo de um 

acordo internacional na área temática do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Para 

tanto, foi prevista a alocação de recursos da ordem de US$ 3.375.750,00; sendo US$ 

1.065.750,00 para o exercício objeto de nossos exames.  

Durante o exercício de 2014, o Projeto executou efetivamente despesas no valor de US$ 

597.264,03, que representa uma implementação de, aproximadamente, 56% do 

orçamento para o ano. A tabela apresentada a seguir demonstra a execução financeira do 

Projeto acumulada até a data de 31/12/2014: 

Período 
Orçado  

(Prodoc) 

Executado 

(XBR CDR) 
Percentual 

2012 1.260.000,00 436.654,00 35% 

2013 1.050.000,00 207.819,00 20% 

2014 1.065.750,00 597.264,03 56% 

Total do Projeto 3.375.750,00 1.241.737,03 37% 

 Fonte: PRODOC; CDR de 2012, 2013 e 2014; e Relatório de Movimentação 

Financeira do Projeto. 
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Muito embora tenha havido um considerável incremento na execução financeira em 

2014, apontou-se a baixa realização consolidada do Projeto, a qual apresentou um 

percentual de 37% do orçamento total. É importante ponderar que uma baixa execução 

físico-financeira do Projeto não implica necessariamente em um insatisfatório grau de 

atingimento dos seus objetivos. Desse modo, constatou-se que foram desenvolvidas 

diversas ações a fim de atender aos resultados do Prodoc. 

 

Verificou-se que no exercício de 2014 a execução físico-financeira ocorreu 

concomitante e significativamente em todos os resultados, porém de forma mais 

acentuada no resultado 2.3. Mecanismos de prevenção ao tráfico de pessoas fortalecidos 

(24,17%), principalmente na atividade 2.3.4 – Indução de ações de prevenção ao Tráfico 

de Pessoas –; no 1.1. Gestão Institucional da Política de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas desenvolvida, implementada e avaliada (24,93%); e no 1.2. Sistema de 

Informações e coleta de dados específicos implementados (20,47%). 

Os resultados foram impulsionados por ações pulverizadas nas atividades, muitas das 

quais já iniciadas em períodos anteriores, por meio do desenvolvimento de produtos de 

consultorias e de cartas-acordo. As contratações de pessoas físicas compreenderam, 

entre outros, os seguintes objetos de contratação: desenvolvimento de metodologias e 

atividades relacionadas à Feira Nacional de Boas Práticas (2.2.4); condução e facilitação 

do processo de harmonização dos protocolos de atendimento e coleta de dados de 

Núcleos e Postos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e mapeamento das redes de 

atendimento em níveis federal, estadual e municipal (1.1.6); realização de pesquisa, 

desenho metodológico, concepção e estratégia de implementação com parcerias 

referentes ao Observatório de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; avaliação de 

progresso do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (1.1.1); e 

elaboração de proposta metodológica do funcionamento do Comitê Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - CONATRAP (1.1.2).  

Quanto à assinatura e à execução de Cartas-Acordo, destacam-se as seguintes 

iniciativas: (a) Realização de diagnóstico nacional sobre tráfico de pessoas em faixa de 

fronteira brasileira (1.2.2); (b) difusão do conhecimento dos riscos e perigos do tráfico 

de pessoas entre os profissionais do sexo na cidade de Recife (2.3.4); e (c) formação e 

sensibilização profissionais da área de comunicação no tema de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas (2.1.5). 

Os exames incluíram a avaliação quanto à execução das atividades programadas e ao 

cumprimento dos resultados pactuados, tendo por base os controles internos de 

monitoramento e avaliação mantidos pela Unidade, os relatórios de avaliação existentes 

e os investimentos realizados no período, e, ainda, as verificações in loco procedidas 

pela equipe de auditoria. Como resultado, concluiu-se que são mantidos controles 

internos adequados para a implementação das atividades do Projeto, em seus aspectos 

mais relevantes, e que o projeto atingiu no exercício um razoável nível de execução das 

atividades programadas.   

  

 

 

 
##/Fato## 
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1.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação do Projeto de Cooperação PNUD/BRA/X66 

 

Fato 
 

A Controladoria-Geral da União realizou trabalho de auditoria no Projeto de Suporte à 

Secretaria Nacional de Justiça para o Fortalecimento da Secretaria Nacional de Justiça 

em Cooperação Jurídica Internacional, Extradição e Combate à Lavagem de Dinheiro – 

UNODC/BRA/X66, executado sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Justiça 

- SNJ, no período de 22/12/2014 a 30/01/2015, cujos resultados foram apresentados no 

Relatório nº 201412883. 

 

O Projeto BRA/X66 iniciou suas atividades a partir do mês de agosto de 2012 com 

vigência até maio de 2015. Tem como objetivo principal apoiar as capacidades da 

Secretaria Nacional de Justiça em matéria de cooperação jurídica internacional, 

extradição e combate à lavagem de dinheiro. Para tanto, foi prevista a alocação de 

recursos da ordem de US$ 3,349,500.00.  

 

Durante o exercício de 2014, o Projeto executou despesas no valor de US$ 437,383.05, 

que representa uma implementação de, aproximadamente, 57,46% do orçamento para o 

ano.  O quadro apresentado a seguir demonstra a execução financeira do Projeto 

acumulada até a data de 31/12/2014: 

 

Período Orçado  Executado  Percentual  

2012 1,249,500    9,788.26 0,78% 

2013 1,338,750    51,918.00 14,62% 

2014     761,250  437,383.00 57,46% 

Total do Projeto  3,349,500.00 499,089.26 14,90% 

Fonte: PRODOC; CDR de 2012, 2013 e 2014; e Relatório de Movimentação 

Financeira do Projeto. 

Apontou-se a baixa realização consolidada do Projeto, a qual apresenta um percentual 

de apenas 14,90% do orçamento total. Não obstante, foram desenvolvidas diversas 

ações a fim de atender aos resultados do Prodoc. 

 

Quanto ao resultado 1 - Política do Departamento de Recuperação de Ativos e 

Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ) 

relacionada à cooperação jurídica internacional aprimorada -, as principais atividades 

levadas adiante a contratação de consultorias relacionadas ao desenvolvimento (1) de 

estratégia para agilizar a cooperação jurídica internacional, incluindo o mapeamento e 

desenvolvimento de estratégia e de metodologia para aperfeiçoamento da gestão dos 

casos de cooperação jurídica internacional e a elaboração de minuta de lei sobre a 

temática (atividade 1.1.4); (2) de proposta para implantação de unidade de recuperação 

de ativos com base em modelos internacionais (atividade 1.1.7); e (3) de metodologias 

para a atuação em foros internacionais (atividade 1.1.2). 

 

Já no que se refere ao resultado 2 do Prodoc - Combate à lavagem de dinheiro 

fortalecido – destaca-se a assinatura da Carta-Acordo com a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) para a implementação do Projeto sobre bens confiscados e 

apreendidos na América Latina - Projeto Bidal (atividade 2.1.4) e a execução de 

consultorias ligadas à realização de pesquisa e de estudos relativos às atividades dos 

Laboratórios de Lavagem de Dinheiro (2.1.1) e à elaboração de metodologia para 
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orientar a atuação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro (ENCCLA) para concretização dos seus objetivos (2.1.2).  

 

No resultado 3, o qual trata da atuação do Departamento de Estrangeiros (DEEST) em 

matéria de extradição aperfeiçoada, identificou-se apenas uma ação, a qual está 

relacionada à contratação de consultoria para desenvolver metodologia de 

sistematização de dados históricos e estatísticos sobre extradição no Brasil (3.1.3). A 

partir desse fato, percebe-se que há necessidade de um maior engajamento do DEEST 

para o desenvolvimento das atividades previstas no resultado 3, as quais estão sob sua 

responsabilidade. 

 

Da análise dos nove processos de prestação de serviços de consultoria na modalidade 

produto, constataram-se contratações de consultores cujos produtos agregam pouco 

valor ao projeto, por vezes apresentando elementos indicativos de atividades 

institucionais ou sem correspondência integral com o solicitado no termo de referencia, 

situações nas quais o delineamento e a abrangência dos produtos foram definidos pelo 

consultor ao longo da execução do contrato. Tal situação tem como principal origem 

fragilidades na definição dos produtos nos Termos de Referência. 

Também foi evidenciada a ocorrência de processos de seleção de consultores em 

desacordo com os normativos aplicáveis a projetos de cooperação técnica internacional, 

em decorrência das seguintes impropriedades:  

a) parâmetros de definição dos valores de consultorias contraditórios ou não 

suficientemente claros;  

b) publicação intempestiva no DOU do extrato do contrato (Edital 03/2013) de 

consultoria, que deveria ter ocorrido até 25 dias após a assinatura do instrumento 

contratual, conforme prevê o Decreto 5151/04, Art. 4º, § 10;  

c) contratação de consultor com vínculo de servidor público ativo na época da 

contratação (10/02/2014); 

d) republicações desnecessárias e não razoavelmente motivadas do Edital nº 07/2013 - 

contratação de consultoria especializada para desenvolver proposta para implantação de 

unidade de recuperação de ativos, considerando que havia candidatos qualificados com 

base nos critérios eliminatórios definidos, fato que traz implicações ao caráter 

competitivo da seleção e configura ato contrário ao princípio da economicidade;e 

e) contratação de candidato que não atendia a requisito obrigatório estabelecido no 

Edital nº 03/2013, Processo nº 08018.010148/2013-06, realizado no âmbito do 

Departamento de Estrangeiros – DEEST/SNJ.  

 

O Projeto firmou, por meio do UNODC, Carta-Acordo com a Secretaria-Geral da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) no montante de US$180.000,00, a fim de 

implementar no Brasil o Projeto sobre bens confiscados e apreendidos na América 

Latina - Projeto Bidal.  

 

Tal iniciativa visa aprimorar os processos de confisco, administração e destinação de 

bens de origem ilícita, contribuir para melhorar a capacidade técnica dos funcionários 

encarregados de conduzir investigações financeiras patrimoniais e formular propostas 

normativas para o desenvolvimento eficiente do sistema de gestão de ativos, a qual se 

insere no âmbito do presente Prodoc no Resultado 2.1. Combate à Lavagem de Dinheiro 

fortalecido (Atividade 2.1.4) Realizar estudos acerca das práticas de combate à lavagem 

de dinheiro adotada no Brasil e em outros países. 
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Constatou-se a insuficiência dos procedimentos e controles, de forma a garantir 

monitoramento adequado da execução físico-financeira dos recursos descentralizados 

mediante a Carta-Acordo firmada com a OEA. 

 

Como resultado dos trabalhos, concluiu-se que o Projeto não tem atingido um bom nível 

de execução física e financeira das atividades programadas. Registra-se ainda questões 

relacionadas à qualidade das ações implementadas, haja vista as dificuldades 

enfrentadas na condução dos processos de seleção e contratação de consultores bem 

como à ausência de clareza nas necessidades levantadas, repercutindo diretamente na 

elaboração dos termos de referência, no monitoramento da execução das consultorias e 

na aceitação dos respectivos produtos. 

A Secretaria Nacional de Justiça, por meio do Despacho nº 194/2015/GAB DRCI/SNJ, 

de 16 de julho de 2015, apresentou esclarecimentos acerca dos pontos constatados na 

avaliação do Projeto BRA/X66. Segue a íntegra da manifestação: 

 

“1. Em resposta ao Despacho nº 1332/2015/GAB SNJ/SNJ, datado de 14 de julho de 

2015, bem como ao Despacho nº 4081/2015/SE da Secretaria-Executiva, informamos 

que, consoante relatado em item 1.1.1.4 do presente Relatório de Gestão quanto à 

avaliação realizada no âmbito do Projeto UNODC/BRAX66, foi gerado Relatório Final 

da CGU, datado de 13 de março de 2015, em anexo, no qual se depreendem as 

respostas do Projeto aos questionamentos realizados pela Auditoria. 

 

2. Em síntese, esclarecemos os seguintes pontos: 

 

• Quanto à fragilidade na definição dos produtos nos Termos de Referencia, o Projeto 

destacou que: Em consideração à recomendação, comprometemo-nos a definir com 

precisão nos Termos de Referência (TdR) os produtos que se deseja obter, inclusive no 

que se refere à forma de apresentação. Para tanto, serão estabelecidos requisitos 

mínimos necessários para o alcance dos resultados propostos. 

• Quanto aos parâmetros de definição dos valores de consultorias contraditórios ou 

não suficientemente claros: Tendo em vista ser o UNODC a instituição responsável 

pela gestão orçamentária do Projeto BRAX66 e, portanto, por possuir expertise para 

definição desses parâmetros, o DRCI/SNJ acompanhou o posicionamento encaminhado 

pelo Escritório das Nações Unidas. Ademais, o UNODC manifestou que como a 

contabilidade do projeto é realizada em dólares, o projeto, inicialmente pensou em 

definir os valores das consultorias nessa moeda, para facilitar o controle orçamentário. 

Assim, quando uma consultoria se iniciava, era feita a conversão dos valores. Portanto, 

a conversão era feita em função do valor determinado no termo de referência para seu 

equivalente em reais. Entretanto, essa prática foi alterada, como pode ser notado nos 

termos de referência de 2014. 

• Publicação Intempestiva no DOU do extrato do contrato (Edital 03/2013) de 

consultoria. Que deveria ter ocorrido até 25 dias após a assinatura do instrumento 

contratual. conforme prevê o decreto 5151/04, Art. 4º. § 10. O DEEST/SNJ manifestou 

que tal fato não causou prejuízo ao atingimento do objetivo da contratação e 

comprometeu-se com a qualificação da equipe e maior monitoramento, de modo a 

garantir a correta observância dos preceitos legais que disciplinam a matéria, para que 

equívocos semelhantes não voltem a ocorrer. 

• Contratação de Consultor com vínculo de servidor público ativo na época da 

Contratação (10/02/2014): Informa-se que o DRCI/SNJ, após ciência do fato, contatou 

o então consultor que confirmou seu vinculo, suspenso e sem vencimentos, com 

entidade de ensino e pesquisa. Comprometemo-nos em contratações futuras, a adotar a 

boa prática de consultar, nos meios disponíveis neste MJ, se os consultores 

selecionados possuem vínculo com o serviço público, além de requerer declaração do 
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próprio consultor. 

• Republicações desnecessárias e não razoavelmente motivadas do Edital nº 07/2013 – 

contratação de Consultoria especializada para desenvolver proposta para implantação 

de unidade de recuperação de ativos, considerando que havia candidatos qualificados 

com base nos critérios eliminatórios definidos, fato que traz implicações ao caráter 

competitivo da seleção e configura ato contrário ao princípio da economicidade: O 

DRCI/SNJ informou que a Comissão decidiu pela republicação tendo em vista o 

quantitativo de currículos apresentados nas respectivas edições e por se tratar de uma 

contratação em nível internacional, além da necessidade de avaliação de possível 

alteração no perfil profissional do consultor a ser contratado. Por fim, informamos que 

por conta da especialidade da matéria e pela quantidade ínfima de currículos 

apresentados, foram encontradas dificuldades (insegurança) em prosseguir com tal 

seleção, sem que antes fossem realizadas republicações dos editais. 

• Contratação de candidato que não atendia a requisito obrigatório estabelecido no 

Edital nº 03/2013. Processo nº 08018.010148/2013-06, realizado no âmbito do 

Departamento de Estrangeiros – DEEST/SNJ. O DEEST/SNJ justificou que embora a 

candidata selecionada tenha pós-graduação em curso distinto do exigido no Edital, a 

referida candidata possuía ampla formação/graduação na área, tendo ficado 

comprovado na fase de entrevistas a sua extensa experiência no campo de 

Arquivologia, assim como vários artigos científicos publicados que justificavam a 

especialização na área. 

• Insuficiência dos procedimentos e controles, de forma a garantir monitoramento 

adequado da execução físico-financeira dos recursos descentralizados mediante a 

Carta-Acordo firmada com  a OEA: Informa-se que o atraso na apresentação do 

primeiro relatório semestral de desempenho e de prestação de contas do referido 

Projeto foi devido a ajustes metodológicos à realidade brasileira, conforme já 

relatados em resposta à SA 03. Não há razão, que justifique que não será realizado o 

monitoramento sistemático e efetivo da execução físico-financeira dos recursos 

descentralizados. Este Departamento se compromete a acompanhar de forma mais 

efetiva a execução do projeto, bem como dos recursos descentralizados. 

 

3. Como conclusão do Relatório Final de Auditoria, foi destacado que com base 

nos trabalhos realizados, são da opinião de que são necessários aprimoramento no 

sistema de controles internos, a fim de adequá-lo para a implementação das atividades 

do Projeto, bem como elidir a ocorrência das falhas apresentadas. 

 

4. Finalmente, o DRCI/SNJ e o DEEST/SNJ informam que o presente Relatório de 

Gestão está de acordo com o que foi constatado no Relatório Final apresentado pela 

CGU em 13 de março de 2015, e aproveitamos para salientar que as deficiências 

relatadas foram analisadas e sanadas, no possível, pelas unidades gestoras.” 

  
##/Fato## 

1.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 

Informações complementares às apresentadas originalmente no Relatório de 

Gestão. 

 

Fato 

Em complemento às peças enviadas por meio do sistema E-contas ao Tribunal de 

Contas da União do exercício de 2014, a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, 

apresentou as informações a seguir relacionadas em complementação às apresentadas 

originalmente: 
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTADA PEÇA ITEM/NORMATIVO 

Declarações, dos gestores listados a seguir, de que 

todas as informações referentes a contratos, convênios 

e congêneres firmados até 2014 estão disponíveis e 

atualizadas no SICONV, e de que os registros no 

SIASG são de responsabilidade da Coordenação-Geral 

de Logística/SPOA/SE/MJ: 

 Coordenadora de Projetos e Políticas de 

Memória e Reparação Histórica da Comissão de 

Anistia; 

 Coordenadora de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas da Secretaria Nacional de Justiça; 

 Coordenador Geral do Comitê Nacional para os 

Refugiados da Secretaria Nacional de Justiça; 

 Diretor do Departamento de Recuperação de 

Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da 

Secretaria Nacional de Justiça. 

Relatório de 

Gestão 

11.5 do Anexo II Decisão 

Normativa TCU nº 134, de 

4/12/2013 

Declaração do Coordenador Geral de Modernização e 

Administração da Justiça de que a Secretaria de 

Reforma do Judiciário não é unidade gestora de 

execução orçamentária e financeira, necessitando 

auxílio da Coordenação Geral de Logística. Declara 

ainda que a Secretara de Reforma do Judiciário é 

responsável pela disponibilização e atualização dos 

dados de convênios no SICONV. 

Relatório de 

Gestão 

11.5 do Anexo II Decisão 

Normativa TCU nº 134, de 

4/12/2013 

  
##/Fato## 

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de unidade de Corregedoria Seccional, determinada pelo Decreto nº 

5.480/2005, e ocorrência de atualização de registros no sistema CGU-PAD fora do 

prazo estipulado na Portaria CGU nº 1.043/2007. 

 

Fato 
 

O Ministro de Estado da Justiça avocou para o seu Gabinete os assuntos relacionados 

com as atividades correcionais e disciplinares, por intermédio do art. 2º, Portaria MJ nº 

2.783, publicada no DOU de 12 de dezembro de 2011. 

 

No âmbito do Ministério da Justiça, não há uma Corregedoria Seccional, como prevê o 

Decreto nº 5.480/2005, a qual seria uma unidade específica responsável por cuidar dos 

assuntos disciplinares. 

 

As atividades de correição são realizadas pela Assessoria de Assuntos Disciplinares, 

cujo titular foi designado para assessorar o Ministro da Justiça nos assuntos 

relacionados a atividades correicionais e disciplinares, bem como na instauração de 

sindicâncias e composição de comissões disciplinares, nos termos das Portarias MJ nº 

3.178, de 11/12/12, nº 1.001, de 20/3/2013, e nº 130, de 6/3/2015. 

 

No que se refere aos registros no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-

PAD, a Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007, estabelece a obrigatoriedade de 

uso para o gerenciamento das informações sobre processos disciplinares no âmbito do 

Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Para fins de cumprimento da referida 

portaria compete ao Ministério da Justiça designar um coordenador, nos termos do art. 

3º da Portaria. A unidade informa no Relatório de Gestão que a designação prevista no 

art. 3º foi suprida pela Assessoria de Assuntos Disciplinares. A coordenação vem sendo 

exercida pelo Assessor Especial de Controle Interno, conforme indicação em mensagem 
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encaminhada em 30/9/2014 pela Coordenadora-Geral do Gabinete do Ministro da 

Justiça à Coordenação do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGUPAD. A 

ausência de designação formal foi objeto de constatação no Relatório da Auditoria 

Anual de Contas do exercício de 2013. 

 

No item 2.2 do Relatório de Gestão a unidade informa que está adotando providências 

para reestruturação do Gabinete do Ministro, com a criação da Corregedoria Seccional: 

 
“No ano de 2014, o MJ encaminhou ao Ministério do Planejamento proposta 

de reestruturação do Gabinete do Ministro, com aumento de cargos, 

inclusive destinados especificamente à criação da Corregedoria Seccional. 

No entanto, a referida proposta não foi aprovada. 

 

Por este motivo, o Gabinete do Ministro, com amparo no Decreto nº 

5480/05, está elaborando proposta de reorganização, sem aumento de 

cargos e remanejando de outras unidades já existentes no âmbito do MJ, 

com o intuito de criar a referida Corregedoria, unidade específica 

responsável por cuidar dos assuntos disciplinares. Tal criação permitirá que 

a administração agregue celeridade na resolução dos procedimentos 

administrativos.” 

 

Constatou-se a ocorrência de processos com informações cadastrados no sistema CGU-

PAD fora do prazo de 30 dias estabelecido no § 3º do art. 1º da Portaria CGU nº 

1.043/2007, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam, a exemplo do registro 

dos processos indicados a seguir, que correspondem a 12,5% do total de processos 

instaurados no exercício de 2014: 

 
Número do Processo Data de Registro no sistema 

CGU-PAD (A) 

Data de 

Instauração (B) 

Total de dias 

(A-B) 

08001.000205/2014-09 20/03/2014 21/01/2014 59 

08001.009415/2014-54 23/09/2014 14/08/2014 40 

08001.009411/2014-76 24/09/2014 14/08/2014 41 

08001.011722/2014-03 31/12/2014 16/10/2014 76 

08001.011723/2014-40 31/12/2014 16/10/2014 76 

08001.011724/2014-94 31/12/2014 16/10/2014 76 

08001.011772/2014-82 31/12/2014 11/11/2014 50 

08001.013185/2014-28 31/12/2014 13/11/2014 48 

08001.011768/2014-14 31/12/2014 06/11/2014 55 

Fonte: Sistema CGU-PAD 

No exercício de 2014 não foi constatada a ocorrência de processos disciplinares não 

cadastrados no sistema CGU-PAD.  

 
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência na estrutura organizacional para a execução das atividades de correição, 

com a ocorrência do descumprimento do Decreto nº 5.480/2005 e da Portaria CGU nº 

1.043/2007. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta a solicitação de auditoria, por meio do Despacho nº 103/2015/ADISC/GM, 

de 26/05/2015, o Assessor de Disciplina do Ministério da Justiça apresentou as 

seguintes considerações: 
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“A) Ausência de unidade de Corregedoria Seccional, nos moldes do Decreto nº 

5.480/2005: 

A.1) Como exposto no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2014, o Ministério 

da Justiça (MJ) ainda não dispõe de Corregedoria Seccional, conforme determina o 

referido decreto; 

A.2) Atualmente, os procedimentos relativos à função de Correição, no que se refere às 

unidades que não dispõem de Corregedoria formalmente instituída, ficam a cargo do 

Assessor de Disciplina, atualmente nomeado por meio da Portaria MJ nº 130, de 6 de 

março de 2015; 

A.3)  No ano de 2014, o MJ encaminhou ao Ministério do Planejamento proposta de 

reestruturação do Gabinete do Ministro, com aumento de cargos, inclusive destinados 

especificamente à criação da Corregedoria Seccional. No entanto, a referida proposta 

não foi aprovada; 

A.4) Por este motivo, o Gabinete do Ministro, com amparo no Decreto nº 5480/05, está 

elaborando proposta de reorganização, sem aumento de cargos e remanejando de 

outras unidades os já existentes no âmbito do MJ, com o intuito de criar a referida 

Corregedoria, unidade específica responsável por cuidar dos assuntos disciplinares; 

A.5) Paralelamente, por meio do processo nº 08011.000113/2015-82, está em 

andamento no MJ uma nova proposta de estrutura com criação de cargos, que prevê a 

criação de uma Corregedoria-Geral. Tal processo encontra-se na Consultoria Jurídica 

para análise e deverá ser encaminhado ao MP até o dia 30 de maio; 

A.6) Vale ressaltar que a criação da Corregedoria-Geral permitirá que a 

administração agregue celeridade na resolução dos procedimentos administrativos e 

também no que diz respeito ao registro tempestivo dos atos no sistema CGU-PAD, que 

é objeto do segundo quesito formulado na citada Solicitação de Auditoria. 

B) Ocorrência de atualização de registros no sistema CGU-PAD fora do prazo 

estipulado na Portaria CGU nº 1.043/2007: 

B.1) Desde a criação da Assessoria de Disciplina em dezembro de 2011, sem os 

recursos materiais e humanos de uma Corregedoria Seccional, este órgão sempre teve 

grandes dificuldades em se desincumbir das obrigações acessórias de alimentação dos 

sistemas de dados pertinentes a feitos disciplinares, em especial porque praticamente 

não dispõe de quadro de pessoal próprio. Com efeito, a quase totalidade dos membros 

de Comissões Disciplinares e de Sindicantes são poucos servidores cedidos 

temporariamente por outros órgãos da estrutura do MJ, em missão de apoio a esta 

Assessoria. Essa reduzida força de trabalho fica, assim, totalmente empenhada nas 

atividades-fim do órgão, a saber, a instrução em si dos feitos disciplinares; 

B.2) Apesar de tais dificuldades, sabedores da importância da atualização do CGU-

PAD, os titulares desta Assessoria sempre procuraram manter pelo menos 01 (um) 

servidor cadastrado para alimentar o sistema. Esse servidor, por sinal, fruiu férias e 04 

(quatro) meses de licença capacitação nos exercícios de 2014 e 2015, circunstâncias 

que talvez possam explicar eventual extrapolação de prazo de cadastramento de alguns 
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processos. Registre-se, outrossim, que esse mesmo servidor acumulou ao longo do 

exercício de 2014 a função de Assessor de Disciplina Substituto, o que pode igualmente 

ter contribuído para eventual atraso na alimentação do CGU-PAD por ocasiões de 

afastamento do titular, quando então o substituto ficava inteiramente absorvido pelas 

tarefas de administração do órgão; 

B.3) Frente à constatação registrada pela CGU no Relatório da Auditoria Anual de 

Contas no exercício de 2013, o Assessor Especial de Controle Interno foi designado 

para a função de Coordenador do sistema CGU-PAD, ainda no período em que o cargo 

de Assessor de Disciplina encontrava-se em transição; 

B.4) A partir da referida designação, foram adotadas as seguintes medidas: (i) 

levantamento e atualização de todos os responsáveis pelo cadastramento dos processos 

de cunho disciplinar no CGU-PAD, em relação a todas as unidades vinculadas ao MJ; 

(ii) levantamento específico em relação aos processos instaurados no âmbito das 

unidades que não dispõem de Corregedoria própria, visando a identificar se havia 

processos não cadastrados no CGU-PAD; (iii) realização do cadastramento de todos 

os processos instaurados que ainda não constavam do sistema, já realizado por este 

Assessor de Disciplina, recém-nomeado; 

B.5) Dessa forma, em decorrência de eventos atípicos ocorridos no exercício de 2014, 

que se somam à ausência ocorridos no exercício de 2014, que se somam à ausência de 

estrutura formal de Correição, problema que o MJ vem empreendendo esforços 

contínuos para sanar, alguns procedimentos disciplinares foram efetivamente 

registrados no sistema CGU-PAD fora do prazo fixado pela Portaria CGU nº 

1.043/2007; 

B.6) Frisa-se, entretanto, que foram adotadas todas as providências para que o período 

de descumprimento de prazos fosse o mais curto possível e, especialmente, para que 

não houvesse procedimentos disciplinares instaurados que não constassem do sistema 

CGU-PAD.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade indica que está envidando esforços no sentido de reestruturar o Gabinete do 

Ministro e para que seja criada a Corregedoria Seccional. A conclusão desta etapa é 

essencial para o cumprimento das exigências contidas no Decreto nº 5.480/2005. 

 

As informações apresentadas pelo Assessor de Disciplina apontam para prejuízos no 

acompanhamento dos processos disciplinares causados pela falta de estrutura adequada 

para funcionamento da unidade de correição. Apesar disso, no exercício de 2014 

identificamos avanços no cadastramento dos processos em relação aos exercícios 

anteriores, tendo em vista que não foram constatados processos não registrados.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promova as necessárias alterações na estrutura regimental e a 

implementação efetiva da unidade de Corregedoria Seccional, em cumprimento ao 

Decreto nº 5.480/2005. 
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1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

 

Fato 
Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade tem por objetivo verificar se a 

estrutura de controle está adequadamente concebida e o teste de eficácia operacional 

busca verificar se esse controle funciona de forma eficaz, ou seja, constatar a presença e 

o efetivo funcionamento de todos os componentes da estrutura de controle interno, quais 

sejam: ambiente de controle, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e 

comunicação e monitoramento. 

O instrumento utilizado para avaliar controles internos em Nível de Entidade durante a 

Auditoria Anual de Contas 2015 (Gestão 2014) foi o Questionário de Avaliação de 

Controles Internos - QACI, preenchido pela equipe de auditoria a partir de análise 

documental e de testes efetuados.  

ITEM 
 ELEMENTOS AVALIADOS DO SISTEMA DE 

CONTROLES INTERNOS 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO INTERPRETAÇÃO 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 67% INTERMEDIÁRIO 

AMBIENTE DE CONTROLE 83% Aprimorado 

1 

A alta administração estabeleceu e adota um código ou 

códigos formais de conduta e outras políticas que 

comunicam normas apropriadas de comportamento moral 

e ético. 

100% Avançado 

2 
Foi criada comissão de ética com condições de trabalho 

que assegurem o cumprimento de suas funções. 100% Avançado 

3 
Existe canais para recebimento de denúncias formalmente 

instituído na Unidade. 50% Intermediário 

4 Existe organograma formalmente estabelecido. 100% Avançado 

5 

O organograma foi complementado por um manual, 

regimento, resolução, portaria, etc, que estabelecem as 

competéncias e responsabilidade das unidades e dos 

cargos que a compõe. 

100% Avançado 

6 
A estrutura organizacional do órgão é apropriada para seu 

tamanho e a natureza de suas operações. 50% Intermediário 

7 

A Alta Administração adota uma atitude apropriada no 

que se refere a assumir riscos e somente inicia novos 

empreendimentos, missões ou operações após analisar 

cuidadosamente os riscos envolvidos e determinar formas 

para minimizá-los ou mitigá-los. 

50% Intermediário 

8 

As delegações de autoridade e competência são 

acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 100% Avançado 

9 
Existe adequada segregação de funções nos processos e 

atividades da competência da UJ. 100% Avançado 

10 
Os procedimentos e as instruções operacionais são 

padronizados e estão postos em documentos formais. 100% Aprimorado 

11 

Há mecanismos que garantem ou incentivam a 

participação dos funcionários e servidores dos diversos 

níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 

procedimentos, das instruções operacionais ou código de 

ética ou conduta. 

25% Básico 
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12 

 Há políticas e procedimentos para contratar, orientar, 

capacitar, avaliar, promover, disciplinar e demitir 

servidores 
50% Intermediário 

AVALIAÇÃO DE RISCO 25% Básico 

13 
Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 25% Básico 

14 
Há clara identificação dos processos críticos para a 

consecução dos objetivos e metas da unidade. 25% Básico 

15 

É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem 

interna ou externa) envolvidos nos seus processos 

estratégicos, bem como a identificação da probabilidade 

de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de 

medidas para mitigá-los. 

25% Básico 

16 

É prática da unidade a definição de níveis de riscos 

operacionais, de informações e de conformidade que 

podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  
25% Básico 

17 

A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a 

identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas 

por transformações nos ambientes interno e externo. 
0% Inicial 

18 

Os riscos identificados são mensurados e classificados de 

modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a 

gerar informações úteis à tomada de decisão. 
25% Básico 

19 

Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam 

decorrentes de fragilidades nos processos internos da 

unidade. 
0% Inicial 

20 

Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade 

instaurar sindicância para apurar responsabilidades e 

exigir eventuais ressarcimentos.  
0% Inicial 

21 

Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, 

estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade 

da unidade.  
100% Avançado 

ATIVIDADES DE CONTROLE 70% Intermediário 

22 

Há políticas, procedimentos, técnicas e mecanismos 

apropriados no que se refere a cada uma das atividades do 

órgão/entidade. 
50% Intermediário 

23 

As atividades de controle descritas nos manuais de 

políticas e procedimentos são efetivamente aplicadas e de 

forma correta. 
50% Intermediário 

24 

A Alta Administração examina regularmente o 

desempenho efetivo em relação a orçamentos, previsões e 

resultados de períodos anteriores. 
100% Avançado 

25 

Os gestores, em todos os níveis de atividades, examinam 

relatórios de desempenho, analisam tendências e 

mensuram os resultados em relação às metas. 
50% Intermediário 

26 

 Medidas e indicadores de desempenho foram 

estabelecidos em toda a organização no nível do órgão 

como um todo e em nível de atividade. 
100% Avançado 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 88% Aprimorado 

27 

 A informação relevante para UJ é devidamente 

identificada, documentada, armazenada e comunicada 

tempestivamente às pessoas adequadas. 
88% Aprimorado 

MONITORAMENTO 67% Intermediário 

28 

O sistema de controle interno da UJ é constantemente 

monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo 

do tempo. 
75% Aprimorado 
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29 

O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado 

adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 50% Intermediário 

30 
O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a 

melhoria de seu desempenho. 75% Aprimorado 

Fonte: Questionário de Avaliação de Controles Internos - QACI 

Conforme o sistema de escalas adotado, a Unidade apresentou resultado em nível 

intermediário na avaliação. 

 

Fonte: TCU, Acórdão nº 568/2014-Plenário.  

Ambiente de Controle 

Integridade e Valores Éticos 

O Ministério da Justiça adotou Código de Ética próprio, aprovado pela Portaria nº 

1.516, de 12/9/2006, em complementação ao Código de Ética do Servidor Público, 

instituído pelo Decreto 1.171/94. A Comissão de Ética foi constituída pela Portaria MJ 

nº 1.660, de 07 de agosto de 2012, cuja composição foi alterada na Portaria nº 2.776, de 

19/08/2013. A Comissão reúne-se mensalmente para deliberações. As atas das reuniões 

encontram-se disponíveis na página da Comissão de Ética, no site do Ministério da 

Justiça. Verificou-se a realização de atividades de comunicação, capacitação, tratamento 

de denúncias e apreciação de pedidos de autorização para o exercício de atividades 

privadas. 

Em 28 de maio de 2014 foi realizado o I Seminário sobre Ética Pública da Comissão de 

Ética do Ministério da Justiça - CEMJ, o qual ofereceu palestras sobre o Sistema de 

Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, bem como sobre as normas de conduta 

ético-profissional e o funcionamento da CEMJ.  

A Ouvidoria possui sistema de recebimento de manifestações, inclusive anônimas, 

disponível na página da internet do Ministério da Justiça. Entretanto não há destaque 

nem orientações claras na página principal do Ministério nem na página da Ouvidoria 

sobre como encaminhar denúncias. A Comissão de Ética possui e-mail, não divulgado 

na página da internet, para o recebimento de denúncias. 

Estrutura Organizacional e de Governança 

A unidade possui organograma atualizado com a estrutura regimental determinada no 

Decreto nº 6.061/2007. As seguintes unidades contam com Regimentos Internos 

próprios:  

 Gabinete do Ministro – Portaria MJ nº 1.146/2008; 

 Secretaria Executiva – Portaria MJ nº 1.370/2014; 

 Comissão de Anistia – Portaria MJ nº 1.797/2007; 

 Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade 

Intelectual – Portaria MJ nº 2.258/2007; 
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 Secretaria de Assuntos Legislativos – Portaria MJ nº 1.315/2007; 

 Secretaria Nacional de Justiça – Portaria MJ nº 1.443/2006; 

 Secretaria de Reforma do Judiciário – Portaria MJ nº 276/2006. 

Entretanto, conforme constatado em item específico que trata da atividade de correição, 

o Ministério da Justiça não possui uma Corregedoria Seccional, determinada no Decreto 

nº 5.480/2005, a qual seria uma unidade específica responsável por cuidar dos assuntos 

disciplinares. Além disso, o Órgão não conta com estrutura formal de Ouvidoria, cuja 

atividade é exercida por Assessora da Chefia de Gabinete do Ministro da Justiça. 

Filosofia e Estilo Gerencial 

O Ministério da Justiça conta com o Comitê de Governança Estratégica, instituído pela 

Portaria MJ nº 1.185/2014, que aprecia matérias diversas de relevância estratégica, além 

de reuniões para acompanhar metas e indicadores priorizados.   

Criou ainda o Comitê de Governança Administrativa, pela Portaria SE nº 590, de 25 de 

junho de 2014, com o objetivo de promover o alinhamento entre as diretrizes 

estratégicas e a gestão administrativa, de recursos humanos e logísticos.  

Atribuição de Autoridade e Responsabilidade 

O Ministério da Justiça apresentou as Portarias de delegação de competência, com a 

observância dos limites impostos pelo Decreto nº 7689/2012.  

A Coordenação-Geral de Logística/SE/MJ possui manuais de procedimentos para 

realização de licitações e contratos.  

 

Em análise dos controles internos de pessoal e em verificação aos processos licitatórios 

que foram objeto do escopo da Auditoria Anual de Contas, verificamos que a Secretaria 

Executiva do Ministério da Justiça possui adequada segregação de funções. 

Quanto à participação dos servidores na elaboração de procedimentos, instruções, 

códigos e manuais, a Coordenação-Geral de Planejamento/SE/MJ informou que o 

Gabinete do Ministro, por meio da Ouvidoria, planejou a realização de uma pesquisa de 

satisfação como forma de aprimorar a prestação de serviços do órgão, por meio de 

formulário destinado aos servidores para contribuição com suas percepções acerca dos 

serviços de limpeza das áreas comuns e banheiros da instituição, além de copeiragem, 

vigilância, transporte, restaurante, manutenção predial, recepção das portarias, suportes 

em tecnologia da informação, identificando os setores com bom desempenho, e os que 

precisam melhorar em alguns aspectos, para direcionar as soluções de forma mais 

rápida e eficiente. A Coordenação-Geral de Planejamento destacou ainda que o 

Ministério tem um histórico de participação, como por exemplo, na elaboração 

participativa do Código de Ética e no projeto “Passo à Frente”. No entanto, foi 

identificado e reconhecido pelos gestores que esta participação precisaria ser ampliada. 

Não foi identificado dispositivo normativo para tornar permanente a participação dos 

servidores na gestão do Órgão. 

Políticas e Práticas de Recursos Humanos 

A unidade apresentou Plano de Capacitação Anual 2013-2014, no qual estava previsto a 

realização de cursos específicos para servidores da área de Recursos Humanos. 
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Com relação ao processo de planejamento de gestão de pessoas, o gestor da unidade 

informou que a CGRH já possui os indicadores constantes do Relatório de Gestão, mas 

pretende promover, em 2015, ação de capacitação sobre o tema. Tendo em vista que já 

há ações em andamento para melhoria do controle consideramos que o controle está em 

fase de desenvolvimento. 

Quanto à normatização das atividades de capacitação e avaliação de desempenho foram 

apresentados os seguintes documentos: 

 Portaria MJ nº 2.176/2013 - Institui a política de desenvolvimento de pessoas 

 Portaria MJ nº 393/2013 - Avaliação de desempenho individual e institucional 

do Núcleo Central do Ministério da Justiça, e de atribuição da Gratificação de 

Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE 

 Portaria MJ nº 691/2007 - Avaliação de Estágio Probatório 

 Portaria MJ nº 2.491/2011 - Avaliação de desempenho 

 Portaria MJ nº 3988/2009 - Avaliação de desempenho e certificação de 

servidores ocupantes de Função Comissionada Técnica - FCT. 

Quanto às políticas e procedimentos para disciplinar e demitir servidores, a unidade 

informa que são os estabelecidos nas Leis nºs 8.112/1990 e 9.784/1999, bem como nas 

normas e princípios do Direito Administrativo Disciplinar, sendo atividade 

administrativa inteiramente vinculada, com fluxos e etapas integralmente estabelecidos 

nos diplomas legais mencionados. Na etapa de aplicação da disciplina e a demissão de 

servidores, o órgão responsável por assessorar o Senhor Ministro de Estado da Justiça é 

a Consultoria Jurídica deste Ministério, na forma da Portaria nº 1.148, de 11/06/2008, 

publicada no Diário Oficial da União de 12/06/2008. 

Avaliação de risco 

O Ministério da Justiça instituiu o processo de planejamento estratégico, por meio da 

Portaria nº 1.185, de 2 de julho de 2014. O Planejamento Estratégico tem previsão de 

elaboração até 30 de junho de 2015 e deverá conter objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas. Não há previsão na Portaria de introdução de sistemática de gestão de riscos. 

Conforme informações da Coordenação-Geral de Planejamento/SE/MJ, no processo de 

planejamento estratégico será analisado os ambientes interno e externo (forças, 

fraquezas, oportunidades, ameaças, fatores políticos, econômicos, sociais e 

tecnológicos), com a análise de cenários a partir das ferramentas PEST e SWOT para o 

diagnóstico e verificação de probabilidades para mitigar riscos.   

Não há previsão específica nas Portarias que instituíram os Comitês de Governança 

Estratégica e Administrativa acerca da avaliação dos riscos. 

Na presente auditoria anual de contas foram identificadas impropriedades na aquisição 

de bases móveis para o programa “Crack - é possível vencer”, cujas falhas são 

apontadas em constatações específicas. Tais falhas poderiam ter sido evitadas caso a 

Unidade dispusesse de controles internos mais rígidos. 

No que se refere às atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores, o 

Ministério da Justiça publicou a Portaria nº 133 de 7 de fevereiro de 2014, que aprova a 

norma de serviço que dispõe sobre a administração, controle, uso, guarda e conservação, 

responsabilidade e demais procedimentos referentes a bens patrimoniais móveis que 
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estão sob gestão da Coordenação-Geral de Logística da Secretaria Executiva. A 

Unidade informou ainda utilizar como instrumentos de apoio: 

 Instrução Normativa do TCU Nº 71, de 28 de novembro de 2012, que dispõe 

sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas 

da União dos processos de tomada de contas especial; 

 Instrução Normativa CGU Nº 04, de 17 de Fevereiro de 2009, que dispõe sobre 

as providências a serem adotados em caso de dano ao erário; 

 Instrução Normativa N.º 142, de 05 de agosto de 1983, publicada pela Secretaria 

Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP; 

 Instrução Normativa PR Nº 205, de 08 de abril de 1988, publicada com o 

objetivo de racionalizar, com minimização de custos, o uso de material no 

âmbito do Sistema de Serviços Gerais - SISG através de técnicas modernas no 

emprego do material nas diversas atividades. 

Atividades de Controle 

O Ministério da Justiça instituiu processo de Planejamento Estratégico e estruturas de 

governança estratégicas e administrativas. Os novos marcos de planejamento devem 

gerar efeitos práticos a partir da elaboração no novo Planejamento Estratégico. Além 

disso, adota manuais, procedimentos e listas de verificação para as suas atividades. 

A Coordenação-Geral de Planejamento informou que o acompanhamento efetivo do 

desempenho é efetuado em reuniões semanais realizadas pela Secretaria Executiva, com 

a presença do Assessor de Controle Interno, o SPOA, o Diretor de Programa, o Chefe 

de Gabinete do Ministro e os Assessores da Secretaria Executiva e do Gabinete do 

Ministro, nas quais, entre outros assuntos, são tratadas as questões orçamentárias. 

Mensalmente é produzido relatório de acompanhamento da execução que traz o resumo 

da execução orçamentária, das emendas e dos projetos prioritários. Ao final do ano o 

relatório passa a ser disponibilizado semanalmente. Relatórios sobre a execução 

orçamentária são encaminhados nos últimos três meses do ano para os Secretários e 

Diretores. 

A unidade informou que não produz relatórios de desempenho. Os gestores adotam 

mecanismos informais voltados à análise de tendências e mensuram os resultados em 

relação às metas. 

Quanto à utilização de medidas e indicadores de desempenho em nível de atividade, 

foram apresentadas informações acerca das avaliações efetuadas pela Ouvidoria e as 

Avaliações de Desempenho Institucional, cujo sistema foi reestruturado por meio da 

Portaria MJ nº 3.403, de 30 de outubro de 2013, para atender ao sistema de avaliação da 

Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE. 

O ciclo de avaliação corresponde a novembro de um ano a outubro do subsequente, 

sendo prevista possibilidade de revisão após seis meses de início do ciclo. Por meio de 

portarias são definidas metas globais e intermediárias, cujos indicadores são definidos 

por um grupo de trabalho, contando com a aprovação dos dirigentes de cada Secretaria 

e, posteriormente, com a validação da Secretaria Executiva. As metas são mensuradas 

trimestralmente ao longo do ciclo de avaliação. 

Informação e Comunicação 

Quanto à existência de instrumentos de comunicação institucional a unidade informou 

que utiliza várias ferramentas para garantir da comunicação, tanto interna quanto 

externa.  



 

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

Destaca-se a adoção do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, instituído por meio da 

Portaria nº 2148, de 17 de dezembro de 2014, ferramenta de virtualização dos 

expedientes administrativos, com produção, edição, assinatura e trâmite eletrônico de 

documentos. 

Mensagens de correio eletrônico são utilizadas como uma das ferramentas de 

comunicação interna, com layout padronizado para que cada área do Ministério da 

Justiça possa enviar seus comunicados. 

O Ministério da Justiça possui um portal na internet e perfis nas redes sociais, como 

facebook, , canal do YouTube, Flickr, Twitter, slideshare e soundcloud, além de manter 

intranet como ferramenta de comunicação interna e hospedagem de documentos. A 

unidade veicula também vídeos institucionais. 

O Ministério da Justiça divulga em seu sítio da internet informações de interesse geral 

ou coletivo, tais como registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 

telefones das unidades e horários de atendimento ao público; registros das despesas; 

informações concernentes a procedimentos licitatórios; dados gerais para 

acompanhamento de programas, ações; e Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, em 

atendimento a Lei de Acesso à Informação - LAI. Não há sessão específica de respostas 

às perguntas mais frequentes da sociedade, no âmbito da LAI. 

Monitoramento 

O Ministério da Justiça instituiu Comitês de Governança Estratégica e de Governança 

Administrativa, cujos trabalhos podem contribuir para o aprimoramento do 

monitoramento dos controles internos administrativos. No exercício de 2014 

evidenciamos melhora em alguns aspectos dos controles internos, como a publicação de 

portarias de delegações de competência para definição de forma clara as 

responsabilidades dos gestores, bem como a segregação de funções. Tais melhorias 

foram recomendadas pelo Controladoria-Geral da União e integravam o Plano de 

Providência Permanente da Secretaria-Executiva. 

Ainda foram detectadas falhas em procedimentos de controle, que são objetos de 

recomendações no presente relatório de auditoria. Além disso, destaca-se a necessidade 

de se estruturar as áreas de Ouvidoria e Corregedoria. 

A unidade demonstrou que tem envidado esforços para a formalização e implementação 

de mecanismos de planejamento e monitoramento para o aprimoramento de seu 

desempenho institucional.   

 

 
##/Fato## 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

2.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas 

 

Fato 
Efetuamos avaliação dos controles internos na Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos com fundamento no modelo do Comitê das Organizações Patrocinadoras da 
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Comissão Treadway (COSO), com foco na avaliação em nível de atividades no 

componente “Atividades de Controle”. 

A análise foi efetuada a partir da aplicação de questionário de avaliação de controles 

internos (QACI), utilizado para coleta de dados junto ao Coordenador-Geral de 

Recursos Humanos - CGRH/SPOA/SE/MJ. O QACI foi estruturado com vinte 

perguntas fechadas, com quatro respostas possíveis, com pontuação variando de 0 para a 

“inexistência de controle” ao 3 para “controle existente e sem falhas detectadas”.  

As respostas ao questionário serviram de base para avaliar o nível de maturidade dos 

controles, adotando conceito de escala já utilizado pela Controladoria-Geral da União e 

Tribunal de Contas da União. A Coordenação-Geral de Recursos Humanos atingiu 62% 

dos pontos possíveis, que aponta para um nível intermediário de maturidade dos 

controles internos. 

 

Fonte: TCU, Acórdão nº 568/2014-Plenário.  

As respostas apresentadas foram objeto de confirmação por meio de análise documental. 

O grau de efetividade dos controles internos foi aferido por meio da verificação da 

conformidade da folha de pessoal, realizada a partir do cruzamento de bases de dados 

dos sistemas coorporativos da Administração Pública Federal. As inconsistências de 

informações são registradas no Sistema de Trilhas de Pessoal da Controladoria-Geral da 

União e são apresentadas em item específico que trata da análise da folha de pagamento. 

Questionáro de Avaliação de Controles 

Internos (QACI) – Gestão de Pessoas 
Pontuação 

Questão 0 - Não 
1 - Em 

Desenv. 

2 - Com 

falhas 
3 - Sim Total 

01 - Existe setor/departamento responsável 

pela gestão de pessoas na Unidade 

Jurisdicionada – UJ, com estrutura de pessoal 

suficiente para bem gerir a atividade? 

    X   2 

02– A execução das principais atividades 

envolvidas na gestão de pessoas está apoiada 

por políticas e procedimentos (normas, 

manuais e check-list) que as formalizam e 

detalham?  

  
 

X*    2 

03 – A Unidade executa processo de 

planejamento de gestão de pessoas, 

aprovando e publicando objetivos, metas e 

indicadores de desempenho?  

  X*     1 

04 – Existe independência de instâncias 

(segregação de funções) entre aquele que 

reconhece direito a ser pago e o que promove 

o pagamento efetivo de despesas relacionadas 

à área de pessoal (por exemplo: salários, 

gratificações, proventos, etc)?  

      X 3 
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05 – Existe processo para identificação das 

necessidades e promoção de treinamento da 

equipe de RH na legislação de pessoal 

atualizada (normas e orientações de órgãos 

centrais) e decisões do STF, STJ e TCU na 

área de pessoal?  

    X   2 

06 – O processo de reconhecimento de 

determinado direito na área de pessoal busca 

e menciona o devido embasamento legal, 

normativo ou judicial que fundamentaram a 

concessão do direito?  

      X 3 

07 – Existe processo para verificação 

periódica de possível acumulação indevida de 

cargos, empregos e funções públicas dos 

servidores estatutários da instituição?  

      X* 3 

08 – Existem rotinas para verificação 

periódica da situação dos servidores cedidos e 

requisitados, especialmente quanto a 

regularidade nos reembolsos dos servidores 

cedidos com ônus para o destino?  

    X   2 

09 – No caso de servidores que devem 

cumprir jornada de trabalho na instituição, 

existe processo de controle efetivo de 

cumprimento de jornada de trabalho exigida?  

      X 3 

10 – São realizadas auditorias internas 

sistemáticas para verificação de conformidade 

no pagamento de direitos na área de pessoal?  

X       0 

11 – A Organização executa processo de 

acompanhamento da vigência das decisões 

judiciais concessivas de direito/vantagem na 

área de pessoal?  

    X*   2 

12 – A Unidade oferece programas de 

treinamento e desenvolvimento de 

competências de liderança que atendem as 

necessidades de cada nível de gestão (do 

operacional ao estratégico), incluindo 

potenciais lideres?  

  X     1 

13 – A Unidade verifica a opinião dos 

colaboradores quanto ao ambiente de trabalho 

e utiliza os resultados para orientar eventuais 

mudanças?  

      X 3 

14 – A Unidade estabelece responsabilidade 

clara pelo planejamento, aprovação, execução 

e avaliação das práticas de gestão de pessoas? 

    X   2 

15 – A Unidade monitora, por meio de 

sistema informatizado de gestão de pessoas, 

algum conjunto de informações relevantes 

sobre a força de trabalho (ex. Índices de 

absenteísmo, índices de rotatividade, 

projeções de aposentadoria, etc)? 

    X   2 

16 – A Unidade executa mecanismos para 

assegurar que as informações e os dados 

relativos aos recursos humanos sejam atuais e 

precisos (ex. Verificações periódicas de 

consistências das bases de dados dos sistemas 

de gestão de pessoas)? 

  
 

X*    2 
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17 – A Unidade realiza processo para 

identificar e relatar a algum órgão consultivo 

ou deliberativo (ex. Comitê de Recursos 

Humanos) eventuais riscos relacionados a 

recursos humanos, a fim de que sejam 

tomadas medidas para mitigar situações de 

alto risco? 

X       0 

18 – A Unidade desenvolve processo 

sucessório para posições de liderança? 
X       0 

19 – A Unidade dispõe de lista de verificação 

com a finalidade de verificar a conformidade 

dos atos de pessoal com a legislação? 

    X   2 

20 – Existe Plano de Capacitação específico 

para os servidores responsáveis pela atividade 

de gestão de pessoas da Unidade? 

    X   2 

TOTAL 37 

* Pontuação atribuída pela equipe de auditoria. 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH, vinculada à Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA/SE, é a unidade responsável pelas 

atividades de administração, pagamento e desenvolvimento de recursos humanos. 

Compete também a formulação de proposta de implementação, orientação e 

coordenação da política de recursos humanos e de assistência médico-social no 

Ministério da Justiça. A estrutura e competências foram estabelecidas no Decreto nº 

6.061/2007 e Portaria MJ nº 1.370/2014. 

Os itens em que a unidade apresentou pontuação máxima foram a segregação de 

funções, o embasamento legal dos processos de reconhecimento de direito, o controle da 

jornada de trabalho e a utilização da opinião dos colaboradores para orientar mudanças. 

Em relação à segregação de funções verificou-se no regimento interno da Secretaria 

Executiva, aprovado pela Portaria nº 1.370, de 15 de agosto de 2014, que as funções de 

reconhecimento de direitos são afetas à Coordenação de Administração de Recursos 

Humanos, cujas competências estão definidas no art. 44, dentre as quais está planejar, 

coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relacionadas com 

registro funcional, lotação e movimentação, benefícios, classificação de cargos, 

aposentadoria e pensão e arquivo. O pagamento efetivo de despesas está devidamente 

apartado, sendo executado pela Coordenação de Pagamento e Execução Orçamentária e 

Financeira de Pessoal, conforme art. 47 do regimento interno. 

A unidade encaminhou cópia de processos de concessão de ajuda de custo, auxílio-

funeral e licença para tratar de interesses particulares, com a finalidade de comprovar a 

inclusão da fundamentação legal nos processos de reconhecimento de direito. 

Adicionalmente, verificamos na alimentação do Sistema de Trilhas de Pessoal que a 

unidade anexou a documentação comprobatória referente à fundamentação legal das 

concessões em que foram detectadas possíveis inconsistências. 

Quanto à jornada de trabalho o Ministério da Justiça já adota registro eletrônico de 

ponto, com identificação biométrica. Não foram efetuados testes para avaliar a 

segurança e fidedignidade do sistema atualmente implantado. 
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No que se refere à utilização da opinião dos colaboradores para orientar mudanças, a 

unidade encaminhou pesquisa realizada junto aos servidores de diagnóstico de 

qualidade de vida no trabalho e pesquisa para subsidiar a implantação de bicicletário.  

Obtiveram pontuação relativa ao atingimento parcial, para os quais é necessário 

aperfeiçoamento, os itens: estrutura de pessoal, políticas e procedimentos formalizados, 

treinamento na legislação de pessoal, verificação periódica da situação de servidores 

cedidos, programas de treinamento e desenvolvimento de liderança, responsabilidade 

das práticas de gestão de pessoas, indicadores da força de trabalho, verificação periódica 

da consistência das bases de dados, listas de verificação e plano de capacitação. 

Destaca-se em relação aos itens passíveis de aprimoramento que a unidade já adota 

listas de verificação, com a finalidade de verificar a conformidade dos atos de pessoal 

com a legislação, para processos de: 

 abono de permanência; 

 adicional de insalubridade e periculosidade; 

 afastamento para curso de formação; 

 averbação de tempo de serviço; 

 certidão de declaração de tempo de serviço; 

 contagem de tempo de serviço; 

 horário especial; 

 inclusão de elogios; 

 licença adotante; 

 licença para tratar de interesses particulares; 

 licença-prêmio; 

 revisão de anuênios; e 

 solicitações de declarações. 

A unidade apresentou ainda Plano de Capacitação Anual 2013-2014, no qual estava 

previsto a realização de cursos específicos para servidores da área de Recursos 

Humanos. 

Para os itens da tabela acima que tratam de políticas e procedimentos (item 2), processo 

de planejamento de gestão de pessoas (item 3), verificação periódica de acumulação de 

cargos (item 7), acompanhamento da vigência de decisões judiciais (item 11) e 

mecanismos para assegurar atualização e precisão dos dados (item 16), o gestor da 

unidade apresentou auto-avaliação negativa, a qual não é de concordância da equipe de 

auditoria, por terem sido identificadas ações que demonstram resultados positivos. 

No que se refere à execução de atividades apoiadas em políticas e procedimentos 

identificamos que a unidade utiliza listas de verificação e informou estar trabalhando na 

implementação de “bases de conhecimento” no “Sistema Eletrônico de Informações”. 

Entendemos que a situação atual da unidade está adequadamente representada pela 

alternativa da existência de controles passíveis de aprimoramento. 

Com relação ao processo de planejamento de gestão de pessoas, o gestor da unidade 

informou que a CGRH já possui os indicadores constantes do Relatório de Gestão, mas 

pretende promover, em 2015, ação de capacitação sobre o tema. Tendo em vista que já 

há ações em andamento para melhoria do processo de planejamento consideramos que o 

controle está em fase de desenvolvimento. 
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Quanto à verificação periódica de possível acumulação de cargos a unidade informou 

que observa o controle efetuado pela Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e que verifica internamente, no momento da posse, 

a entrega de declaração de acumulação. Após testes de auditoria, que incluíram a 

verificação no Sistema de Trilhas de Pessoal, não foram identificadas situações de 

servidores com acúmulo ilegal de cargos ou funções públicas, razão pela qual 

entendemos que esta atividade de controle tem sido executada de maneira satisfatória. 

Apesar da Coordenação-Geral de Recursos Humanos indicar que não efetua o 

acompanhamento da vigência de decisões judiciais concessivas de direito/vantagem, 

informa que a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça está encarregada deste 

controle. 

Quanto à verificação da consistência das bases de dados, para o qual a unidade informa 

que está estudando a criação de área específica para esse fim, destacamos novamente o 

papel da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que efetua cruzamento das bases de dados do SIAPE com os dados da Relação 

Anual de Informação Social – RAIS, e o Sistema de Trilhas de Pessoal da 

Controladoria-Geral da União, que são utilizados pela Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos para a identificação e correção de falhas. 

A CGRH apontou a inexistência de controle para as seguintes atividades: 

 Realização de auditorias sistemáticas para verificação de conformidade no 

pagamento de direitos; 

 Processo de identificação de riscos; 

 Processo sucessório para posições de liderança. 

Das análises realizadas foram identificados itens para os quais a unidade necessita claro 

avanço, em que no processo de auto-avaliação apresentou baixa pontuação, no entanto, 

na verificação da conformidade da folha de pagamento do Ministério da Justiça não 

foram observadas falhas com impacto na gestão da Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos.  

 

 
##/Fato## 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

3.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Aquisição de unidades de centros de comando e controle móveis para o programa 

Crack é Possível Vencer. 

 

Fato 
 

Trata-se da análise do processo licitatório e dos processos de contratação relativos à 

aquisição unidades de centros de comando e controle móveis para o programa Crack é 

Possível Vencer, cujos contratos de fornecimento tiveram origem no Pregão SRP nº 

40/2013, processo nº 08020.005930/2013-56, que teve o objeto foi adjudicado à 
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empresa COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73, com valor total de R$ 

114.806.600,00. 

A contratação foi solicitada pelo Departamento de Políticas, Programas e Projetos da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública em 28 de março de 2013, sendo requisitadas 

140 unidades a serem adquiridas para doação a Estados e Municípios com recursos da 

Ação 8855 - Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública, e 2 unidades a serem 

adquiridas para a Força Nacional de Segurança Pública com recursos da Ação 2B00 – 

Força Nacional de Segurança Pública. 

A aquisição de centros de comando e controle móveis é parte de um conjunto de ações 

que se insere no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído 

pelo Decreto nº 7.179/2010. No termo de adesão dos Estados e Municípios ao programa 

estão definidas ações nas áreas de saúde, assistência social e autoridade. A Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça é responsável no âmbito da 

União pela execução das ações previstas no eixo de autoridade. Estão previstas as 

aquisições de unidades de videomonitoramento e de bases móveis, que incluem os 

centros de comando e controle móveis, viaturas, motocicletas, pistolas de condutividade 

elétrica e espargidores de espuma de pimenta.  

O processo que trata da aquisição de unidades de videomonitoramento foi objeto de 

análise na auditoria anual de contas 2013 da Secretaria Executiva/MJ, em que foram 

constatadas falhas no planejamento da contratação que ocasionaram morosidade na 

instalação do objeto adquirido, bem como ausência de transparência na cotação de preço 

dos itens adquiridos. 

Os centros de comando e controle móveis são compostos por micro-ônibus do tipo 

rodoviário adaptados para a inclusão de sistemas de videomonitoramento e sala de 

operação. O objeto da licitação foi dividido por regiões, tendo sido apresentada como 

justificativa o aumento da competitividade.  

 

Lote Região Quantidade 

1 Norte 9 

2 Nordeste 21 

3 Centro-Oeste 7 

4 Sul 21 

5 Sudeste 82 

 Total 140 

  Fonte: Edital Pregão SRP nº 40/2013 

 

As aquisições não são imediatas ao término do processo licitatório, sendo efetuada a 

contratação na medida em que Estados e Municípios aderem ao Programa, utilizando-se 

o Sistema de Registro de Preços. Foi efetuado o Registro de Preços na quantidade de 

cinco vezes o total previsto, por meio da Ata nº 34/2013, de 12/12/2013. 

Foram firmados os contratos nº 141/2013, no valor de R$ 57.314.900,00, em 

26/12/2013, nº 63/2014, no valor de R$ 31.916.200,00, em 04/11/2014, e nº 78/2014, no 

valor de R$ 14.840.200,00, em 10/12/2014.  
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Contrato nº 141/2013 63/2014 78/2014 
TOTAL CONTRATADO 

Vigência 25/12/2014 03/11/2015 09/12/2015 

Itens Qtd Qtd Qtd Qtd 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 - Norte 2 5 1 8 789.000 6.312.000 

2 - Nordeste 9 12 0 21 820.000 17.220.000 

3 - Centro-Oeste 1 5 1 7 825.000 5.775.000 

4 - Sul 15 3 2 20 780.000 15.600.000 

5 - Sudeste 43 14 14 71 833.300 59.164.300 

TOTAL 70 39 18 127  104.071.300 

Fonte: Consulta Ata SRP – SIASG 

Os centros de comando e controle móveis já foram objeto de registro de preços anterior, 

por meio do Pregão Eletrônico nº 14/2012. Este pregão não está incluído no escopo 

desta auditoria. Na licitação anterior foi efetuado o registro de 70 unidades, tendo sido 

pagos integralmente o valor de 50 unidades nos exercícios de 2013 e 2014. 

Contrato Empenho Empresa Região Qtd 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

81/2012 2012NE801946 COMIL Norte 01 646.800,00 646.800,00 

81/2012 2012NE801946 COMIL  Nordeste 13 666.500,00 8.664.500,00 

82/2012 2012NE801949 MARCOPOLO Sudeste 22 660.000,00 14.520.000,00 

83/2012 2012NE801948 USATEC Centro-Oeste 04 637.000,00 2.548.000,00 

84/2012 2012NE801947 EMPORIUM Sul 10 690.000,00 6.900.000,00 

   TOTAL 50  33.279.300,00 

Fonte: SIAFI 

Esclarece-se, por oportuno, que as aquisições de bens e serviços demandadas pela 

SENASP/MJ são processadas no âmbito da CGL/SPOA/SE/MJ, regimentalmente 

estruturada com áreas que instruem os processos de compras e efetuam as etapas 

relativas à execução orçamentária e financeira. Coube à SENASP/MJ, responsável pela 

ação governamental, no caso da aquisição dos centros de comando e controle móveis, a 

confecção do plano de trabalho, do termo de referência, das análises técnicas solicitadas 

pela CGL/SPOA/SE/MJ, como também a celebração do contrato e o recebimento do 

objeto. 

  
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Estimativa de preço inadequada, sem orçamento detalhado, para determinação 

dos critérios de aceitabilidade das propostas de preços no Pregão nº 40/2013. 

 

Fato 
 

Para o estabelecimento do valor de referência a constar do Pregão SRP nº 40/2013, 

processo nº 08020.005930/2013-56, foram consultadas, via e-mail, as Empresas 

URBERMAC Construtora e Com. de Equip. Ltda.; REVESCAP Ind. E Com. de 

Produtos e Serviços Ltda.; EMPORIUM Construtora Com. e Serviços Ltda.; USATEC 

BSB Indústria e Comércio Ltda. e; MARCOPOLO S/A. Para que as empresas 

conhecessem o objeto e a forma de apresentação da proposta de preços foram anexados 

os formulários produzidos pela Unidade na especificação pretendida. 
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O primeiro formulário continha informações cadastrais da empresa e as condições 

comerciais como quantidade por região, valor unitário e total, validade da proposta, 

garantias, declaração quanto aos custos inclusos no preço, e dados dos representantes e 

seus contatos. No segundo anexo constava a lista das especificações técnicas dos 

veículos micro-ônibus customizado, com equipamentos embarcados. 

Destaca-se que nas solicitações realizadas para cotação de preço não foram exigidas 

informações quanto à indicação dos preços formadores do custo dos itens, com a 

apresentação de orçamento detalhado em planilha. Sobre a questão, o item 8 – DA 

PROPOSTA DE PREÇOS do Termo de Referência assim se refere ao seu conteúdo, 

também sem exigir o detalhamento desses custos, mencionando exclusivamente o preço 

unitário por região:  

“... 

8.1.2 Especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega; 

... 

8.1.3 Valores unitário, total de cada item e valor total da proposta, em 

moeda nacional, em algarismo e por extenso; 

... 

8.4.2 No Anexo I-B consta modelo de proposta de preços 

...” 

 

A referida estimativa do valor a ser contratado teve por base cinco orçamentos obtidos 

junto a empresas prestadoras de serviço de venda, encarroçamento e adaptação de 

ônibus rodoviários, na seguinte forma:  

Empresa 
Preço Unitário por Região (R$) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

UBERMAC 1.034.300,00 1.034.300,00  994.450,00  994.450,00  994.450,00  

REVESCAP 976.236,00 976.236,00  976.236,00  970.236,00  970.236,00  

EMPORIUM 978.400,00 978.400,00  952.650,00  952.650,00  952.650,00  

USATEC 975.000,00 975.000,00  975.000,00  975.000,00  975.000,00  

MARCOPOLO 1.390.000,00 1.388.000,00  1.383.000,00  1.380.000,00  1.384.000,00  

Média 1.070.787,20  1.070.387,20  1.056.267,20  1.054.467,20  1.055.267,20  

Fonte: Processo nº 08020.005930/2013-56, fls. 263 a 282. 

O preço de referência foi formado a partir da média aritmética dos valores apresentados 

pelas cinco empresas para cada região. 

Item Região Quantidade Preço Unitário (R$) Preço total (R$) 

01 Norte 9 1.070.787,20  9.637.084,80  

02 Nordeste 21 1.070.387,20  22.478.131,20  

03 Centro-Oeste 7 1.056.267,20  7.393.870,40  

04 Sul 21 1.054.467,20  22.143.811,20  

05 Sudeste 82 1.055.267,20  86.531.910,40  

 TOTAL 140  148.184.808,00  

Fonte: Processo nº 08.020.005930/2013-56, fl. 282. 

 

Observa-se na pesquisa que o preço orçado pela empresa Marcopolo S.A. é 

aproximadamente 40% superior à média orçada pelas demais empresas, inflando a 

estimativa para a contratação.  

Caso fosse excluído o orçamento da empresa Marcopolo S.A. o valor total estimado 

para a contratação seria reduzido em mais de R$ 11 milhões. 
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Item Região Quantidade Preço Unitário (R$) Preço total (R$) 

01 Norte 9 990.984,00 8.918.856,00  

02 Nordeste 21 990.984,00 20.810.664,00  

03 Centro-Oeste 7 974.584,00 6.822.088,00  

04 Sul 21 973.084,00 20.434.764,00  

05 Sudeste 82 973.084,00 79.792.888,00  

 TOTAL 140  136.779.260,00  

 

A adequada construção do preço de referência é importante por servir de parâmetro 

objetivo para julgamento das propostas de preços apresentadas no processo licitatório. 

No caso em análise o preço de referência foi preponderante, uma vez que a empresa 

vencedora da licitação o utilizou como argumento para não negociar valores no curso do 

processo licitatório, o que será tratado em item específico neste Relatório de Auditoria. 

O preposto da empresa argumentou em 11/11/2013 às 11:25 no Sistema de Compras: 

“A cotação inicial apresentada em Edital era em média de R$ 1.060.000,00. Estamos 

com descontos totais além de R$ 32.000.000,00. Acreditem temos ciência da 

responsabilidade e necessitamos de um custo médio suficiente para atender a esta 

demanda”. Observa-se que a média das cotações na pesquisa de mercado, de R$ 

1.058.437,20, é 29% superior à média dos preços adjudicados no pregão, que foi de R$ 

820.047,14. 

Observa-se, ainda, que o custo estimado para a contratação é significativamente 

superior ao da licitação anterior, realizada por meio do Pregão Eletrônico SRP nº 

14/2012, cujos valores unitários variaram de R$ 637.000,00 a R$ 690.000,00. Foram 

efetuadas diversas alterações nas especificações técnicas dos acessórios embarcados no 

ônibus na nova licitação, que podem ter impacto direto nos custos. Entretanto não 

consta no processo estudo que indique a necessidade das alterações e do impacto delas 

no preço final do produto adquirido, o que poderia ter sido detectado na fase da pesquisa 

de mercado de forma a melhor instruir o Termo de Referência. 

Além disso, em nenhuma das licitações foi elaborada planilha detalhada com os custos 

unitários dos equipamentos utilizados e dos serviços realizados, o que impede a 

necessária e criteriosa avaliação dos custos das alterações promovidas e dos benefícios 

de tais incrementos, de modo a cumprir o que determinam as alíneas “a” a “f”, inciso 

IX, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93, onde preconizam, em síntese, que o Projeto Básico 

deve conter conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar o serviço, objeto da licitação.  

Complementarmente para pregão eletrônico os referenciais legais são o inciso II, Lei nº 

10.520/2002, diz que “a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição”, bem como o inciso I, do Decreto nº 5.450/2005, diz que a “elaboração de 

termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, 

suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização” 

Cabe destacar que a Coordenação-Geral de Logística-CGL, por meio do Despacho nº 

366/COPLI/CGL/SPOA/SE/MJ, de 31/07/2013, na alínea “c) DOS CUSTOS 

ESTIMADOS” – item 17 (fls. 189/193 do Proc. 08020.005930/2013-56), criticou os 

valores utilizados como preço de referência, ao analisar o Termo de Referência 
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encaminhado pela SENASP, dispondo que: “Solicita-se atentar a este item, visto que os 

valores estimados deverão ser revistos.” 

No item 5 da Nota Técnica S/N (fls. 249/250) do Setor de Acompanhamento de 

Processos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, afirmou-se que os valores de 

referência “permanecerão os mesmos uma vez que não houve vício na pesquisa de 

mercado realizada conforme resposta nº 1 desta nota técnica.” A referência feita no 

item 1 retrata que “a pesquisa de mercado constante dos autos não está viciada, pois as 

propostas de preços encaminhadas foram realizadas de acordo com as quantidades 

corretas.” 

Em resposta à solicitação da CGL, por meio do Despacho nº 

256/2013/SECOM/CGL/SPOA/SE/MJ (fls. 254/255), a SENASP/MJ apresentou 

atualização da pesquisa de mercado, com novas propostas sem alteração de valores, e 

voltou a informar que foi feita pesquisa no COMPRASNET (fls. 256 e 256-verso), 

indicando que objeto similar só foi encontrado no pregão nº 14/2012, do próprio 

Ministério da Justiça, e que os valores não poderiam ser utilizados em decorrência de 

alteração nas especificações e de variação cambial. Não consta no processo, como já 

mencionado, estudo técnico que comprove o impacto das alterações promovidas e 

tampouco da variação cambial no custo do objeto.  

Após a apresentação de informações adicionais pela SENASP, a CGL fez a juntada dos 

documentos que validam as pesquisas de preços constantes no processo, como 

verificação junto aos cadastros dos sistemas corporativos do Governo Federal, Receita 

Federal do Brasil, Portal da Transparência/CEIS, e informa que o Serviço de Compras e 

Cadastro/COPLI/CGL (Despacho nº 288/2013/SECOM/CGL/SPOA/SE/MJ – fls. 

369/371) não tem competência para referendar a instrução do processo para 

apresentação da estimativa de preços máximos globais e unitários. 

A Coordenadora SAP/SENASP atendendo questionamento feito pela CGL informa que 

as propostas de preços que sustentaram a pesquisa de mercado que definiu o preço de 

referência para a licitação são as já realizadas, objeto da Nota Técnica 

MJ/SENASP/DEPRO nº 408/2013, no 3º parágrafo (fls. 365/366) reafirmado pela 

Informação Complementar à referida nota técnica (fl. 375). 

Ante a declaração da área técnica da SENASP em reafirmar o preço máximo 

proveniente da pesquisa de mercado por ela realizada, a CGL preencheu Check List 

para Conferência da Pesquisa de Mercado (fls. 377/378), bem como para questões 

relativas aos documentos e procedimentos a serem consideradas na instrução do 

processo licitatório na fase de INSTRUÇÃO TÉCNICA – EDITAL (fl. 432). 

Vale registrar que todas as áreas responsáveis pela instrução inicial de processo 

licitatório têm de, inicialmente, obedecer ao que preceitua a Portaria MJ nº 2.999, de 

27/11/2012, quando exige que “Para contratação de serviços, independente da 

modalidade de contratação, ou seja, por meio de licitação ou por aquisição direta, deve 

ser providenciada a estimativa de preços com base em uma planilha de custos e 

formação de preços, que faz parte do Termo de Referência/Projeto Básico, sendo uma 

para cada tipo/natureza de serviço, seguindo as diretrizes observadas na Instrução 
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Normativa nº 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.” 

A portaria diz ainda que “Com a definição desses critérios, tem por objetivo permitir a 

avaliação dos custos do objeto a ser contratado, bem como facilitar o julgamento das 

propostas apresentadas nas licitações ou nas aquisições diretas.” 

Conclui-se que os procedimentos adotados para definição do preço estimado foram 

inadequados, em razão da ausência de orçamento detalhado em planilhas e utilização de 

preço excessivo para composição da média, prejudicando a avaliação dos custos do 

objeto a ser contratado, elevando o preço inicial da disputa na fase de lances e o limite 

máximo para adjudicação no Pregão nº 40/2013. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Elaboração e aprovação de Termo de Referência pela SENASP e aceitação pela CGL da 

inadequada pesquisa de mercado sem orçamento detalhado prejudicando a avaliação dos 

custos do objeto a ser contratado e o julgamento das propostas apresentadas no Pregão 

SRP nº 40/2013.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ante os fatos, a Solicitação de Auditoria nº 201500398/01, de 03/03/2015 requereu 

justificativas quanto à utilização da proposta da empresa Marcopolo para composição 

dos custos estimados da contratação (item 1); a apresentação da planilha de custos com 

informações detalhadas dos valores unitários de cada equipamento que compõe o objeto 

da licitação (item 2); e justificativas das alterações promovidas no projeto que 

resultaram em acréscimos nos custos, com a indicação do impacto financeiro de cada 

alteração e os benefícios (item 3). 

 

A Unidade apresentou por meio do Ofício nº 165/2015/SE-MJ, de 17 de março de 2015, 

a Nota Técnica nº 3/2015/GAB SENASP (Processo 08004.000252/2015-03) e 

Despacho nº 890/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 17/03/2015. 

 

A CGL se pronunciou por meio do Despacho nº 890/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 

17/03/2015, na forma a seguir: 

 

“Em relação à Solicitação de Auditoria-SA da CGU nº 201500398, cumpre informar 

que esta Coordenação-Geral de Logística - CGL encaminhou as respostas referentes 

aos assuntos afetos a sua competência para a SENASP, a qual ficou responsável por 

compliar (sic) o texto com as respostas técnicas para envio à Secretaria Executiva.” 

 

Transcrevemos ipsis litteris a seguir o conteúdo da Nota Técnica nº 3/2015/GAB 

SENASP: 

“Nota Técnica nº 3/2015/GAB SENASP/SENASP 

PROCESSO Nº 08004.000252/2015-03 

INTERESSADO: CGU 

Nota Técnica nº 9/2015/CGPREV/DEPRO/SENASP 

PROCESSO Nº 08004.000252/2015-03INTERESSADO: GAB/SENASP 
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Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201500398/01 – CGU e de forma a 

subsidiar o Gabinete da SENASP em preparar resposta à Secretária Executiva, 

encaminhamos subsídios para consolidação da resposta à solicitante. 

ITEM 1: 

Cumpre informar, inicialmente, que a pesquisa de mercado seguiu estritamente as 

normas legais e procedimentos vigentes à época. 

O Acórdão 4013/2008 – 1ª Câmara determina que seja colhido, no mínimo, 03 (três) 

orçamentos, ou seja, não se estipula um número máximo: 

(...) faça constar dos processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, 

consulta de preços correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial 

competente ou, ainda, constantes do sistema de registro de preços, em 

cumprimento ao disposto nos arts. 26, parágrafo único, incisos II e III, e 43, 

inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, consubstanciando a pesquisa no mercado 

em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores distintos, e justificando 

sempre que não for possível obter número razoável de cotações. (Acórdão nº 

4.013/08 – 1ª Câmara) – grifo do original 

Observa-se que a equipe na busca da maior amplitude de pesquisas mercadológicas, 

solicitou orçamento a diversas empresas, tendo sido atendida por 05 (cinco) delas. 

No que tange a afirmação de que o orçamento da Empresa Marcopolo S.A é 

aproximadamente 40% superior à média orçada pelas demais empresas, inflando a 

estimativa para a contratação, afirmamos que todos os trâmites legais foram 

cumpridos, fls. 277 a 281, que contém as informações sobre os coeficientes de 

variação para cada região, com os seguintes valores: 15,05%, 14,98%, 15,52%, 

15,49% e 15,63 para as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, 

respectivamente. Não observamos incongruências no cálculo da média dos valores 

obtidos, já que a Portaria do Gabinete do Ministro da Justiça nº 2.999, de 27 de 

novembro de 2012, em seus anexos III e IV, estabelecia que deveriam ser 

apresentadas no mínimo 03 (três) propostas em que o Coeficiente de Variação (CV) 

não poderia ser superior a 25%. 

Assim, coadunando com o entendimento do auditor, caso se retirasse a proposta da 

Empresa Marcopolo, ainda assim o valor licitado estaria inferior ao valor estimado 

pelo auditor, conforme tabela abaixo: 

Tabela sem os orçamentos da Marcopolo S.A. 

Região 

Norte Nordeste Centro-Oeste 

vlr orçado vlr licitado 
% 

economia 
vlr orçado vlr licitado 

% 

economia 
vlr orçado vlr licitado 

% 

economia 

990.984,00 789.000,00 20,38 990.984,00 820.000,00 17,25 974.584,00 825.000,00 15,35 

 

Região 

Sul Sudeste 

vlr orçado vlr licitado 
% 

economia 
vlr orçado vlr licitado 

% 

economia 

973.084,00 780.000,00 19,84 973.084,00 833.300,00 14,37 
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Assim, frisa-se que, a princípio, constata-se que o valor de orçamento apresentado 

pela Empresa Marcopolo S.A. não influenciou nos valores finais licitados, já que 

todas as regiões tiveram reduções significativas. 

Ademais, cumpre ressaltar que, não seria adequado desprezar a pesquisa da Empresa 

Marcopolo, pois conforme o sítio http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcopolo, a empresa 

brasileira é uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus, com 39,2% de 

participação no mercado nacional, sendo uma das mais importantes no mundo. 

ITEM 2: 

Em resposta ao pedido para apresentação de planilha de custos com informações 

detalhadas dos valores unitários de cada equipamento que compõe o objeto da 

licitação, informamos que foi feito pedido desse detalhamento para a empresa 

vencedora do Pregão Eletrônico nº 040/2013 – COMIL Ônibus S.A. e como resposta a 

mesma apresentou os custos da região sudeste, conforme tabela a seguir: 

“Informações suprimidas por solicitação da unidade auditada, em função de sigilo, na forma da lei”. 

ITEM 3 

As alterações promovidas foram realizadas tendo em vista a expertise adquirida pela 

equipe técnica. A seguir apresentamos algumas melhorias realizadas, de forma a 

melhor atender o objetivo do programa. Cabe ressaltar que os itens que tinham 

especificações idênticas, foram excluídos, vez que o questionamento apresentado são 

apenas as alterações, a saber: 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2013   EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2012 

1. VEÍCULO MICROÔNIBUS CUSTOMIZADO, 

COM EQUIPAMENTOS EMBARCADOS: 
  

1. VEÍCULO MICROÔNIBUS 

CUSTOMIZADO, COM EQUIPAMENTOS 

EMBARCADOS: 

(...)” 

 

A tabela completa está contida na resposta emitida, porém diante do seu tamanho 

ficaram preservadas nos arquivos digitalizados junto ao Sistema Corporativo da CGU, e 

considerando ainda que a Unidade apresentou de forma resumida as alterações 

realizadas. 

“Em resumo, apresentamos as justificativas pelas alterações promovidas, conforme 

abaixo: 

VEÍCULO MICROÔNIBUS CUSTOMIZADO, COM EQUIPAMENTOS 

EMBARCADOS: 

De forma a garantir as condições mínimas necessárias para a implementação de 

medidas de controle e sistemas preventivos, foi descrito um equipamento de controle 

de tensões automatizado (partida automática de gerador, criação e emissão de 

relatórios de falhas, quantidade de horas de utilização do gerador e outras 

funcionalidades), de forma a gerenciar o sistema elétrico dos equipamentos 

embarcados e garantir a segurança dos operadores, conforme Norma 

Regulamentadora - NR 10, criada pela Portaria n° 3.214, 8 de junho de 1978. 

Destacamos a funcionalidade deste equipamento quanto ao seu controle de subtensão 

e/ou sobretensão de energia, garantindo assim a durabilidade dos equipamentos 

embarcados. Outro aspecto que podemos citar é relativo ao seu gerenciamento, onde 

o operador usuário não necessita efetuar operações nos componentes elétricos 

necessário para operação da unidade móvel de forma manual, ou seja, são realizadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcopolo
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através da uma tela, evitando desta forma, exposição do corpo em componentes/ 

condutores elétricos, retirando o risco de choque elétrico. 

EQUIPAMENTOS BÁSICOS EMBARCADOS 

A evolução tecnológica é algo que está em constante mudança. A aquisição da 

unidade móvel visa dar apoio tecnológico ao sistema de videomonitoramento. 

Considerando a necessidade de atualização do sistema de captação e transmissão de 

imagens com vistas a otimização do programa “Crack, é possível vencer”, tem-se 

como exemplo a melhoria da resolução das câmeras, que passou de 1280 x 720 para 

1280x960 pixels, bem como o aumento do zoom óptico, alterado de 18x para 30x. 

Essas alterações impactam diretamente no servidor, storage e estação de operação, 

vez que é consumida mais memória, processamento e armazenamento. 

Ainda, no que tange a evolução tecnológica, apontamos alguns recursos que compõem 

os equipamentos e se tornaram obsoletos no mercado, sendo dispensáveis para a 

solução. Citamos o caso dos monitores, que possuíam entrada C IN, D - sub de 15-

pinos, RGB analógico, saída de áudio (AUDIO OUT), entradas de vídeo S VIDEO 

(mini DIN de 4 pinos) e entradas de vídeo componente, que não são mais usuais para 

o novo projeto. 

Em caso de permanência das mesmas especificações do processo licitatório anterior, 

as imagens captadas em vias públicas teriam um grande “delay” (atraso no tempo e 

controle da imagem), sendo necessária assim a redução da resolução da qualidade da 

imagem e sua compressão, o que comprometeria a operação e os objetivos do sistema. 

Há de ressaltar também que a solução adquirida na primeira licitação apresentou 

maior demanda de “banda” (tráfego de dados) que a média estimada. A exemplo do 

caso anterior, cumpre informar que o sistema, em algumas situações, opera em sua 

capacidade máxima nas rondas/tours, “presets” (programação de posição da câmera) 

e durante o controle de PTZ (Pan/ Tilt/ Zoom – controle vertical, horizontal e 

aproximação).Consta no documento (0240260) fotos que comprovam a melhoria. 

GERADORES 

As alterações promovidas nas especificações do gerador são justificadas pela 

necessidade de ampliação do somatório da carga total dos equipamentos embarcados, 

devido a inclusão de equipamentos com maior potencia de pico, que demandam maior 

carga energética. Dessa forma, segue memória de cálculo de demanda energética 

exigida pelos equipamentos embarcados. 

Equipamento Qtde Potência Total 

Eq. Informatica, Áudio e Vídeo 1 5800 

Cafeteira inox p/ 20 cafés 1 1000 

Microondas 20 litros 1 1050 

Frigobar 70 litros 1 80 

Tomadas extras 10 4000 

Luminárias led 10 500 

Filtro/ bebedouro elétrico 2 180 

Ar condicionado 15kbtu 2 7500 

Impressora Laser Multifuncional 1 28 

Refletores led 60lumens 4 400 

Ventiladores / exaustores Gerador 4 200 

    20738 Watts 

VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS RODOVIÁRIO 
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De forma a atender às dimensões mínimas de instalações sanitárias essenciais para o 

conforto exigível aos usuários foram vistas, em ambas as licitações, a Norma 

Regulamentadora - NR 24, criada pela Portaria n° 3.214, 8 de junho de 1978, bem 

como a NBR nº 15.570/2009 – ABNT. Em 2013, com vistas a melhorar a adequação 

do espaço, as características de acessibilidade, redução da necessidade de 

manutenção, buscando diminuir as adaptações e/ou alterações originais de fábrica do 

veículo, garantir maior qualidade, foi especificado, como parte obrigatória, que o 

banheiro deveria ser original da encarroçadora. 

EQUIPAMENTOS 

Para avaliação das condições dos índices de temperatura ambientais, bem como 

atender a Norma Regulamentadora - NR 17, criada pela Portaria n° 3.214 de 8 de 

junho de 1978, e o de controlar a temperatura dos equipamentos embarcados para 

aumentar a sua vida útil, além de dispor de melhoria na qualidade do espaço 

operacional, foi inserido no ambiente interno do ônibus um termômetro digital, para 

acompanhamento e regulagem da temperatura ambiente. 

Como critério de segurança, buscou-se elevar o piso onde são acomodadas as 

poltronas do operados do sistema, de forma a criar espaço diferenciando, dividindo os 

corredores para circulação e do espaço especifico para a operação. 

MOBILIÁRIO 

No intuito de melhorar a qualidade, durabilidade, distribuição e garantir uma maior 

segurança dos usuários e operadores nos deslocamentos/ operacionalização, foram 

atribuídos maior grau de detalhamento, levando o conceito de ergonomia, de modo 

que foram descritas características para se evitar infiltrações, desgastes prematuros e 

prevenção de acidentes dos usuários e operadores, também se buscou a melhoria do 

aspecto visual (layout). Como exemplo, a inclusão de mobiliários com bordas 

arredondadas, piso com superfície antiderrapante e outras melhorias implementadas. 

SISTEMA DE PATOLAMENTO (nivelamento do veículo) 

Em constante busca pelo aprimoramento de equipamentos que forneçam um melhor 

resultado, verificou-se que o sistema utilizado na primeira fase demonstrou limites de 

operação e enorme esforço físico-manual por acionamento mecânico. No modelo 

atual, as melhorias trazem principalmente aspectos relacionados à segurança e à 

efetividade na operação, automatização. Com isso, podemos dizer que não haverá 

exposição do operador na atuação do patolamento em vias publicas. Outro conceito 

que destacamos é a questão do acionamento, que poderá ser simples (um a um) ou 

duplo (frontal ou traseiro), através de controle remoto, trazendo agilidade e menos 

esforço físico do operador. Na prática, a melhoria evita que o agente público se 

exponha a riscos na área conflagrada de operacionalização do sistema.” 

Requereu-se por meio da Solicitação de Auditoria 201503506/08, de 08/06/2015, 

justificativa para elaboração de termo de referência e realização da licitação sem o 

detalhamento em planilha de custos dos valores unitários dos componentes, acessórios e 

serviços que compõem o objeto da licitação (item 14).  

 

Em resposta à SA 201503506/08, A Unidade apresentou a seguinte manifestação acerca 

da inexistência de orçamento detalhado em planilhas do objeto da licitação: 

 

“Trata-se de uma solução denominada Bases móveis. Não podemos conceber uma Base 

Móvel desprovida de qualquer um dos itens, caso contrário perde-se sua essência e 

finalidade. Portanto, desde o momento da concepção do objeto pretendido foi pensado 
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em cada componente e sua função, não podendo desvincular-se do todo. Para o 

acondicionamento dos componentes dentro da estrutura veicular da base, além do 

serviço de integração destes e da tecnologia inerente a cada um, foi necessário o 

serviço de transformação de um veículo que sai de fábrica destinado ao uso trivial de 

condução de pessoas apenas, e foi adaptado e guarnecido com diversos itens estranhos 

a priori de sua finalidade, que sofreram adaptações físicas, mecânicas e tecnológicas 

para atender o fim que a SENASP busca. 

 

A concepção do projeto de Bases Móveis remonta a uma vertente de mercado que 

precificava o valor da solução entregue com todos os custos ali previstos no valor 

global, quando nem mesmo órgãos de controle exigiam tal detalhamento. 

 

Hoje, a SENASP entende que tal detalhamento é fundamental para uma aquisição mais 

segura e eficiente. Diante disso informamos que todas as nossas atuais aquisições são 

desenhadas dentro desse novo perfil de detalhamento e precificação do objeto.”  

 

Em manifestação relativa aos fatos constatados no Relatório Preliminar, a Unidade 

encaminhou o Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em que 

apresenta as seguintes justificativas a respeito da elaboração da pesquisa de mercado: 

 

“5. Primeiramente, no que tange à variação de preços detectadas entre o Pregão nº 

14/2012 e o Pregão Eletrônico nº 40/2013 e ainda à necessidade de estudo que indique 

as razões e o custo/benefício de alterações entre os objetos dos dois pregões durante a 

fase de pesquisa de mercado, informamos, como é sabido, que os estudos técnicos para 

a elaboração de uma contratação são preliminares à fase de pesquisa de preços, isso 

porque a pesquisa de preços ocorre após a elaboração do Termo de Referência, o qual 

tem como pressuposto e é o produto dos estudos técnicos preliminares. 

 

6. Quanto à observação de que a área técnica poderia apresentar configurações 

alternativas para os equipamentos, esclarecemos, mais uma vez, que se tratou de 

oportunidade de aprimorar a especificação constante da contratação anterior, de 

forma a melhor atender o objetivo do programa. Conforme experiência adquirida pela 

equipe técnica com o contrato de 2012, foi verificado, com a execução e 

operacionalização da base móvel, que as configurações de memória e capacidade de 

processamento de imagens deveriam ser revistas no novo processo, pois o 

dimensionamento original estava ocasionando perda da qualidade pretendida nas 

imagens de monitoramento das cenas. 

 

7. Destaca-se, ainda, que a evolução tecnológica está cada vez mais rápida, o que 

nos leva consequentemente a atualizações dos equipamentos em cada nova aquisição. 

De forma exemplificativa, reiteramos que as câmeras do nosso sistema de 

videomonitoramento possuirão resolução de, no mínimo, 1280x960 pixels. Assim, 

torna-se necessário ter processadores mais velozes e maior capacidade de memórias 

para acompanhar esse desempenho. Outro componente importante é a placa de vídeo, 

que, em razão do aumento da resolução, que era de 512 Mb on-board, passou a ser de 

1Gb off-board com dois fluxos simultâneos em full HD, para haver interoperabilidade 

com os monitores que possuem a mesma resolução. 

 

8. Pode-se afirmar que a tendência evolutiva e a necessidade de melhorar as 

especificações, de forma a obter o alinhamento entre os equipamentos adquiridos para 

a base móvel e os do sistema de videomonitoramento em processo de aquisição, não 

poderiam ser desconsideradas. 
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9. A primeira aquisição, feita em 2012, pela SENASP, é considerada um “projeto 

piloto”, notadamente quanto às suas especificações. Nesse sentido, observe-se que o 

sistema de videomonitoramento, associado às bases móveis, ainda se encontra em 

execução, de sorte que as mudanças realizadas foram advindas da expertise dos 

técnicos que estão acompanhando a operacionalização dos sistemas até então já 

executados e não importaram em aumento expressivo de custos, conforme se demonstra 

na Tabela 1, abaixo. 

 

10. Vale ressaltar que, como forma de melhorar o planejamento das aquisições da 

SENASP e em conformidade com a legislação de referência, foi implantado em 2015 

metodologia que abrange desde a iniciação do processo de aquisição até o 

encerramento da execução contratual, tornando-se, assim, rotina formal uma praxe que 

já vinha sendo adotada nas recentes contratações deste Ministério. Busca-se, com isso, 

a implementação de boas práticas na realização do planejamento, sento instituído o 

Estudo Técnico Preliminar como requisito na instrução processual, bem como outros 

artefatos necessários à formalização da demanda, em consonância com a 

recomendação sugerida no Relatório Preliminar. 

 

 
 

11. No que tange à constatação 3.1.1.2, convém frisar que coadunamos com o 

entendimento abordado pela CGU quanto aos elementos necessários e suficientes para 

caracterizar o objeto da licitação constante do Projeto Básico/Termo de Referência, 

com base nas alíneas “a” a “f”, inciso IX, do art. 6º, da Lei nº 8.666/1993, no art. 3º, 

inciso II, da Lei nº 10.520/2002, bem como do art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/20005. 

Em linhas gerais, o questionamento apresentado pela CGU quanto à pesquisa de 

mercado ocorrida na fase interna do Pregão Eletrônico nº 40/2013, é de que a 

SENASP, ao elaborar, e a CGL, ao aceitar a pesquisa de preço supostamente 

inadequada, contribuíram para eventual prejuízo na avaliação dos custos do objeto do 
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pregão em tela. Com a devida vênia ao entendimento do Órgão Federal de Controle, 

possuímos entendimento dissonante, conforme considerações a seguir. 

 

12. A análise da CGU considerou como parâmetros os valores licitados no pregão 

14/2012 e o valor estimado do Pregão 40/2013 e apontou acréscimos superiores a 50% 

no valor do bem. 

 

13. Cabe ressaltar que o valor licitado é proveniente da fase de lances do Pregão, 

portanto já vencidos os esforços de competição entre os licitantes, de forma a se obter o 

menor preço. Por outro lado, o valor estimado é proveniente de fase interna da 

instrução processual, na qual as empresas são consultadas a fim de obter valores de 

mercado que constituirão valor de referência para o Pregão, sem, contudo, 

caracterizar obrigação de desfecho do certame. 

 

14. Ao se comparar os valores licitados nos dois Pregões (14/2012 e 40/2013) – 

método que se mostra mais coerente, pois ambos passaram por fase de disputa de 

preços -, a maior diferença encontrada foi de 28,43%. Considerando ainda o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, bem como a 

valorização da moeda norte americana perante a brasileira, verifica-se que não houve 

variação tão expressiva conforme pontuada no Relatório Preliminar de Auditoria. 

 

15. Abaixo, segue tabela comparativa: 

 

 
 

 

16. Com efeito, a tabela anterior demonstra que o percentual da diferença entre os 

valores licitados em 2012 e 2013, aplicados o IPCA e a variação cambial no dia do 

certame, não ultrapassa 15,42%, como se vê para a região Nordeste, percentual bem 

inferior ao indicado no Relatório Preliminar de Auditoria (superiores a 50% no valor 

do bem). Ressalta-se ainda que, ao analisarmos a região Norte, houve deflação de 

0,46% (-0,46%). Assim, mesmo considerando o aumento médio de 6,59% por região, 

não podemos descurar a evolução tecnológica que levou à atualização dos 

equipamentos na aquisição de 2013. 

 

 
  

17. Conforme se comprova na tabela anterior, a região com o maior índice de 

variação no valor licitado (Nordeste) representa 15,42% do quantitativo total previsto 

no Pregão. Já na região Sudeste, de maior quantidade prevista, a variação do valor 

licitado foi somente de 7,01%. 
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18. De outra forma, ao se comparar os valores estimados nos dois Pregões 

(14/2012 e 40/2013) – método que se mostra mais adequado -, a maior diferença 

encontrada foi de 8,39%. Logo, também se verifica que não houve variação tão 

expressiva conforme pontuada no Relatório Preliminar de Auditoria. 

 

19. Abaixo, segue tabela comparativa: 

 
20. Em ambas as comparações, conclui-se que não houve média elevada para a 

definição do custo da contratação. A variação se manteve dentro das alterações de 

mercado, considerando o lapso temporal entra as duas contratações e os fatores 

decorrentes. 

 

21.  Em que pese os argumentos apresentados pela CGU, no tocante à utilização de 

valores de contratações anteriores como parâmetro para formação de estimativa de 

preços em novo processo de licitação, nota-se entendimento diverso do Tribunal de 

Contas da União. Em recente pronunciamento da Suprema Corte de Contas, o Ministro 

Relator Benjamin Zymler, em análise de caso concreto, concluiu que a simples 

divergência entre os valores orçados e o resultado da licitação não serve para 

evidenciar que os valores estimados estão acima do preço de mercado. Para tanto, 

torna-se necessária que a constatação esteja baseada em informação sobre os preços 

de mercado vigentes à época do certame. 

 

Ainda que o procedimento de elaboração do orçamento adotado pelos gestores 

não se traduza no melhor método de se apurar os preços de mercado, os dados 

constantes do processo não permitem uma estimativa mais adequada destes 

preços. Ainda que se tomasse como referência o Contrato 14/2009 citado nos 

autos, em vigor à época e com objeto similar, não se pode considerá-lo como 

amostra apta a fornecer informações sobre os preços praticados no mercado. 

(Acórdão 5101-33/14-1, de 16/09/2014, Primeira Câmara, Min. Benjamin 

Zymler). 

 

22. Traçando um paralelo entre o entendimento e a situação em tela, de igual modo, 

não podemos usar como parâmetro o valor estimado no contrato realizado por este 

Ministério no ano de 2012. Como evidenciado no quadro anterior, diversos fatores 

influenciaram o preço, como a variação cambial e a própria inflação, além dos 

avanços tecnológicos. 

 

23. Relativamente à exigência de orçamento detalhado (planilha de formação de 

custos), chamamos a atenção quanto à aplicabilidade de tal exigência para o presente 

caso. Observe-se, como bem informou a CGU ao descrever o objeto licitado, constante 

na INFORMAÇÃO Nº 3.1.1.1: “trata-se da análise do processo licitatório e processos 

de pagamento relativos à aquisição de unidades de centros de comando e controle 

móveis para o programa crack é possível vencer”, que o Pregão que está sendo 

questionado tem como objeto a aquisição de bases móveis, e nesse sentido é pertinente 

verificarmos que como parte da argumentação dessa CGU, foi utilizado como 

referência o inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93. O mesmo artigo, nos incisos I, II e 

III, define o que é obra, serviço e compra, no âmbito das licitações administrativas. 

Assim, utilizando da própria narrativa dessa CGU, verificamos que resta demonstrado, 
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segundo o art. 6º da Lei nº 8.666/93, que o objeto em questão é definido por compra de 

bem, conforme define o inciso III, que explicita o seguinte: 

 

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

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 

para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, 

operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação 

de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;  

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só 

vez ou parceladamente; 

 

24. Assim, fica claro que estamos abordando a aquisição de bens e não a 

contratação de prestação de serviço ou obras, o que no caso concreto diferencia, 

significativamente, a abordagem da análise da causa atribuída. Entendemos que os 

argumentos para demonstrar a causa constante na CONSTATAÇÃO n 3.1.1.2 estão 

ancorados no já citado inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e também sobre a 

observância da Instrução Normativa nº 02/2008-SLTI/MPOG, sendo que tais 

normativos dispõem essencialmente sobre obras e prestação de serviços continuados ou 

não. 

 

25. Nessa linha, concordamos que, caso se tratasse de uma contratação 

exclusivamente de prestação de serviço, seria solar a necessidade de ser observada a 

exigência de uma planilha de formação de custo detalhada, conforme preconizam os 

aludidos normativos, como também o inciso II, § 2º, art. 7º da Lei 8.666/93. No entanto, 

a licitação em questão tem por objeto a aquisição de bases móveis que se resume na 

aquisição do bem pronto e acabado. Nessa senda, verifica-se que as áreas técnicas da 

SENASP e da CGL ao, respectivamente, elaborar e analisar a pesquisa de mercado, 

demonstraram extrema diligência no exercício de suas atribuições, suscitando, 

inclusive pontos passíveis de melhoria. Tal diligência, contudo, limita-se à abrangência 

dos conhecimentos técnicos que cada ator do processo detém. Dessa forma, se por um 

lado os técnicos da CGL analisaram os aspectos formais da pesquisa de mercado, 

dentre outros elementos da contratação, por outro, essa manifestação fora suprida 

diante da análise final e consequente justificativa da SENASP, que detém os 

conhecimentos técnicos sobre a demanda e, desta feita, procede análise dos aspectos 

materiais. Assim, por ocasião da pesquisa de mercado do pregão nº 40/2013, entende-

se que foram supridas as exigências legais e orientações previstas à época da licitação. 

 

26. Logo, considerando o ponto da questão, traz-se a baila o entendimento 

majoritário do Tribunal de Contas da União, vigente à época da realização do 

procedimento licitatório em questão, que, salvo melhor juízo, enfatizava a necessidade 

da planilha de preços somente quando a contratação tivesse por objeto mão-de-obra 

com dedicação exclusiva, aplicando-se, para os demais casos, a planilha simplificada, 

tendo em vista que a natureza de algumas contratações inviabiliza a exigência da 

planilha detalhada. 

 

27. Nessa senda, faz-se premente reconsiderar atribuição da causa e de aceitação 

de inadequada pesquisa de mercado sem orçamento detalhado, visto tratar-se de 

aquisição de bem, situação na qual, à época, entendia-se cabível por tratar-se de 

licitação para aquisição de produto pronto e acabado. Lembramos que foi vislumbrado, 

pela área técnica, como suficiente para a instrução processual a elaboração da 

planilha formadora de custos simplificada, entendimento esse que em comparação com 

as licitações de aquisições em geral supriam as normas legais na visão da CGL, frise-
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se, à época. Adotando tal entendimento, o Tribunal de Contas da União – TCU já 

consolidou resenha jurisprudencial sobre o tema em que a regra é a exigência de 

planilha somente para obras e serviços sendo a exceção, apenas quando couber, a 

utilização em outros objetos de licitações: 

 

Título: EXIGÊNCIA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS CUSTOS 

UNITÁRIOS 

Origem  Resenha de Jurisprudência – elaborada pela Secretaria das 

Sessões 

Situação Entendimento 

Texto Os processos licitatórios para a execução de obras e para a prestação de 

serviços devem ser instruídos com orçamento detalhado da composição 

analítica dos custos unitários do objeto a ser contratado; e constando em edital, 

sempre que couber, modelo demonstrativo de formação de preço com todos os 

elementos que compõem o custo da aquisição. 

Datas  Última alteração do texto: 19/03/12 

Controle 998 4 2 2 4.36.0 

 

28. Quanto ao suposto descumprimento das alíneas “a” a “f” do inciso IX do artigo 

6º da Lei nº 8.666/1993, lembramos que, embora não tenha ocorrido pesquisa de 

preços detalhada com a precificação de cada acessório que compunha o conjunto 

formador do bem único a ser adquirido, os referidos acessórios foram amplamente 

especificados no Anexo I-A do Termo de Referência. Houve, pois, inteiro cumprimento 

do dispositivo legal mencionado, o qual, ressalte-se, cuida dos elementos a serem 

inseridos no Projeto Básico/Termo de Referência, devendo a administração pública 

atentar-se, conforme acima indicado, às ressalvas relativas a processos de aquisições 

em contraste com os processos de contratação de serviços, quando da aplicação dos 

referidos incisos. 

 

29. Entendemos equivocada a conclusão apontada pela CGU quanto à inadequação 

dos procedimentos adotados no presente pregão. Nesse sentido, é de se verificar que os 

procedimentos relativos à pesquisa seguiram os normativos vigentes à época dos fatos 

e eventuais inconsistências foram afastadas e somente após tal afastamento houve o 

seguimento da demanda. 

 

30. Quanto aos normativos vigentes, citamos que houve a aplicação do previsto na 

Portaria MJ Nº 2999, de 27 de novembro de 2012, que instituiu o calendário anual de 

compras de materiais de consumo, materiais permanentes e equipamentos e de 

contratações de obras e serviços no âmbito do Ministério da Justiça. 

 

31. Considerando o descrito na Tabela 3: Percentual da diferença do valor 

estimado 2012 e 2013, a variação de preço no valor estimado em 2013 se manteve 

dentro dos parâmetros aceitáveis, computado o lapso temporal entre as duas 

contratações e os fatores decorrentes dos avanços tecnológicos. 

 

32. Deste modo, mesmo que a proposta da empresa MARCOPOLO tivesse sido 

descartada da composição de preços, ainda seria caracterizada a vantajosidade da 

realização do Pregão em análise, pois o preço licitado ficou menor que o preço 

estimado simulado, para todas as regiões, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
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Tabela 4: Simulação do percentual da diferença do valor estimado e licitado em 2013, 

desconsiderando proposta da empresa Marcopolo. 

 

33. Nesse aspecto, o Ministro Valmir Campelo relata que não se vislumbra 

qualquer impropriedade na metodologia de obtenção de referência a partir de média 

aritmética das pesquisas de mercado obtidas, visto que o melhor preço para a 

Administração será obtido na fase de lances. 

 

“20. Nessa linha, a razão para fixação do dito valor de marcado é evitar a 

eventual contratação por preços abusivos, sendo que a efetiva depuração do 

valor que melhor atende ao interesse público ocorrerá no ambiente de 

concorrência inerente a todo processo licitatório. Deste modo, não vejo, no 

caso, qualquer impropriedade na metodologia de obtenção da referência a 

partir da média aritmética das pesquisas de mercado obtidas.” 

(Acórdão 0694-09/14-P, de 26/03/2014, Pleno, Min. Valmir Campelo). – (Grifo 

nosso) 

 

34. Por oportuno, ratificamos que – no âmbito das competências e 

responsabilidades de cada área, no que tange a utilização da proposta da empresa 

Marcopolo, para avaliação de preço de mercado do bem a ser adquirido e sua 

relevância na análise crítica levando em consideração o coeficiente de variação – não 

houve falha no atendimento aos normativos vigentes à época. Foi dito, na análise do 

controle interno que a unidade demandante utilizou indiscriminadamente o coeficiente 

de variação a fim de afastar os preços inexequíveis ou excessivamente elevados. 

Acontece que o real motivo pelo qual se utilizou tal critério deveu-se inteiramente a 

aplicação de norma interna da casa que impôs tal ação, e nessa toada, em 

consideração ao princípio da legalidade, a não utilização de tal critério configura-se 

como conduta inexigível à administração. Queremos dizer com isso que não foi ato 

discricionário do agente público escolher qual a melhor metodologia, cuidou-se da 

estrita observância de normativo, qual se o já revogado anexo IV da Portaria nº 2.999, 

de 27 de novembro de 2012, que assim determinava como critério de avaliação: 

 

“o cálculo da média será válido quando o conjunto de dados ou valores obtidos 

apresentar coeficiente de variação (CV) menor ou igual a 25%” 

 

35. É pertinente ressaltar que a adoção do critério de 25% inserido na Portaria 

resultou de grupo de trabalho composto dos diversos atores dos procedimentos 

licitatórios deste Ministério, na forma do Comitê Estratégico de Aperfeiçoamento do 

Processo de Aquisição e Contratação do MJ, instituído pela Portaria nº 2.867, de 

26.12.11, que buscou diversas soluções na praxe administrativa e nos normativos legais 

para a escolha do referido percentual. 

 

36. Outro aspecto que desejamos abordar é que, diferentemente daquilo que foi dito 

sobre a aceitabilidade de preços por parte da CGU, não há critério definido em lei ou 

pela doutrina que seja utilizado como parâmetro universal e infalível. Então, sobre a 

ótica da objetividade, como definir se um preço é inexequível ou excessivamente 

elevado? Pensando nisso, a orientação do TCU sobre a questão é que os critérios a 
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serem analisados para fins de classificação de um valor “inexequível” devem ter por 

base os próprios preços encontrados na pesquisa, a partir de uma ordenação numérica 

na qual se busque excluir aqueles que mais se destoam dos demais. Entretanto, o 

Excelso Tribunal não estabeleceu critérios objetivos para essa tomada de ação. 

 

37. Assim, olhando a legislação pertinente, temos o §1º do art. 48 da Lei 8.666/93, o 

qual considera inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 70% do valor orçado 

pela administração referente a obras e serviços de engenharia. Ressalta-se que o 

critério é restrito a obras e serviços de engenharia. Contudo reafirmamos: não existe 

norma que defina exequibilidade do preço para outros serviços ou aquisições. Dito 

isso, entende-se que a legislação diz somente o que fazer, mas não como fazê-lo. 

 

38. Relativamente ao uso da medida de dispersão denominado coeficiente de 

variação, entende-se que consiste em boa prática na aceitabilidade de preços. Tal 

medida de dispersão denominada coeficiente de variação, fornece a variação dos dados 

obtidos em relação à média. Assim, quanto menor for o seu valor, mais homogêneo 

serão os dados. Dito isso, o coeficiente de variação é considerado baixo (apontando um 

conjunto de dado bem homogêneos) quando for menor ou igual a 25%. Ainda, quando 

o coeficiente de variação for maior que 25%, os dados serão considerados 

heterogêneos, ou seja, representa valores distantes uns dos outros, provocando, assim, 

distorção da média. Repita-se que no presente pregão nenhum dos valores cotados 

apresentavam variação entre si maior que 25%, sendo, portanto, considerados 

matematicamente homogêneos. Cabe ressaltar que essa mesma metodologia é aceita 

pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o manual técnico da cada in 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Manual de Orientação Pesquisa de Preços, 

Brasília, 2014. 

 

39. Enfim, argumentamos que sobre os aspectos formais da pesquisa de preços, no 

âmbito da competência de cada unidade, todas as ações foram tomadas de forma a 

resguardar os requisitos necessários para validação da pesquisa de preços. 

 

40.  Julgamos necessário levar em consideração que, atualmente, os órgãos e 

entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), do qual o Ministério da 

Justiça faz parte, estão vinculadas às diretrizes da Instrução Normativa Nº 5 

SLTI/MPOG, de 27 de julho de 2014. Assim, o Ministério da Justiça, por meio da 

Portaria nº 1250/2014-GM/MJ, alterou a Portaria nº 2.999/12, que no caso específico 

passou a observar os critérios dispostos na IN Nº 5/2014, bem como a observação da 

IN nº 2/2008 – SLTI/MPOG, revogando os anexos III e IV, que estabeleciam os 

critérios aceitáveis para a validação da proposta. 

 

41. Dessa forma, atualmente, não há métrica estabelecida para afastabilidade de 

preço considerado inexequível ou excessivamente elevado, apenas a recomendação de 

utilização de métodos estatísticos que melhor se enquadrem, desde que devidamente 

justificados, conforme orientação do caderno de logística sobre pesquisa de preços do 

site comprasgovernamentais.gov.br: 

 

“3.1 No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a 

média ou o menor dos preços obtidos. 

Um dos métodos previstos na norma é a utilização de média entre os valores 

pesquisados, que pode ser obtida a partir da soma dos resultados encontrados 

na pesquisa dividida pela quantidade numérica de pesquisas realizadas.  

O outro método de pesquisa, resultado da Instrução Normativa nº 7/2014, é a 

utilização do menor preço obtido no âmbito do parâmetro. Neste caso não 
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haverá necessidade de realização de média, podendo o gestor adotar de pronto 

a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O órgão poderá, justificadamente, utilizar métodos diversos dos previstos na 

norma para a obtenção do preço médio na pesquisa de preços, usando, por 

exemplo, parâmetros estatísticos a fim de apurar o valor estimado (desvio 

padrão, moda, mediana, índice deflatores, etc.).” 

 

42. Em tempo, não obstante a inexistência de dispositivo legal que expressamente 

aponte a necessidade de planilha detalhada para aquisições de bens, concordamos com 

a recomendação referente ao item 3.1.1.2 do Relatório Preliminar. A abertura da 

planilha formadora de custos para aquisições que exijam qualquer nível de 

customização encontra-se dentro das melhores práticas administrativas. 

 

43. Dito isso, informamos que a CGL deu início a discussão quanto à necessidade 

de estabelecimento de critérios objetivos de afastamento de preços extremos. Assim 

sendo, foi proposto junto à SPOA deste Ministério, edição de portaria ministerial com 

vistas a complementar a instrução normativa nº 5, a qual propõe, por ocasião do juízo 

crítico das cotações colididas na pesquisa de mercado, em primeiro momento, a 

exclusão da proposta cujo valor seja inferior a 70% e superior a 30% em relação à 

média das demais, para depois, em segundo momento, aplicarmos métodos estatísticos 

a fim de alcançar o resultado mais vantajoso na estimativa do valor máximo 

admissível.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na análise do controle interno foram consideradas as informações encaminhadas pelos 

Ofícios 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 19/08/2015, cuja 

íntegra encontra-se em anexo a este Relatório. 

Ante as constatações evidenciadas nos autos do Processo nº 08020.005930/2013-56 

referente ao Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 40/2013 e as manifestações 

apresentadas pela SENASP e CGL/SPOA/SE/MJ, fazem-se necessário tecer os 

comentários a seguir. 

Em resposta a Solicitação de Auditoria, relativamente à precificação dos serviços de 

customização dos produtos empregados na aquisição dos centros de comando e controle 

móveis, com vistas a estipular a estimativa de preços, necessária na fase interna para 

instrução do termo de referência, a SENASP encaminhou a planilha de preços da 

empresa vencedora e não aquelas que serviram de base para a pesquisa de mercado.  

Os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequado, para 

caracterizar o serviço objeto da licitação estão disciplinados nas alíneas “a” a “f”, inciso 

IX, do art. 6º, da Lei nº 8.666/93. Acessoriamente para pregão eletrônico os referenciais 

legais são o art. 3º, inciso II, da Lei nº 10.520/2002, que diz “a definição do objeto 

deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 

irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição”, bem como o art. 9º, § 2º, do 

Decreto nº 5.450/2005, diz que: 

“O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes 

de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento 

detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado 

em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-

financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento 
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do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e 

objetiva.” (Grifo nosso).  

O Tribunal de Contas da União em diversas assentadas reafirma: 

“(...) nos procedimentos licitatórios para aquisição de produtos e 

contratação de serviços, anexe aos instrumentos convocatórios o orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, ressalvada a 

modalidade pregão, cujo orçamento deverá constar obrigatoriamente do 

Termo de Referência, ficando a critério do gestor, no caso concreto, a 

avaliação da oportunidade e conveniência de incluir tal Termo de Referência 

ou o próprio orçamento no edital ou de informar, nesse mesmo edital, a 

disponibilidade do orçamento aos interessados e os meios para obtê-los” 

(Ver Acórdão 531/2007-Plenário).  

Este Acórdão está indicado na publicação Licitações e Contratos – Orientações e 

Jurisprudência do TCU. 

O TCU em mesma publicação às páginas 78/79 assim disciplina com base na legislação 

o termo de referência aqui tratado:  

 
“... 

Será elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitação, em conjunto 

com a área de compras, e aprovado por quem autorizou a realização do 

procedimento licitatório. 

Deve conter, dentre outros, os seguintes elementos: 

(...) 

 valor estimado  em planilhas de quantitativos e preços unitários, se 

for o caso; 

(...) 

Termo de Referência deve conter todos os elementos capazes de definir o 

objeto, de forma clara, concisa e objetiva, bem assim com nível de precisão 

adequado para caracterizar o bem ou o serviço. Tem função similar à do 

projeto básico exigido para as demais modalidades de licitação, porém de 

forma mais simples, em razão da natureza comum que deve revestir o objeto 

a ser contratado por pregão.” 

 

Oportuno transcrever a argumentação do Eminente Relator inserto no Acórdão 

referenciado, quando conclui que: 

“O entendimento que prevaleceu na oportunidade reflete, a meu ver, o 

espírito da lei do pregão. Primeiro porque do termo de referência, 

documento que integra o processo administrativo da contratação, deverá 

constar orçamento detalhado, considerados os preços de mercado. Segundo 

porque não há exigência de orçamento detalhado em planilha de custos 

unitários, como na Lei nº 8.666/93. Terceiro porque ficará a critério do 

gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de 

incluir tal termo de referência ou o próprio orçamento no edital ou de 

informar, nesse mesmo edital, a disponibilidade do orçamento aos 

interessados e os meios para obtê-los. Quarto porque permite ao pregoeiro 

obter, na fase de lances e de negociação do pregão, preços inferiores 

àqueles resultantes da pesquisa realizada. Por último porque o acesso ao 

orçamento estará assegurado aos licitantes que solicitarem vista do 

processo.” (Grifo nosso) 

Cabe ainda ressaltar o teor do item 9.3.2 desse Acórdão onde orienta os procedimentos 

da unidade julgada realize quando da instrução de processo licitatório, senão vejamos: 

“... 
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9.3.2. nos procedimentos licitatórios para aquisição de produtos e 

contratação de serviços, anexe aos instrumentos convocatórios o orçamento 

estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, ressalvada a 

modalidade pregão, cujo orçamento deverá constar obrigatoriamente do 

termo de referência, ficando a critério do gestor, no caso concreto, a 

avaliação da oportunidade e conveniência de incluir tal termo de referência 

ou o próprio orçamento no edital ou de informar, nesse mesmo edital, a 

disponibilidade do orçamento aos interessados e os meios para obtê-

los;”(grifo nosso) 

Ante o exposto, conclui-se que a SENASP não adotou as providências para elaborar o 

devido orçamento detalhado, especialmente para o objeto complexo que envolveu 

despesas de alto custo, prejudicando o julgamento das propostas de preços apresentadas 

nesse Pregão. As consequências dessas impropriedades serão discutidas em item 

específico desse Relatório de Auditoria. 

No que se refere à realização de análise do custo-benefício das alterações promovidas 

no objeto do Pregão nº 40/2013, em relação à compra similar realizada por meio do 

Pregão nº 14/2012, observa-se que a estimativa de custos realizada pela unidade 

apontou para acréscimos superiores a 50% no valor do bem, uma vez que na compra 

anterior os valores variaram de R$ 637.000,00 a R$ 690.000,00, e a estimativa de 

mercado apontou preços de referência entre R$ 1.054.467,20 e R$ 1.070.787,20. Em 

resposta ao questionamento acerca da apresentação de planilha com os custos das 

alterações efetivadas a Unidade limitou-se a apresentar as especificações técnicas dos 

componentes da customização dos ônibus nas duas licitações. Não há, nos autos, nem 

apresentado posteriormente, qualquer elemento que demonstre a realização de análise 

de custos e benefícios, o que seria relevante diante da grande disparidade de preços no 

interstício de um ano entre as compras. 

A Nota Técnica nº 384/2013/DEPRO/SENASP (fl. 256-V) ao tratar da impossibilidade 

de se utilizar os empenhos da licitação anterior informa que “(...) na aquisição atual 

foram incluídos ou alterados os equipamentos, como: switch, layer 3, layout, nobreak 3 

kva, estação para operacionalização, gerador, servidor, storage e poltronas, forma de 

transporte.”. Destacou, ainda, que os empenhos anteriores não servem como valor de 

referência, pois “além da alteração e inclusão de itens na especificação do presente 

processo, a cotação do dólar oscila o valor da aquisição e houve um aumento 

representativo na referida moeda em relação à época em que foi empenhado.”. 

Também não constam do processo elementos que comprovem o impacto financeiro dos 

eventos alegados na estimativa do valor. Ocorreu, portanto, prejuízo na avaliação da 

adequabilidade do Termo de Referência para o alcance do interesse público, 

considerando o princípio da eficiência, uma vez que itens alterados podem ter onerado a 

contratação. Este risco poderia ser minimizado caso a equipe técnica buscasse 

informações detalhadas acerca dos custos de cada componente, podendo, se fosse o 

caso, apresentar configurações alternativas de equipamentos.  

Com relação à utilização do preço da empresa Marcopolo para avaliação do preço de 

mercado do bem a ser adquirido, relevante se torna a análise crítica quanto à 

adequabilidade do uso do coeficiente de variação como ferramenta única para 

determinação do critério de aceitabilidade de preços. O coeficiente de variação é 

instrumento estatístico utilizado para demonstrar em termos percentuais o quanto os 
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dados de uma determinada amostra variam em relação à média. O instrumento é eficaz 

para determinar a homogeneidade dos valores de uma população. Entretanto, o 

percentual de 25% usualmente utilizado em estatística para determinar que um conjunto 

de dados é homogêneo não pode ser aplicado indiscriminadamente a qualquer tipo de 

avaliação. No caso da utilização de coeficiente de variação de até 25% isoladamente é 

insuficiente para expurgar preços discrepantes que possam contaminar amostras de 

preços.  

Observa-se no processo licitatório que os preços que fundamentaram o valor mercado 

apresentam coeficiente de variação de 15% a 16%, enquanto a diferença do maior valor 

ofertado em relação à média dos preços obtidos na pesquisa ficou entre 29% e 31%.  

Empresa 
Preço Unitário por Região (R$) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

UBERMAC 1.034.300,00 1.034.300,00 994.450,00 994.450,00 994.450,00 

REVESCAP 976.236,00 976.236,00 976.236,00 970.236,00 970.236,00 

EMPORIUM 978.400,00 978.400,00 952.650,00 952.650,00 952.650,00 

USATEC 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 

MARCOPOLO 1.390.000,00 1.388.000,00 1.383.000,00 1.380.000,00 1.384.000,00 

Média 1.070.787,20 1.070.387,20 1.056.267,20 1.054.467,20 1.055.267,20 

Desvio-Padrão 161.169,87  160.377,67  163.903,36  163.309,73  164.904,46  

Coeficiente de Variação 

(%) 
15,05% 14,98% 15,52% 15,49% 15,63% 

Diferença do maior preço 

em relação à média (%) 
29,81% 29,67% 30,93% 30,87% 31,15% 

 

Utilizando o argumento de que os preços são aceitáveis desde que o coeficiente de 

variação fique em até 25%, em obediência à Portaria MJ nº 2.999/2012, e extrapolando 

o valor da proposta para o limite máximo, observamos que mesmo preços quase 50% 

superiores à média seriam aceitos, conforme demonstrado na simulação a seguir: 

Empresa 
Preço Unitário por Região (R$) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste 

UBERMAC 1.034.300,00 1.034.300,00 994.450,00 994.450,00 994.450,00 

REVESCAP 976.236,00 976.236,00 976.236,00 970.236,00 970.236,00 

EMPORIUM 978.400,00 978.400,00 952.650,00 952.650,00 952.650,00 

USATEC 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 975.000,00 

PREÇO MÁXIMO 1.697.000,00 1.697.000,00 1.669.000,00 1.668.000,00 1.668.000,00 

Média 1.132.187,20 1.132.187,20 1.113.467,20 1.112.067,20 1.112.067,20 

Desvio-Padrão  283.292,96   283.292,96   278.082,55   278.284,90   278.284,90  

Coeficiente de Variação 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Diferença do maior preço 

em relação à média (%) 
49,89% 49,89% 49,89% 49,99% 49,99% 

 

Deste modo, destaca-se que o coeficiente de variação foi insuficiente para determinar a 

adequação da pesquisa de preços. Além disso, no processo licitatório, o que determinou 

o limite máximo para contratação foi a média dos preços, não sendo razoável utilizar 

cotação muito acima deste valor de modo a elevar o teto para aceitabilidade de 

propostas na fase inicial de lances, o que pode induzir licitantes a iniciar disputas de 
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preços em patamares elevados. Reitera-se assim que excluindo o preço da Marcopolo, o 

teto para contratação seria reduzido em aproximadamente R$ 80.000,00.  

Apesar de o preço contratado ter sido inferior ao orçado, no momento da licitação a 

negociação de preços iniciou-se em patamar muito elevado, sendo a melhor proposta 

inicial de R$ 1.050.000,00 para cada item, superior à média de R$ 977.000,00 caso o 

preço da empresa Marcopolo tivesse sido excluído do orçamento, o que contribuiu para 

a elevação do valor contratado nos itens em que o tempo do fechamento aleatório para 

lances foi exíguo, fato tratado em constatação específica neste Relatório.  

Entretanto, consideramos que a inexistência de detalhamento dos custos unitários que 

compõe o objeto da licitação ensejou falha na aplicação do inciso IX, do art. 6º, da Lei 

nº 8.666/93, e dos artigos 3º, inciso III, e 4º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002. Além 

disso, não só descumpriu o que determina o art. 8º, incisos I e II, do Decreto nº 

3.555/2000, e art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005, como também foi determinante 

para impossibilitar a aferição do valor de mercado.  

A CGL também não observou os mesmos ditames legais quando confeccionou o 

competente edital do Pregão SRP nº 40/2013, aceitando o termo de referência não 

contendo as exigidas planilhas de quantitativos e preços unitários, nem as 

providenciando, mesmo argumentando que é de competência da área demandante a 

realização da pesquisa de mercado, como apresentado nos documentos constantes do 

processo em questão a seguir indicados: 

1. Despacho nº 285/2013/SECOM/CGL/SPOA/SE/MJ, de 05/09/2013, às fls. 374,  

com a devida concordância da Coordenadora de Procedimentos Licitatórios: 

“...Não obstante a informação exarada pelo Despacho s/n do Setor de 

Acompanhamento de Processos – SAP, às fls. 372, de que as considerações 

deste SECOM, já foram respondidas através da Nota Técnica 

MJ/SENASP/DEPRO nº 408/2013, reafirmamos que permanece o 

entendimento quanto à necessidade da área requisitante aprovar plenamente 

as propostas diligenciadas, para que essas possam compor o valor máximo 

estimado que norteará o futuro certame, considerando que a Portaria GM nº 

2.999/2012 não nos delega competência para realizar juízo de valor quanto 

a aprovação das propostas.”  

Ante o exposto, resta claro que este Serviço de Compras e Cadastro não 

possui condições de validar a pesquisa de mercado, tão pouco a Planilha 

Padrão de Estimativa, tendo em vista que a SAP/SENASP não repassou a 

solicitação ao demandante requisitante. 

Todavia na busca de solucionar a questão e considerando os apontamentos 

deste SECOM, fls. 369/371 não foram apreciadas pelo demandante 

requisitante, mas tão somente pelo SAP, entendemos ser necessário o 

conhecimento da questão pelo técnico responsável para que avalie a 

permanência das propostas diligenciadas na planilha de composição de 

preços.” 

 

2. Despacho nº 292/2013/SECOM/CGL/SPOA/SE/MJ, de 05/09/2013, fl. 379, 

após o preenchimento do Check List para Conferência da Pesquisa de Mercado, 

composto de duas questões básicas: questões relativas ao conteúdo das propostas 

obtidas (itens 1 a 12) e questões relativas à análise dos preços (itens 13 a 19):  
“... 

2. Em atenção à informação complementar à Nota Técnica nº 

408/2013/DEPRO/SENASP/MJ, fls. 375, informamos que resta sanada a 

inconsistência apontada no Despacho nº 288/SECOM/CGL/SPOA/SE/MJ, 

item 03, fls. 369/371, estando às propostas de acordo com os critérios para 
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elaboração da pesquisa de preços, conforma anexo III da Portaria GM nº 

2.999/2012, sendo apurado o valor total estimado para a contratação de R$ 

148.184.808,00 (cento e quarenta e oito milhões, cento e oitenta e quatro 

mil, oitocentos e dezoito reais), conforme planilha padrão de estimativa, fls. 

277/282, elaborada pelo Setor de Acompanhamento de Processos.” (grifo do 

original) 

Encerrada a instrução inicial do procedimento licitatório, o Encaminhamento nº 

236/2013-COPLI/CGL/SPOA/SE/MJ, fl. 380, também de 05/09/2013, dando 

continuidade à instrução do processo, foi remetido para elaboração da minuta de edital, 

não se discutindo, nos autos, o necessário detalhamento das propostas em planilhas de 

preços com quantitativos e preços unitários. 

 

Considerando os fatos analisados, conclui-se que a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública/MJ elaborou e aprovou termo de referência, bem como realizou pesquisa de 

preços e validou os orçamentos, que foram aceitos pela Coordenação-Geral de 

Logística/SPOA/SE/MJ, sem a utilização de orçamento detalhado para estimar os custos 

da contratação, e utilizando orçamento com preço excessivo, culminando na definição 

de média elevada para a definição dos custos da contratação, contrariando o 

estabelecido no art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 3º, caput, da Lei nº 

8.666/93. 

 

Em análise das manifestações da Unidade após a expedição do Relatório Preliminar, 

cumpre inicialmente reiterar entendimento de que a ausência de orçamento detalhado 

comprometeu a análise do custo dos bens adquiridos, bem como impossibilitou 

avaliação do custo-benefício das alterações promovidas no projeto, alinhando-se o 

entendimento ao do Acórdão TCU nº 90/2004 – Segunda Câmara: 

 
“Elabore pesquisa de mercado quando da execução de procedimento 

licitatório na modalidade Pregão, bem como, termo de referência contendo 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, 

por meio de orçamento detalhado, considerando os preços e as 

especificações em prática no mercado, conforme preconiza o art. 8º do anexo 

I do Decreto nº 3.555, de 08/08/2000.” (grifo nosso) 

 

Quanto ao aprimoramento das especificações apresentadas no Termo de Referência do 

Pregão nº 40/2013, não se questiona nesta auditoria a necessidade dos aprimoramentos, 

mas tão somente a inexistência na fase interna da licitação de estudo que envolva o 

componente custos, de modo a demonstrar a eficiência no gasto público. 

 

A atualização dos valores da compra anterior utilizando o índice de inflação somado à 

variação cambial não é adequada, da forma apresentada pela Coordenação-Geral de 

Logística para a comparação entre os valores licitados em 2012 e 2013, uma vez que a 

variação cambial afeta os itens de procedência externa e a inflação afeta os 

componentes produzidos no mercado nacional. Deste modo, os números apresentados 

para o pregão de 2012 foram superavaliados. Assim, para efetuar a análise da 

compatibilidade dos custos, faz-se necessária a elaboração de planilha detalhada dos 

custos que compõe o bem adquirido.  

 

Em relação à comparação efetuada entre os valores estimados nas duas contratações, 

destaca-se que a partir da realização do Pregão de 2012 a Administração passou a ter 

informação sobre os valores reais aos quais as empresas estavam dispostas a ofertar 

após o esforço de competição, não sendo coerente o estabelecimento de valor limite 

para contratação 50% superior à compra anterior, ocorrida em interregno de um ano, 

considerando-se o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 

estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Reitera-se que a existência de planilha 
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detalhada de custos nas duas licitações propiciaria à Administração elementos 

suficientes para análise tanto do custo-benefício das alterações promovidas no objeto 

quanto dos valores limites para a contratação. 

 

Ainda sobre a necessidade de orçamento detalhado destaca-se exigência contida no 

Decreto nº 5.450/2005: 

 
“Art.9 Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o 

seguinte: 

(...) 

§ 2o  O termo de referência é o documento que deverá conter elementos 

capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de 

orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, 

valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, 

deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e 

gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, 

concisa e objetiva.” (grifo nosso) 

 

Ressalta-se ainda que os Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005 não diferenciam 

compras e serviços para fins de exigência do orçamento detalhado para avaliação de 

custos. 

 

Dessa forma, além dos requisitos normativos, a pesquisa pelo valor global é insuficiente 

para a avaliação de bens complexos como o adquirido. A customização do bem o torna 

uno, inviabilizando a comparação com produtos existentes no mercado, reforçando a 

necessidade de conhecer os custos dos elementos que o compõe.   

 

Em relação à utilização da proposta de preços da empresa MARCOPOLO, apesar dos 

valores adjudicados serem inferiores à média das demais propostas, o valor inicial da 

disputa de preços na fase de lances, no patamar de R$ 1.050.000,00, em conjunto com o 

tempo reduzido da disputa efetiva, prejudicou a depuração de valores na etapa de 

lances. Como resultado, a disputa foi finalizada com preços variando de R$ 780.000,00 

a R$ 918.000,00 para objetos semelhantes, tornando necessária intensa negociação em 

condições adversas para a Administração. 

 

Há que se esclarecer que não se vislumbra qualquer óbice à utilização de média de 

preços ou mesmo tratamento estatístico para definição dos valores de referência. 

Entretanto, considera-se que há de haver juízo crítico acerca da consistência dos valores, 

conforme entendimento exarado no Acórdão nº 1108/2007-Plenário: 

 
“Não e admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade 

seja destituída de juízo critico acerca da consistência dos valores levantados, 

máxime quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no 

mercado.” 

Acordão 1108/2007 Plenário (Sumario) 

 

No caso em análise, a utilização do coeficiente de variação estipulado no normativo 

poderia resultar na aceitação de orçamento em valores superiores a R$ 1.668.000,00, o 

que não seria compatível com o objeto licitado. Entende-se, deste modo, que há a 

necessidade de aprimoramento da metodologia adotada pelo Ministério da Justiça. 

 

A Unidade, apesar de apresentar discordância quanto à análise da Controladoria-Geral 

da União, apresentou medidas para aprimoramento das próximas licitações, incluindo 

mudanças nos critérios de aceitabilidade dos orçamentos e a utilização de planilha 

detalhada nas aquisições de bens que requeiram customização. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 

Recomendação 1: Elaborar rotina de forma a instruir, quando cabível, os processos 

licitatórios com orçamento detalhado em planilhas de quantitativos e preços unitários 

para composição dos valores máximos aceitáveis para contratação. 

 

Recomendação 2: Avaliar a elaboração de norma disciplinando o tratamento de 

propostas de preço significativamente destoantes dos valores médios de mercado, 

evitando distorções no preço referencial utilizado nas aquisições do MJ. 

 

 

3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de critérios objetivos para análise das propostas apresentadas pelos 

licitantes e classificação de proposta em descumprimento a exigências do Edital. 

 

Fato 
 

No decurso do certame licitatório já identificado - Pregão SRP nº 40/2013, Processo nº 

08020.005930/2013-56 - três empresas que apresentaram melhores preços na fase de 

lances tiveram suas propostas recusadas. 

Para o item 1, que trata do fornecimento de unidades móveis de comando e controle 

para a região Norte, o menor lance foi ofertado pela empresa INDUSTRIA DE 

ONIBUS SÃO MARCOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.262.473/0001-83, no valor de R$ 

789.299,00. Entretanto a proposta foi recusada pelos seguintes motivos: “a) A licitante 

apresentou Proposta Comercial em desacordo com o subitem 11.1.2 do Edital. b) A 

licitante não apresentou garantia do Objeto, conforme subitem 11.1.7. Devido à ampla 

gama de equipamentos e suas inúmeras variações de especificações, a área técnica 

ficou impossibilitada de realizar análise.”. 

Para o item 3, relativo ao fornecimento para a região Centro-Oeste, o menor lance foi 

ofertado pela empresa USATEC BSB – INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, 

CNPJ Nº 08.933.586/0001-59, no valor de R$ 875.900,00. A proposta foi recusada com 

o seguinte fundamento: “Ao promover diligências junto à empresa, observou-se que a 

licitante apresentou outra marca e modelo, divergente do apresentado na proposta 

original, da qual concorreu com as demais licitantes, alterando, assim, a sua proposta, 

de forma a ferir o subitem 40.2 do Edital.” 

Chamada a segunda colocada, empresa INDUSTRIA DE ONIBUS SAO MARCOS 

LTDA - EPP, CNPJ nº 11.262.473/0001-83, a proposta também foi recusada, pelo 

seguinte motivo: “Recebidas as propostas e analisadas as especificações de todos os 

seus componentes, conclui-se que as especificações mínimas exigidas em Edital não 

foram cumpridas, aplicando-se o subitem 12.2.2 do Edital. 12.2.2 – Não apresentar as 

especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência, Anexo I”. 

No que tange ao item 5, para a região Sudeste, a melhor proposta foi apresentada pela 

empresa DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA., CNPJ nº 02.990.234/0001-59, pelo 

lance de R$ 918.483,00. A proposta foi recusada com o fundamento: “a)A licitante 

apresentou Proposta Comercial em desacordo com o subitem 11.1.2 do Edital. Devido 

à ampla gama de equipamentos e suas inúmeras variações de especificações, a área 
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técnica ficou impossibilitada de realizar análise pela falta de documentação enviada 

pela licitante, descumprindo o edital.” 

A empresa apresentou intenção de recurso informando: 

“Sr. pregoeiro, declaramos nossa intenção de recurso contra nossa 

desclassificação, devido ao edital conter a clausula 11.1.2, sendo a mesma 

desnecessária ou que extrapole os ditames da lei de regência e cujo 

excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou 

que o transmude de um instrumento de defesa do interesse público em 

conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a Administração. 

Estaremos explanando os motivos detalhadamente na peça recursal. 

Obrigado.” 

Os itens do Edital que fundamentaram as recusas das propostas foram os seguintes: 

“11.1.2 – especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega;” 

“12.2 – Será desclassificada a proposta que:  

... 

12.2.2 – Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital;”(grifo nosso) 

 

As empresas que tiveram suas propostas recusadas para os itens 1 e 3 não apresentaram 

indicação de marca e modelo para os acessórios. Em que pese a existência da exigência 

no Edital, no Anexo I não fica claro para quais itens a empresa deve obrigatoriamente 

apresentar a indicação de marca e modelo.  O Anexo apresenta os seguintes itens: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. VEÍCULO MICROÔNIBUS CUSTOMIZADO, COM EQUIPAMENTOS 

EMBARCADOS: 

2. EQUIPAMENTOS BÁSICOS EMBARCADOS 

3. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS RODOVIÁRIO 

4. DIMENSIONAMENTO MINIMO DO CHASSI E CARROCERIA: 

5. EQUIPAMENTOS 

6. INFRAESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLE. 

7. ESTRUTURA ELÉTRICA E DE DADOS 

8. AMBIENTE DO MICROÔNIBUS 

9. MOBILIÁRIO 

10. PARA GUARDA DO BEBEDOURO, FRIGOBAR E CAFETEIRA 

11. PARA GUARDA DA IMPRESSORA: 

12. SALA DE CRISE E VIDEOMONITORAMENTO 

13. ESTRUTURA HIDRÁULICA 

14. EQUIPAMENTOS: 

15. SOLUÇÃO DE AR CONDICIONADO – 1 (UMA) UNIDADE: 

16. SISTEMA DE PATOLAMENTO 

17. TV LED DE, NO MÍNIMO, 27 POLEGADAS - 04 (QUATRO) ‘UNIDADES 

18. TV LED DE, NO MÍNIMO, 19 POLEGADAS - 06 (SEIS) UNIDADES 

19. FRIGOBAR - 1 (UMA) UNIDADE: 

20. SERVIDOR DE GERECIAMENTO – 1 (UMA) UNIDADE 

21. MICROONDAS – 1 (UMA) UNIDADE: 

22. CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA INOX – 1 (UMA) UNIDADE: 

23. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER – 1 (UMA) UNIDADE: 

24. RACK PISO PADRÃO 19”30 Us - 1 (UM) UNIDADE: 

25. FILTRO ELÉTRICO - 1 (UM) UNIDADE: 

26. SWITCH: - 1 (UMA) UNIDADE) 
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27. PATCH PANEL Cat.6 

28. MONITORAMENTO EXTERNO/INTERNO: 

29. MESA CONTROLADORA - 3 (TRÊS) UNIDADES: 

30. ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO (Gabinetes do tipo RACK) – 3 (TRÊS) UNIDADES: 

31. STORAGE – 1 (UMA) UNIDADE: 

32. EXTERNO 

33. EQUIPAMENTOS SINALIZADOR-ACÚSTICO. 

34. SINALIZADOR ACÚSTICO 

35. MÓDULO DE CONTROLE 

36. ACESSÓRIOS: 

37. MASTRO TELESCÓPICO – 1 (uma) unidade 

38. NOBREAK 3 KVA - 1 (uma) unidade 

39. TREINAMENTO 

40. DISPOSIÇÕES GERAIS 

41. DESIGN GRAFISMO E PINTURA CARACTERÍSTICA. 

Fonte: Anexo I do Edital do Pregão nº 40/2013 

Nem todos os itens são passíveis de indicação de marca e modelo. Além disso, há 

divisões em subitens, em que são indicados itens pormenorizados ou que se repetem, 

deixando margem para dúvida em relação a quais poderiam ou não ser cobrados na 

análise da aceitabilidade da proposta e poderiam ensejar a desclassificação.  

Como exemplo da imprecisão cita-se o item 36 “Acessórios”, que possui o subitem 36.1 

“escada em alumínio articulada (12 em 1) com pés de borracha” que teve sua indicação 

de marca e modelo apresentada pelo licitante vencedor, ao mesmo tempo que no item 5 

“Equipamentos” há a exigência do subitem 5.11 “Estepe”, para o qual não foi indicado 

marca e modelo. Deste modo resta à equipe técnica interpretar o que seria relevante ou 

não para a admissibilidade da proposta.  

Agrava ainda a imprecisão do Edital o fato de que no Modelo de Proposta de Preços, 

Anexo I-B, e no Modelo de Proposta Comercial, Anexo III, constar apenas planilha para 

indicação das especificações do objeto da licitação de forma geral, sem espaço para a 

indicação de todos os acessórios. 

Verificou-se ainda, no processo, a desclassificação de empresa por não apresentar 

garantia dos equipamentos. Entretanto não há campo no Modelo de Proposta de Preços 

indicando a garantia dos equipamentos, o que poderia ter evitado erro dos licitantes. 

Relevante ainda destacar que na proposta da empresa vencedora de todos os itens da 

licitação, COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73, verifica-se que o objeto 

ofertado não atende a todos os requisitos do Edital, uma vez que o item 15 da 

especificação técnica exige que a solução de ar-condicionado deve possuir, no mínimo, 

30.000 BTU/h, e o acessório cotado pela empresa foi uma unidade DOMETIC BRISK 

AIR HEAT PUMP, cuja capacidade é de 15.000 BTU/h. 

Considerando os fatos expostos, conclui-se que a unidade adotou critérios não objetivos 

para determinar os itens em que seriam verificados marca e modelo. Ressalta-se ainda 

que o rigor da análise da aceitabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes não 

foi o mesmo, uma vez que se verifica na proposta da empresa vencedora o 

descumprimento de exigências do Edital. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Adoção de critérios não objetivos para determinar os itens em que seriam verificados 

marca e modelo. Descumprimento de exigências do Edital na aceitação da proposta da 

empresa vencedora. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Encaminhou-se a Solicitação de Auditoria nº 201500398/01, de 03/03/2015, a respeito 

da adoção de critérios subjetivos para avaliar quais acessórios devem obrigatoriamente 

conter indicação de marca e modelo para fins de avaliação da aceitabilidade das 

propostas; da não aceitação da proposta da empresa USATEC BSB – INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA – EPP, que apresentou marca e modelo em diligência que divergia 

da proposta original, indicando o impacto do item recusado no objeto e no valor total da 

contratação e se havia possibilidade de correção da proposta em diligência e; da 

aceitação da proposta da empresa COMIL ÔNIBUS S.A., cujo item ar-condicionado 

não está em conformidade com as especificações técnicas do Edital 

 

Em resposta, a Unidade apresentou por meio do Ofício nº 165/2015/SE-MJ, de 17 de 

março de 2015 a Nota Técnica nº 3/2015/GAB SENASP (Processo 

08004.000252/2015-03) e Despacho nº 890/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 17/03/2015, 

que transcrevemos ipsis litteris a seguir: 

 

“Nota Técnica nº 3/2015/GAB SENASP/SENASP 

PROCESSO Nº 08004.000252/2015-03 

INTERESSADO: CGU 

Nota Técnica nº 9/2015/CGPREV/DEPRO/SENASP 

PROCESSO Nº 08004.000252/2015-03 

INTERESSADO: GAB/SENASP 

Em atenção à Solicitação de Auditoria nº 201500398/01 – CGU e de forma a 

subsidiar o Gabinete da SENASP em preparar resposta à Secretária Executiva, 

encaminhamos subsídios para consolidação da resposta à solicitante. 

ITEM 4 

Para este tópico, necessário se faz justificar que o objeto do certame é bases móveis 

- tipo micro-ônibus rodoviário customizado, com equipamentos embarcados – sendo 

que tais equipamentos compõem uma solução, ou seja, um conjunto de equipamentos 

interoperáveis entre si, que não se confundem com os equipamentos obrigatórios 

normatizados pelas resoluções do Código de Trânsito e/ou CONTRAN como, por 

exemplo, o “estepe”. 

Sendo assim, a solução compõe-se basicamente pelos itens transcritos no Termo de 

Referência e possuem especificações técnicas de forma a garantir um mínimo de 

harmonia da solução na interligação dos equipamentos e seus componentes durante 

o processo de internalização no veículo, com a finalidade de ter o pleno 

funcionamento de todos os itens previstos no edital, atendendo o princípio da 

eficiência. 

O critério utilizado para a análise técnica tinha como finalidade aferir os 

equipamentos acessórios que faziam parte da solução embarcada e que possuíam 

descrição mínima junto ao termo de referência, utilizando-se das informações 
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encaminhadas pelas empresas e confrontando com as descritas no instrumento 

convocatório. 

Nessa toada, a análise técnica somente poderia ter sido realizada com a informação 

das descrições completas de cada equipamento que estão compostos na solução 

embarcada, conforme previsto no item 7.2 - solução embarcada (hardware, software, 

acessórios e equipamentos) e sinalizadores e acústicos, por exemplo: 

A “TV de LED 27” polegadas pode ser composta de saída HDMI 

(digital) ou analógica, ou ambas, e assim, o hardware a ser 

interligado deverá possuir simetria de mesma saída de vídeo, sob 

pena de não funcionar e não atingir a finalidade da aquisição, que é 

prover imagens de alta resolução. 

O Termo de Referência e o Edital preveem, respectivamente, nos subitens 8.1.2 e 

11.1.2, a exigência de indicação da marca e modelo, que podem ser remetidos 

mediante catálogos dos equipamentos, informações dos fabricantes, dentre outras 

formas de envio que são opcionais à licitante, sendo indispensável para a avaliação 

técnica da proposta, no mínimo, a sua indicação. Para o caso, diligências podem ser 

realizadas para retirada de dúvidas, conforme foi feito e consignado em Ata: 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:38:34 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Prezado sr. licitante, solicito informar se está logado. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:41:47 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Entraremos em procedimento de diligência para com a sua 

empresa. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:42:07 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Solicito manifestação. 

08.933.586/0001-59 
06/11/2013 

11:44:59 
Senhor Pregoeiro estamos logados. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:46:08 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Grato! 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:48:22 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Estaremos enviando por e-mail a nota técnica expedida pelos 

técnicos responsáveis, da qual solicita-se maiores 

esclarecimento referente às especificação técnica de alguns 

componentes que estarão embarcados às bases móveis. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

11:49:42 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Informo que será encaminhado para o e-mail cadastrado junto 

ao comprasnet. 

08.933.586/0001-59 
06/11/2013 

11:49:47 
Informamos ao senhor Pregoeiro que estamos a disposição. 

08.933.586/0001-59 
06/11/2013 

12:01:01 

Senhor Pregoeiro, informo que ainda não recebemos nenhum e-

mail até o momento. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

12:03:44 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

E-mail enviado. solicito acusar recebimento 

Pregoeiro 
06/11/2013 

12:10:41 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Prezado, solicito confirmação de recebimento. 

08.933.586/0001-59 
06/11/2013 

12:13:21 
Informo ao senhor Pregoeiro o recebimento do e-mail. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

12:13:56 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

Conforme e-mail, o prazo para resposta é de duas horas, a 

contar do envio. Logo, informo que o prazo findar-se-á às 

14h07m. 

Pregoeiro 
06/11/2013 

12:14:31 

Para USATEC BSB - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - 

aguardaremos retorno. Grato! 

ITEM 5 
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No item em análise, o auditor solicita justificativa para a não aceitação da proposta 

da Empresa UsatecBSB – Indústria e Comércio Ltda – EPP, que apresentou marca e 

modelo em diligência que divergia da proposta original, incluindo o impacto do item 

recusado no objeto e no valor total da contratação e se havia possibilidade de 

correção da proposta em diligência. Em consulta ao processo, consta nas folhas 976 

a 983 a Nota Técnica nº 555/2013 que realizou análise técnica da proposta 

apresentada pela empresa para o Item 3 – Região Centro-Oeste, que cita os 

documentos enviados pela licitante. Nas folhas 977 e 978 a área técnica afirma que 

a empresa apresentou proposta comercial e deu início em sua análise, no entanto 

foram detectadas divergências entre especificações técnicas enviadas para os 

servidores, estações de operação e storage contido na proposta comercial e planilha 

de marcas e modelos, conforme previsto em edital. Para o servidor foi constatado 

que havia divergência na quantidade de memória, núcleos e freqüência de clock, em 

desconformidade com as especificações contidas no TR. Na estação de operação, a 

memória estava diferente nos mesmos arquivos citados acima para o servidor. Para 

o storage foi descrito que deveria possuir 12 (doze) discos rígidos de 2 TB ou 6 (seis) 

de 4TB, devendo suportar até 24 Hd´s de 2,5 “ ou 12 HD´s de 3,5”, tal exigência foi 

pedida de forma a possibilitar a expansão da capacidade de armazenamento do 

storage. Em ampliações de câmeras ou aumentar o tempo de gravação teríamos essa 

opção. Após as constatações foi feita diligência à licitante, de forma a informar de 

maneira clara, quais são as especificações dos servidores, estações de operação e 

storages, ou seja, a prevista na proposta comercial ou na planilha de marca e 

modelo. 

No caso em apreço, foram recebidas respostas para as demandas enviadas, que 

foram analisadas e está inserida a Nota Técnica nº 570/2013-MJ/SENASP/DEPRO, 

contida nas folhas 985 a 990 do processo. Nesse documento consta que, durante a 

análise, a área técnica identificou que a empresa alterou sua proposta comercial e 

enviou outra com informações diferentes das contidas na proposta comercial ou na 

planilha de marca e modelo enviada pelo Comprasnet. Nela, a licitante modificou 

marca, modelo e especificações técnicas. Agindo desta forma, a licitante infringiu o 

subitem 40.2 do edital, vez que ao invés de responder a diligência solicitada, a 

licitante incluiu novo documento, o que é veementemente vedado pelo princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, conforme previsão nos arts. 3º e 41 da Lei 

nº 8.666/93. 

Na diligência, não é permitido à empresa licitante a possibilidade de remeter 

propostas alternativas à comissão, também não é permitida a alteração da indicação 

da marca e modelo dos equipamentos após verificação de não atendimento aos 

requisitos mínimos exigidos no instrumento convocatório, sob pena de se configurar 

alteração de informação que deveria constar originariamente na proposta, 

promovendo disputa desleal, ferindo o princípio isonomia. A finalidade da 

realização de diligências é esclarecer as dúvidas levantadas pela Comissão 

julgadora, que são advindas das documentações e informações remetidas pela 

própria empresa licitante, originariamente, ou seja, no momento de envio da 

proposta e dos demais documentos que a compõem. 

As diligências concentram-se, notadamente, em momentos que antecedem decisões, 

já que sua principal finalidade é a de eliminar dúvidas, esclarecer pontos 

controversos e obscuros, possibilitando um julgamento correto, baseado em dados e 

fatos reais. Neste caso, a diligência foi promovida com a finalidade de esclarecer 

características técnicas do objeto, avaliada pela comissão composta por integrantes 

técnicos competentes à disciplina. Portanto, da análise, verificou-se que o objeto 

indicado pela licitante não atendeu aos requisitos mínimos exigidos no instrumento 

convocatório, não cabendo, assim, alteração da proposta por outro produto. Caso 
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fosse concedida tal alternativa à licitante resultaria em concessão de direito liquido 

e certo aos demais concorrentes que participaram do certame. 

Em tempo, frise-se que o entendimento acima está amparado pela norma vigente, 

pois o Art. 43, VI, §3°, da Lei 8.666, à época em aplicação plena, veda, mesmo em 

sede de diligência, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente na proposta. Assim, o aceite da cotação de tais equipamentos 

em momento posterior ao término do prazo para envio ensejaria em flagrante 

descumprimento ao Edital, acarretando afronta ao Princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, bem como aos Princípios da legalidade e da isonomia. 

Ato contínuo, após habilitação da empresa remanescente e a posterior abertura do 

prazo recursal, duas empresas manifestaram interesse em recorrer. Realizado do 

juízo de admissibilidade por parte do pregoeiro e concedido o prazo recursal para 

apresentação das Razões, ambas as empresas que manifestaram interesse não o 

fizeram. Assim, decaiu o prazo para a formalização do recurso sem que ocorresse a 

necessidade de apresentação de contrarrazões, tampouco a decisão do pregoeiro, 

restando claro a desistência de ambas as empresas pleitearem administrativamente 

suas razões. Deste modo, o pregoeiro procedeu ao que preleciona o subitem 15.3.1 

do Edital, do qual autoriza o pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor 

quando da decadência do direito de recorrer. 

ITEM 6 

Em resposta ao questionamento, informamos que em um veículo automotivo, depois 

da mobilidade em si, o ar condicionado é o maior consumidor de energia. O sistema 

de climatização para aplicações automotivas tem características particulares, 

diferentes de sistemas de climatização para outros ambientes. Em uma aplicação 

automotiva a variação de condições é bastante significativa, de modo que o sistema 

deve ser projetado para funcionar sob todas estas condições e propiciar condições 

de conforto térmico com o menor consumo de energia. No caso do sistema previsto 

para a unidade, a móvel refrigeração tinha atender aos requerimentos de carga 

térmica para as suas dimensões, quantidades de pessoas embarcadas, dissipação de 

calor dos equipamentos embarcados ou mesmo para prever o funcionamento do 

sistema sob diferentes condições de operação. 

Agora, em relação ao questionamento, há de informar que o item descreve solução 

de ar condicionado de 30.000 BTU´s, na proposta comercial é apresentada 1 (uma) 

solução e não 1 (uma) unidade. No veículo acabado existe 3 (três) aparelhos de ar 

condicionado, sendo 2 (dois) com capacidade de vazão de 15.000 BTU´s cada, sendo 

1 (um) na sala de crise e 1(um) no videomonitoramento, além de 1 (um) 20.000 de 

BTU´s na cabine do motorista, totalizando 50.000 BTU´s. Abaixo apresentamos fotos 

dos veículos que comprovam a instalação, em que a seta vertical indica a 

condensadora do ar condicionado da cabine e as duas horizontais na sala de crise e 

videomonitoramento, conforme documento (0240274). 

Sobre o tópico, se faz necessário remeter à essência da Pesquisa de Preços, tendo 

esta o condão de balizamento de preços para os objetos/serviços a serem licitados, 

com a finalidade de obter a contratação mais vantajosa e, ao mesmo tempo, 

possibilitar o planejamento para a eficaz execução. Assim, para o processo em voga, 

sob a ótica de ampliar a competitividade, o planejamento da gestão optou por 

agrupar os itens, compondo objetos idênticos em suas especificações mínimas, 

separados tão-somente pelas Regiões. 

Assim, do planejamento realizado buscou-se a ampla concorrência, promovendo, 

inclusive, a possibilidade de participação de pequenas e microempresas, pois os 

objetos agrupados, regionalizados possibilitaram a participação de uma maior gama 
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de licitantes, podendo escolher a Região que mais lhe fosse vantajosa, apresentação 

de atestados que fossem compatíveis e, ainda, a possibilidade de resultar em cinco 

empresas vencedoras. Ao mesmo passo, a Administração buscava, com isso, 

promover uma disputa acirrada entre os concorrentes com o maior numero de 

interessado possível, em busca do menor preço e maior qualidade. 

Possível também que a licitação resultasse em única licitante angariadora dos cinco 

grupos, como foi o caso em comento. Fundamental justificar que na, etapa de lances, 

cada grupo é aberto como se fossem licitações separadas, ou seja, na prática, os 

tempos aleatórios divergem de um grupo para outro grupo, pois cada um deles 

possui o prazo sistêmico denominado de “tempo aleatório”. E este prazo pode variar 

de 1 (um) a 30 (trinta) minutos. Nestes casos o prazo concedido pelo sistema de 

compras é determinante. 

Conforme se verifica em Ata, o tempo de duração da etapa de lances não foi idêntico 

aos cinco grupos, desse modo o tempo reduzido entre um grupo e outro pode 

acarretar em disparidades de valores na etapa final da fase de lances. Para o caso, 

encerrada a sessão, o pregoeiro, como de praxe em todos os procedimentos 

licitatórios deste órgão, recorreu à etapa de negociação, levando-a a exaustão. 

Nessa etapa negocial foram trazidas à baila diversas argumentações com a licitante, 

valendo frisar que a negociação teve início no dia 08/11/2013, às 17h02m36s, 

prosseguindo até às 14h12m53s do dia 11/11/2013. 

Depreende-se da Ata de realização do Pregão, precisamente no dia 11/11/2013, às 

10h24m34s, que o pregoeiro foi insistente, com tratativas objetivas, visando 

estimular o licitante a trabalhar com valores abaixo de R$ 700.000,00 (setecentos 

mil reais). No entanto, as argumentações consequentes da licitante rebatiam as 

razões do pregoeiro. Vale frisar que os valores obtidos em sede de negociação são 

inferiores a todos os valores obtidos quando ainda na etapa de lances, pois a 

licitante se propôs a reduzir todos os valores anteriormente consignados pelas suas 

concorrentes. 

Nessa toada, em sede de negociação, para os grupos 01, 03 e 05, a diferença dos 

valores unitários da etapa de lances com os valores negociados via chat, se 

multiplicados pelas respectivas quantidades, resultam em economia de R$ 

7.343,997,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e 

sete reais). A economicidade é ainda maior se comparada ao valor máximo 

admissível, composto pela média de valores orçados pela Administração. Ressalte-se 

que os valores homologados, mesmo que a proposta da empresa MARCOPOLO 

tivesse sido descartada da composição de preços, ainda seria demonstrada a 

vantajosidade da realização do Pregão, na razão de aproximadamente 30% de 

economia para o caso em comento. 

Por oportuno, cabe frisar que seguindo os parâmetros do procedimento licitatório, o 

pregoeiro e a comissão utilizaram-se de todas as ferramentas à disposição, na 

tentativa de arrematar o melhor preço, adjudicando os valores abaixo do limite 

máximo admissível. Necessário constar que as licitantes não se encontram 

vinculadas a reduzir preços em sede de negociação, uma vez que estão dentro dos 

limites impostos pelo instrumento convocatório e pela Pesquisa Mercadológica 

Válida. Entretanto, configura-se nos autos a demonstração de que exaustivamente 

ocorreu a provocação da Administração por parte de seus agentes para que, tanto 

na etapa de lances, quanto na fase negocial, fossem obtidos maiores descontos. 

Em manifestação relativa aos fatos constatados no Relatório Preliminar, a Coordenação-

Geral de Logística/SPOA/SE-MJ encaminhou o Despacho nº 2283/2015/CGL-

Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em que apresenta as seguintes justificativas a respeito da 

análise da aceitabilidade das propostas: 
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“... 

45. A princípio, reforçamos que a definição do objeto, bem como a formulação e 

inserção dos elementos e especificações que o compõem, adentram-se na esfera das 

competências das unidades demandantes. Nesse sentido, verifica-se que o Termo de 

Referência foi devidamente elaborado e as especificações do objeto foram 

detalhadamente descritas no anexo I-A do TR, em atendimento aos requisitos legais. 

 

46. Dessa forma, conforme indicado pela área demandante no bojo do processo, a 

solução Bases Móveis é composta basicamente por veículos micro-ônibus com aparatos 

cujas especificações técnicas visam assegurar um mínimo de harmonia da solução na 

interligação dos equipamentos e seus componentes durante o processo de 

internalização no veículo, com a finalidade de ter o pleno funcionamento de todos os 

componentes previstos no edital, atendendo ao princípio da eficiência, dentre outros. O 

critério utilizado para a análise técnica da área competente, tinha como finalidade 

aferir os equipamentos acessórios que faziam parte da solução embarcada e que 

possuíam descrição mínima compatível ao termo de referência, utilizando-se das 

informações encaminhadas pelas empresas e confrontando-as com as descritas no 

instrumento convocatório. 

 

47. O acesso a esses critérios e especificações, bem como os demais itens essenciais 

da formalização da licitação foi amplamente concedido a todos os interessados, por 

meio de publicação de Aviso de Licitação no Diário Oficial da União e em jornal de 

grande circulação, além da disponibilização do edital e anexos no Sistema Comprasnet. 

É pertinente observarmos que é obrigação e compromisso do licitante a leitura e 

conhecimento completo do instrumento convocatório, bem como a aceitação de seus 

termos, devendo, inclusive, apresentar declaração de ciência do Edital como condição 

para inserção da proposta no Sistema Comprasnet, declaração esta, ressalte-se, que foi 

apresentada por todas as licitantes que participara do PE nº 40/2013, conforme se 

verifica da tela de consulta às declarações abaixo: (...)” 

 

A tabela “5: Declarações dos licitantes no PE nº 40/2013 – Sistema Comprasnet” 

encontra-se integralmente no Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 

21/07/2015, em anexo a este relatório. 

 

“48. Assim, não nos parece passível de indução a erro o fato dos Modelos de 

Proposta constantes dos Anexos I-B e III conterem apenas elementos mínimos. Todos os 

elementos necessários à contratação e à formulação da proposta foram inseridos no 

Termo de Referência e no Edital, inclusive as especificações e os acessórios do objeto, 

os quais constavam do Anexo I-A do Edital, sendo o instrumento convocatório de pleno 

conhecimento do licitante. Assim os modelos apresentados têm cunho exemplificativo e 

não exaustivo, devendo sua utilização, pelas licitantes, ocorrer em conjunto com as 

demais disposições do Edital e TR, cuja ciência e cumprimento foram aceitos pelos 

licitantes. Nessa feita é pertinente a leitura do item 11 do Edital, que indica os 

requisitos da proposta, apontando a necessidade de descrição do objeto e de todos os 

seus acessórios, bem como os valores relativos aos itens licitados: 

 

11 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

11.1 – A proposta classificada, ajustada ao último valor ofertado, deverá ser 

identificada com a razão social e encaminhada, preferencialmente, em papel 

timbrado do licitante, contendo os seguintes itens: 

(...) 

11.1.2 – especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega; 
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(...) 

11.1.3 – valor unitário, total de cada item e valor total da proposta, em moeda 

nacional, em algarismo e por extenso; 

(...) 

11.2 – Deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos: 

11.2.1 – Declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente; 

(...) 

11.3 – A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento 

das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar o objeto nos seus termos. 

11.4 – A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta 

licitação, sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

(...) 

11.5 – Havendo divergência entre as características técnicas descritas na 

proposta do fornecedor e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes 

técnicos, manual técnico, que acompanha o produto), prevalecerão os informes 

do fabricante, salvo os casos específicos em que a empresa esclareça os motivos 

da divergência desde que aceitos pela administração. 

11.6 – Entregar um exemplar do manual do bem ofertado, contendo 

informações, claras, precisas, e em língua portuguesa sobre as características, 

qualidades, e origem, entre outros dados. 

 

49. Observe-se, ademais, que a utilização do modelo de proposta configura-se 

faculdade do licitante, sendo sua exigência, enquanto critério de aceitação, formalismo 

exacerbado e desarrazoado, vedado pela legislação e pelos termos do próprio Edital. 

Mesmo que os modelos dos Anexos I-B e III apontassem exaustivamente todos os 

elementos da proposta, seria possível ao licitante utilizar-se de modelo diferenciado, 

desde que atendidos os requisitos do Edital: 

 

40.5 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição das suas 

qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública de pregão. 

 

50. Esclarecido este ponto, apontamos a seguir, os motivos das desclassificações 

das empresas São Marcos e UsatecBSB e aceitação da empresa COMIL, com objetivo 

de aclarar os fatos a essa auditoria. 

 

51. Às fls. 689 a 716 do Processo nº 08020.005930-2013-56 constam a 

documentação apresentada pela licitante Indústria de Ônibus São Marcos Ltda. – EPP 

para a região Norte, tais como atestados de capacidade técnica, proposta comercial, 

certidões e e-mails trocados com o pregoeiro. 

 

52. Os documentos foram avaliados pela equipe técnica que emitiu Nota Técnica nº 

553/2013-MJ/SENASP/DEPRO (págs. 704 a 707), a qual desclassificou a licitante com 

amparo nos subitens abaixo: 

 

a) GRUPO 1 – Região Norte 

a.1) EMPRESA SÃO MARCOS 
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I - Subitem 11.1.2 do Edital “Especificações detalhadas do objeto e de 

todos os seus acessórios, contendo marca, modelo, quantidade e prazo de 

entrega”; 

II – Subitem 11.1.7 – garantia do objeto, contra defeitos de fabricação e 

funcionamento, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital e  

III – Subitem 13.4.4. que trata de qualificação técnica; 

 

53. Verificou-se que a empresa (I) não apresentou especificações com marca e 

modelo dos acessórios embarcados no veículo; (II) apresentou garantia do objeto em 

desconformidade com o exigido no Edital e Termo de Referência; e (III) incongruências 

nos Atestados de capacidade técnica. 

 

54. Além disso, a licitante enviou documentação de forma intempestiva, conforme 

noticiado pelo Pregoeiro nas informações constantes às fls. 710 abaixo transcritas: 

 

E-mail enviado após o horário estipulado pelo pregoeiro via chat para 

recebimento da documentação. 

O documento anexo não foi objeto de análise devido à prescrição do prazo de 

recebimento do “DOC”, conforme subitem 14.1.2 do Edital. 

(Informação retirada de relato do Pregoeiro, pág. 710 do processo). 

 

55. Nota-se que o subitem 14.1.2 do Edital do certame especificou as regras para 

envio da documentação: 

 

14.1.2 – Não será aceito o envio de documentos posteriormente ao prazo 

estipulado no subitem 14.1, ressalvada a hipótese do artigo 43,§ 3°, da Lei n° 

8.666/93. 

 

56. No dia 06 de novembro de 2013, em e-mails trocados com a licitante, págs. 712 

a 716 do processo, o Pregoeiro dá ciência à empresa da decisão e os motivos que 

ensejaram a desclassificação, reiterando que a documentação enviada fora do prazo 

estipulado em Chat não seria passível de avaliação. Por esse motivo, entendemos 

equivocada a conclusão da CGU que considerou o motivo de desclassificação da 

empresa como sendo apenas a ausência de marca e modelo dos acessórios exigidos. 

 

57. Relembramos, como já foi exposto acima, ser obrigação do licitante o 

conhecimento das documentações e demais requisitos exigidos no Edital, bem como o 

cumprimento dos prazos assinalados no pregão. Ademais, o Pregoeiro, durante a 

sessão do pregão, alertou o licitante sobre quais documentos seriam analisados e o 

prazo para envio da documentação. O atendimento a prazos e o envio do documento é 

de inteira responsabilidade do licitante, conforme artigo 13 do Decreto 5.450/2005, 

abaixo. Posto isto, a licitante não atendeu o subitem 11.1.2 do edital e, caso fosse 

diligenciado, estaríamos contrariando o disposto nos subitens 11.1.2, 11.4, 11.4.1, 14.1, 

14.1.1 e 14.1.12 do Edital, além do artigo 43, § 3º da Lei nº 8.666/1993, conforme 

transcrição abaixo: 

 

Art. 13.  Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma 

eletrônica: 

(...) 

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 

internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos; 

 

11.1.2 – especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega; 
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11.4 – A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta 

licitação, sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

11.4.1 – Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação. 

 

14.1 – A proposta final ajustada ao último valor ofertado do licitante vencedor e 

os documentos exigidos para as fases de aceitação e de habilitação, deverão ser 

remetidos para o endereço eletrônico licitacao@mj.gov.br, ou anexados em 

campo próprio do sistema Comprasnet, em até 02 (duas) horas, contadas a 

partir da solicitação do Pregoeiro, podendo este solicitá-los em momentos 

distintos. 

14.1.1 – A análise dos documentos de habilitação estará condicionada à 

aceitação da proposta, bem como da documentação inerente a esta fase. 

14.1.2 – Não será aceito o envio de documentos posteriormente ao prazo 

estipulado no subitem 14.1, ressalvada a hipótese do artigo 43,§ 3°, da Lei n° 

8.666/93. 

 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta. [grifamos] 

 

58. Após a desclassificação, foi chamada a segunda colocada, a Empresa Comil 

S.A. que após análise foi habilitada. 

 

59. Vale lembrar que no tocante ao relatório de auditoria é apontado que a equipe 

técnica desconsiderou a proposta da empresa São Marcos e aceitou a da empresa 

COMIL que estaria em desacordo com o Edital por oferecer um aparelho de ar-

condicionado de 15.000 BTU’s, quando o edital exigia um de 30000 BTU’s. 

 

60. Entretanto, note-se que a proposta da empresa COMIL desde o primeiro item 

apresenta a seguinte descrição (fl. 735 do processo de contratação): 

 

15. SOLUÇÃO DE AR CONDICIONADO – 1 (UMA) UNIDADE: 

15.1 Deverá possuir, no mínimo, 30.000 BTU/h para atender todos os ambientes 

deste Termo de Referência, com exceção da cabine do motorista; 15.2 A solução 

proposta deverá permitir alimentação por rede elétrica externa, do próprio 

veículo e através do Grupo Gerador; 15.3 Deverá permitir o controle de 

temperatura do ambiente; 15.4 Deverá ser instalado no teto do veículo; 15.5 

Não será aceita solução do tipo SPLIT. 

 

61. Sendo apresentado logo após, fl. 820, o catálogo do produto ofertado da 

seguinte forma: (...)” 

 

A figura “2: Especificação de Solução de Ar-condicionado” encontra-se integralmente 

no Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em anexo a este 

relatório. 

 

“62. Assim, considerando os documentos enviados, na definição da palavra solução, 

a interpretação dada pela equipe técnica ao analisar a proposta pautou-se na 

exigibilidade de uma solução de ar-condicionado e não um aparelho de ar-

condicionado. Logo, quando da leitura da proposta da COMIL, no caso em questão, 

especificamente ao ar-condicionado, comparado ao catálogo apresentado pela 
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empresa, entendeu-se que a unidade da solução de ar-condicionado da empresa seria 

composta por no mínimo dois aparelhos de ar-condicionado descritos no catálogo, com 

vistas a atender o contido no Edital, bem como os termos apresentados na proposta da 

empresa. 

 

63. A solução, como descrita acima, constitui-se apenas da resolução de uma 

questão. No caso concreto, o habitáculo do veículo necessita de uma refrigeração de 

30.000 BTU´s. A dimensão, ou seja, a disposição dessa potência, pode variar de acordo 

com o projeto da empresa, desde que dentro do habitáculo possua a refrigeração 

exigida. 

 

64. A empresa COMIL apresenta em seu projeto a sua solução com 2 aparelhos de 

potência de 15000BTU`s cada, o que somado atende perfeitamente a exigências 

editalícias. Ressalta-se que essa foi a mesma solução adotada pela empresa USATEC, 

desclassificada no GRUPO 3 por outras questões, que passaremos a analisar a seguir. 

 

65. Antes de entrarmos no cerne da questão, vejamos novamente a seguinte 

exigência do TR: 

 

8.1 A proposta deverá ser identificada com a razão social e encaminhada, 

preferencialmente, em papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens: 

(...)  

8.1.2 Especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega; 

 

66. Nesse sentido, vale destacarmos, mais uma vez, que o objeto trata-se da Base 

Móvel em si, e acessórios correspondem aos itens embarcados nos veículos 

devidamente referenciados no Termo de Referência, tais como: frigobar, câmeras fixas 

e no caso especificamente citado por essa Auditoria, o servidor instalado em rack. De 

tal modo, a exigência de marca e modelo diz respeito apenas aos acessórios para 

indicar o nível de qualidade e/ou desempenho esperados dos mesmos, porém 

reforçamos que a exigência de marca não atinge os componentes desses acessórios. 

Portanto, não haveria de se exigir marca e modelo dos componentes e sim dos 

acessórios da base móvel. 

 

67. Dessa forma, não se verifica no Edital comprometimento da clareza e da 

objetividade, uma vez que foi exigida a indicação de marcas e modelos apenas do 

objeto e seus acessórios. Seria desarrazoado exigir indicação de marca e modelo de 

componentes dos acessórios que integram o objeto da licitação, pois tal exigência 

poderia chegar a níveis impraticáveis ao exigir marcas e modelos de componentes 

básicos da construção do objeto, a exemplo podemos citar: bateria, velas, motor do 

veículo etc. 

 

68. No caso em tela, cabe frisar, que o Termo de Referência elenca, entre os 

acessórios do objeto pretendido: servidor de gerenciamento, estação de operação e 

storage. 

 

69. No que tange a empresa USATECBSB, consta nas págs. 893 a 974 do Processo 

nº 08020.005930-2013-56, análise da documentação apresentada pela licitante – 

USATECBSB Indústria e Comércio Ltda., para a região centro-oeste (planilha de 

marca e modelo, atestados de capacidade técnica, contrato de prestação de serviços e 

honorários de profissional autônomo, alteração contratual, proposta comercial, 

certidões, balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício de 2012). 
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70. Ressalta-se que, na proposta comercial, a especificação técnica dos seguintes 

acessórios constava ipsis litteris a do Edital: 

 

b) Grupo 3 – Região Centro-Oeste 

b.1) EMPRESA USATECBSB 

Servidor de Gerenciamento: 

20.0 Deverá possuir, no mínimo, 1 (um) processador instalado de 

6C/12T, 2.30GHz, 15MB, L3, 7.2 GT/s, 64-bit, 4 canais DDR3 1333; 

 Estação de Operação (Gabinete tipo rack): 

30.10 Deverá possuir, no mínimo, 8GB de memória DDR3 1600MHz; 

 Storage: 

31.6 Deverá possuir, no mínimo, 12 (doze) discos rígidos de 2 TB ou 6 

(seis) de 4TB, SAS 6Gbps, 7200 rpm, 3,5”; 

 

71. A planilha de marca e modelo, para os mesmos acessórios, apresentada pela 

licitante – USATECBSB, não correspondiam às especificações contidas no Edital e na 

proposta comercial, conforme se verifica às fls. 924 e 925: 

 

 
 

72. Pontua-se que a empresa apresentou marca e modelo de componentes mesmo 

sem ter sido essa a exigência do Edital. Bastaria a apresentação de marca e modelo do 

acessório que compõe o objeto licitado (servidor de gerenciamento, estação de 

operação e storage), desde que atendesse as especificações 

 

73. Quanto ao servidor, foi constatado que havia divergência na quantidade de 

memória, núcleos e frequência de clock, em desconformidade com as especificações 

contidas no TR. Na estação de operação, a memória estava diferente nos mesmos 

arquivos citados acima para o servidor. Para o storage, foi descrito que deveria 

possuir 12 (doze) discos rígidos de 2TB ou 6 (seis) de 4TB, devendo suportar até 24 

Hd’s de 2.5" ou 12 HD’s de 3.5". 

 

74. Em face às divergências encontradas em relação às especificações dos 

servidores, estações de operação e storage, foi realizada diligência, conforme se vê nos 

documentos de págs. 976 a 983 (Nota Técnica nº 555/2013-MJ/SENASP/DEPRO), com 

o objetivo de saná-las. 
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75. Em resposta à diligência, a licitante enviou nova especificação, contendo marca 

e modelo diferente, o que caracterizou alteração da proposta comercial. Este fato pode 

ser comprovado por meio do e-mail constante da Nota Técnica n° 570/2013-

MJ/SENASP/DEPRO (págs. 985 a 990). Segue transcrição: 

(...) 

76. A diligência realizada pelo Pregoeiro com vistas a sanar as dúvidas da área 

técnica, foi consignada em Ata, como se vê: (...)” 

 

O inteiro teor da transcrição do e-mail e da tabela “8: Diligência consignada na Ata do 

Pregão” encontram-se no Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, 

em anexo a este relatório. 

 

“77. Diante disso, a área técnica identificou que a licitante alterou sua proposta 

comercial e enviou outra com informações diferentes das contidas na proposta original 

e na planilha de marca e modelo enviada pelo Sistema Comprasnet, modificando 

marca, modelo e especificações técnicas. Nessa toada, a licitante infringiu o subitem 

40.2 do Edital, vez que ao invés de responder a diligencia solicitada, incluiu documento 

novo, o que vai de encontro ao principio da vinculação ao instrumento convocatório, 

conforme previsão nos arts. 3° e 41 da Lei n° 8.666/93, bem como subitem 8.4.1 – 

Anexo 1-A do Edital. 

40.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase 

deste Pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 

documentos que deveriam constar originalmente da proposta ou da 

documentação. (destaque nosso). 

8.4.1 Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação. 

 

78. Dessa forma, antes da desclassificação, a área técnica - a fim de atender aos 

princípios da economicidade, isonomia, julgamento imparcial - diligenciou buscando 

sanar todas as divergências em face do Edital, ou seja, pautou-se de julgamento 

isonômico, imparcial e objetivo vinculado á instrução processual e aos termos do 

Edital. 

 

79. Após a análise c desclassificação, foi chamada a segunda colocada, a Indústria 

de Ônibus São Marcos Ltda. - EPP que apresentou proposta comercial 

demasiadamente resumida, prejudicando a avaliação técnica. Assim a licitante foi 

diligenciada para que encaminhasse catálogo dos equipamentos contendo as 

especificações técnicas do modelo ofertado, conforme se vê nas págs. 1033 a 1036 

(Nota Técnica n° 587/2013). 

 

80. A Nota Técnica para avaliação dos catálogos, apontou que as especificações 

das Estações de Operação estavam em desacordo com o Termo de Referencia. O TR 

exigia “...no mínimo, 8 GB de memória DDR3 1600MHz” e o catálogo apresentado 

pela empresa especifica "até 4GB de memória SDRAM DDR3 a 1600MHz- 2 DIMM" 

Também estavam em desacordo as Câmeras Fixas Dome (itens 21.11 e 2.12 do TR), 

além do Teclado KVM (item 2.16 do TR) e do Filtro tipo bebedouro (item 2.21 do TR). 

 

81. Outro ponto importante é que a licitante Indústria de Ônibus São Marcos Ltda. - 

EPP apresentou o servidor e storage do mesmo modelo e fabricante ao da Empresa 

Comil S.A, sendo que estes não foram questionados pela área técnica, pois atendiam 

aos requisitos impostos do TR. Evidência que demonstra, mais uma vez, que em nenhum 

momento a área técnica buscou favorecer qualquer empresa, pois utilizou o mesmo 

rigor na análise do servidor e do storage das licitantes São Marcos comparada a da 
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empresa Comil - sendo ambas julgadas, neste ponto, aptas a atenderem as exigências 

do Edital. 

 

82. Dito isso passamos a discorrer quanto á análise da proposta da empresa 

COMIL. 

 

83. Ao alegado no relatório de auditoria, de que a marca e o modelo para o 

servidor de gerenciamento apresentados pela empresa COMIL admitem a utilização de 

diferentes configurações, sendo omisso quanto à marca e modelo dos componentes, 

afirmando que tal ação fere o julgamento isonômico da análise da proposta, afirmamos 

que a auditoria está equivocadamente atribuindo a interpretação da exigência de 

especificação de marca e modelo dos acessórios aos componentes. 

 

84. Há diversas configurações para os componentes que compõem os acessórios do 

produto ofertado pela empresa COMIL, algumas dessas configurações atendem aos 

requisitos do TR enquanto outras, não. Assim, depreende-se que existe no mercado 

produto de marca e modelo que atendia à especificação editalícia. Tal produto consta 

da proposta de preços - vinculante - apresentada pela COMIL. Já no caso da USATEC, 

apesar da proposta conter acessório que atendia ao edital, sua configuração era aquém 

da necessária, acarretando, após diligência, na desclassificação da licitante por 

alteração da proposta apresentada, o que caracterizou violação ao item 40.2 do Edital. 

 

85. Passamos a analisar a proposta do Grupo 5 da empresa DIVENA Litoral 

Veículos, classificada em primeiro lugar na fase de lances. A empresa foi 

desclassificada por enviar proposta comercial em desacordo com o Edital nos seguintes 

itens: 

 

c.) GRUPO 5 - Região Sul 

c.l) EMPRESA DIVENA 

(1) Subitem 11.1.2 do Edital "Especificações detalhadas do objeto e de todos 

os seus acessórios, comendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega”, e 

(2) Subitem 13.4.4. que trata de qualificação técnica; 

 

86. Assim sendo, sua desclassificação fundou-se (I) na falta de especificações dos 

acessórios embarcados no veiculo e (2) na apresentação de atestados de capacidade 

técnica inconclusivos, pois não informavam se a empresa havia realizado customização 

nos veículos entregues e tampouco os detalhava (atestados fornecidos por empresas 

privadas). 

 

87. A realização de diligência para tais itens, necessariamente, importaria na 

apresentação de documento novo e não na simples complementação de informação já 

existente. Isso incorreria, novamente, em afronta ao disposto no item 40 2 do Edital "a 

diligência será possível, desde que não haja inclusão de nova documentação que 

deveria constar no processo desde o inicio". 

 

88. Diante da desclassificação, a empresa seguinte foi convocada, em observância à 

determinação legal. 

 

89. Vale destacar que as decisões realizadas pelo pregoeiro para classificar a 

empresa vencedora, bem como efetuar a desclassificação das empresas que não 

atenderam aos requisitos mínimos do Edital, foram vinculadas às Notas Técnicas 

produzidas pela área demandante, por corpo técnico devidamente constituído nos autos 

e detentor dos conhecimentos precípuos para a avaliação das propostas. As propostas 

foram inspecionadas quanto às suas conformidades antes do pregoeiro proferir 



 

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

decisão, não sendo possível identificar irregularidades ou desvio de conduta para com 

o Edital. Em igual relevância, ressaltamos que todos os princípios foram plenamente 

atendidos, inclusive, o contraditório e a ampla defesa. 

 

90. É importante deixar claro que as exigências técnicas do TR eram razoáveis e 

comuns no mercado, sendo necessárias para o alcance dos objetivos do Projeto Crack 

É Possível Vencer. Destaca-se, ainda, que após a publicação do Pregão não houve 

qualquer questionamento ou impugnação em relação às especificações técnicas e ao 

Edital sobre possível subjetividade no julgamento da proposta - o que afasta o 

argumento de que houve comprometimento de clareza e objetividade no Edital Não 

houve, também, recurso por parte das licitantes desclassificadas. 

 

91. Logo, pode-se comprovar que em nenhum momento as áreas técnicas da 

SENASP ou da CGL buscaram favorecer qualquer empresa, pois foi utilizado o mesmo 

rigor na análise em todas as propostas. 

 

92. Diante do fato e apesar de merecido alguns esclarecimentos nos apontamentos 

realizados pela i. CGU, julgamos de grande valia os questionamentos e as 

recomendações realizadas, por terem o forte caráter didático que ampliou os 

conhecimentos dos integrantes deste processo. O planejamento das contratações e 

aquisições, bem como a persecução da pesquisa mercadológica e construção dos 

valores de referência, serão tratados com maior esmero para que nos próximos 

processos, essas questões sejam superadas e tragam os benefícios esperados para a 

Administração e para a população. 

 

93. Dessa forma, nos procedimentos atuais, diversas medidas de aprimoramento 

estão sendo realizadas, visando reforçar a já estabelecida prática de afastar 

possibilidades de interpretação que possam, de alguma forma, induzir a diminuição da 

competitividade, 

 

94. Diante de todo o exposto, manifestamos pelo acatamento da Recomendação l e 

pela revisão da Recomendação 2. A instauração de apuração de responsabilidade 

mostra-se inaplicável ao caso em questão uma vez que não há indicio de infração 

disciplinar nos procedimentos de desclassificação e aceitação das propostas 

apresentadas. Tais decisões foram fundamentadas em critérios técnicos, conforme 

acima exposto. Desta forma, a instauração de eventual sindicância seria infundada e 

representaria apenas ônus desnecessário à Administração.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na análise do controle interno foram consideradas as informações encaminhadas pelos 

Ofícios 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 19/08/2015, cuja 

íntegra encontra-se em anexo a este Relatório. 

Sobre a adoção de critérios não objetivos para avaliar quais acessórios devem 

obrigatoriamente conter indicação de marca e modelo para fins de avaliação da 

aceitabilidade das propostas, a Unidade argumenta que os critérios estabelecidos em 

edital são suficientes para que os licitantes pudessem “(...) realizar orçamentos prévios 

dos equipamentos que irão compor a sua oferta, bem como realizar contato com os 

fornecedores e/ou fabricantes para terem conhecimento da previsão de entrega, 

garantia, dentre outros. As estimativas alcançadas poderão impactar ferozmente na 

composição de preços, vez que a marca e o modelo dos equipamentos possuem grande 

relevância em todos esses fatores.” 
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Não se discorda da importância da avaliação de marca e modelo dos itens relevantes 

para análise da aceitabilidade das propostas apresentadas na licitação. Entretanto, a 

forma definida no Edital da licitação compromete a necessária clareza e objetividade 

nos critérios adotados, uma vez que foi exigida a indicação de marca e modelo de 

todos os componentes indiscriminadamente sem indicar com precisão quais seriam 

estes componentes.  

Tal subjetividade poderia ter sido afastada com a inclusão de listagem exaustiva dos 

itens que seriam objeto de análise em planilha no Modelo de Proposta contido no 

anexo do Edital. 

As argumentações apresentadas para os casos identificados demonstram fragilidade 

nos critérios selecionados para melhor avaliar o objeto e seus componentes, 

considerando a criticidade e materialidade que envolveu o certame. 

Observa-se que a Unidade utilizou de rigor em situações em que se desclassificou as 

empresas. Contudo, não houve o mesmo rigor ao tratar da empresa vencedora do 

certame. 

Nesse sentido é oportuno avaliar o procedimento adotado na conferência das 

especificações constantes do processo, no caso da Proposta da Empresa COMIL 

Ônibus S.A na parte em que indica Especificações Técnicas - item 5 – Equipamentos 

(fls. 749/750 – Volume IV do processo) especificamente aos itens a seguir litados: 

“f) SERVIDOR DE GERENCIAMENTO – 1 (UMA) UNIDADE: DELL-PowerEdge 

R420” – A licitante apresentou marca e modelo do equipamento de informática, porém 

não foram identificados marcas e modelos dos seus componentes, como processador, 

memória RAM e discos rígidos. A proposta da empresa UsatecBSB Industria e 

Comércio Ltda. foi desclassificada, dentre outras questões, por apresentar marca e 

modelo de processador incompatíveis com as especificações técnicas, tais como 

“núcleos e freqüência de clock”. Em análise do equipamento indicado pela Comil, 

observa-se em suas especificações técnicas que a marca e modelo indicados admitem a 

utilização de diferentes configurações, sendo que alguns processadores possíveis 

atendem ao objeto da licitação e outros não, colocando em dúvida qual a especificação 

utilizada. Deste modo, se uma empresa é desclassificada por apresentar processador 

cujo modelo é incompatível com as exigências editalícias, não há como admitir que 

outra empresa seja classificada sem sequer apresentar tal informação. 

“p) 30. ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO (Gabinete do tipo RACK) – 3 (TRÊS) UNIDADES: 

OFFICE-ASUS – SVR-17 ASUS” – foi apresentado marca e modelo do equipamento, 

no entanto não foi especificado marca e modelo dos componentes como discos rígidos, 

processador e memória; 

“q) STORAGE – 1(UMA) UNIDADE: DELL – PowerVault MD3200” – não foram 

apresentados marcas e modelos dos discos rígidos. 

De igual forma, em resposta à solicitação de auditoria sobre a aceitação da alínea “a) 

SOLUÇÃO DE AR CONDICIONADO – 1 (UMA) UNIDADE: DOMETIC-BRISK AIR 

HEAT PUMP”, da proposta da empresa vencedora, a Unidade Técnica apresentou a 

descrição da instalação do sistema de ar condicionado no veiculo recebido, inclusive 

juntado foto demonstrativa, indicando que o produto contém uma solução com 

capacidade de 50.000 BTU/h, composta por duas unidades de 15.000 BTU/h e 20.000 

BTU/h para a cabine do motorista, superando os 30.000 BTU/h exigidos no Edital. 

O fato de o equipamento entregue ser compatível ou não com o objeto licitado não 

elide a falha no momento do julgamento da proposta. O questionamento é a aceitação 

da proposta da empresa vencedora, constante do anexo comprobatório denominado 

“Página do catálogo com foto do ar condicionado com informações técnicas” 

(documento fls. 820 do processo), ao não atender ao exigido no edital (item 11.1.2; 
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12.2 e 12.2.2), conforme atestado quando cotado um equipamento de 15.000 BTU/h, 

inferior à exigência editalícia de 30.000 BTU/h. 

Além disso, a indicação na resposta à solicitação de auditoria de que o ônibus possui “1 

(um) 20.000 de BTU´s na cabine do motorista” não elide a falha  uma vez que a 

especificação técnica, Anexo I-A do Edital, é clara ao estabelecer que “15.1 Deverá 

possuir, no mínimo, 30.000 BTU/h para atender todos os ambientes deste Termo de 

Referência, com exceção da cabine do motorista.”(grifo nosso). 

Assim, a Unidade Técnica da SENASP não observou os termos do Edital como 

apresentado nas conclusões oferecidas para considerar que cada proposta da COMIL 

Ônibus S/A “se enquadra aos requisitos técnicos exigidos no Termo de Referência e 

seus anexos”
1
. 

A situação se enquadra na aplicação falha dos aos artigos 3º, 41, 43, 44 e 45 da Lei nº 

8.666/1993 que tratam do rigor aos princípios básicos que norteiam a realização dos 

procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório 

e o do julgamento objetivo, ao não observarem as regras e condições previamente 

estabelecidas em edital que obriga não só o licitante como a Administração. Nesse 

sentido foi promovida, em descumprimento aos normativos, a classificação da proposta 

oferecida pela empresa COMIL Ônibus S/A. 

 

Em análise das manifestações da Unidade após a expedição do Relatório Preliminar, 

verificou-se que a metodologia utilizada pela equipe técnica para aferir a 

compatibilidade das propostas com as exigências do termo de referência, descrita na 

resposta da unidade, como a utilização das informações encaminhadas pelas empresas e 

confrontação com as descritas no instrumento convocatório, se mostra insuficiente para 

uma avaliação objetiva se não for estabelecido com clareza no Edital quais informações 

devem constar na proposta. Demonstra-se isso na análise já apresentada em que na 

avaliação das propostas para o item 3, região centro-oeste, a empresa UsatecBSB foi 

corretamente desclassificada por apresentar informação divergente no tocante às 

especificações do processador do servidor de gerenciamento, enquanto a empresa 

vencedora do item sequer apresentou esta informação.  

 

A imprecisão seria minimizada com a adoção de planilha exaustiva no Edital contendo 

os acessórios para os quais o licitante deveria apresentar as informações relativas a 

marca e modelo.  

 

A avaliação da unidade quanto à faculdade do licitante em utilizar o modelo de proposta 

contido no Edital está correta. Entretanto, mesmo utilizando formato diverso, estaria o 

licitante vinculado a apresentar as informações descritas no documento, sendo possível 

a avaliação objetiva tanto da equipe técnica, quanto dos licitantes. 

 

Necessário esclarecer que as desclassificações dos licitantes no curso do Pregão nº 

40/2013 estão em conformidade com as normas que regulamentam o processo 

licitatório. Entretanto, a disparidade no rigor da análise se deu a partir da classificação 

da empresa vencedora, que incorreu em erros similares aos das empresas 

desclassificadas. 

 

Em relação à solução de ar-condicionado, destaca-se que a proposta da empresa 

vencedora é composta de três partes. Na primeira parte, destacada na resposta da 

unidade, consta cópia integral das especificações constantes no Termo de Referência, 

                                                 
1
 Ver Notas Técnicas – MJ/SENASP/DEPRO nº 568/2013 – referente ao item 1 (fls. 869/873); nº 

552/2013 referente aos itens 2 e 4 (fls. 886/890); nº 573/2013 referente ao item 3 (fls. 1048/1050); e a de 

nº 569/2013 referente ao item 5 (fls. 1.357/1.361). 
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indicando que a solução “Deverá possuir, no mínimo, 30.000 BTU/h (...)”. Na segunda 

parte da proposta da unidade é que são apresentados, efetivamente, marcas/modelos e 

especificações dos componentes do objeto ofertado, etapa em que, como apresentado 

anteriormente, descreve com clareza que a solução é composta por apenas uma unidade 

com capacidade de 15.000 BTU/h. Na terceira parte da proposta são apresentados 

folhetos com o detalhamento das especificações dos componentes. Reafirma-se, 

portanto, que do mesmo modo que a empresa UsatecBSB teve proposta recusada para o 

item 3 por apresentar divergência na sua proposta, uma vez que o processador constante 

na cópia do Termo de Referência divergia do processador constante no detalhamento da 

proposta, a proposta da empresa vencedora deveria ter sido desclassificada por 

apresentar divergência na especificação da solução de ar-condicionado. 

 

Assiste razão à Unidade ao afirmar que “seria desarrazoado exigir indicação de marca 

e modelo de componentes dos acessórios que integram o objeto da licitação, pois tal 

exigência poderia chegar a níveis impraticáveis ao exigir marcas e modelos de 

componentes básicos da construção do objeto (...)”. Entretanto, para que haja clareza e 

objetividade na formulação e avaliação das propostas, faz-se necessária a descrição 

exaustiva dos itens passíveis de detalhamento, de modo que o juízo sobre quais itens 

recai esta exigência não fique a cargo exclusivo da equipe técnica no momento da 

análise. Destaca-se que não houve equívoco na análise da auditoria ao atribuir a 

interpretação da exigência de especificação de marca e modelo a todos os acessórios e 

componentes. O que se demonstrou foi a ausência de clareza na definição sobre quais 

elementos recai a exigência, estabelecida de forma genérica no Edital. 

 
“11.1.2 – especificações detalhadas do objeto e de todos os seus acessórios, 

contendo marca, modelo, quantidade e prazo de entrega;” 

 

Quanto à recomendação de apuração de responsabilidade, reformamos o entendimento 

anterior de recomendá-la para cada ato ou fato que necessita esclarecimento, sendo 

proposta em recomendação única a apuração para todos os atos impróprios constantes 

dos processos de licitação e contratação.    

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotina de trabalho para a elaboração de termos de 

referência e modelos de propostas dos próximos processos licitatórios, para aquisição de 

bens de complexidade similar ao do Pregão nº 40/2013, de modo a indicar de forma 

clara e objetiva os componentes e/ou acessórios para os quais serão avaliados marca, 

modelo, preço e garantia, bem como solicitar nas propostas dos licitantes o 

detalhamento de custos, se for o caso. 

 

 

3.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Aceitação de propostas sem justificativa para as disparidades de preços ofertados 

pela mesma empresa, resultando em ato antieconômico no montante de R$ 

5.606.600,00, no âmbito do Pregão SRP nº 40/2013. 

 

Fato 
 

O objeto da licitação (Pregão SRP nº 40/2013, Processo nº 08020.005930/2013-56) foi 

adjudicado à empresa COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73, no valor 

total de R$ 114.806.600,00, com a respectiva homologação do certame. O objeto foi 

composto pelos cinco itens descritos a seguir: 
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Item Região Unidade Quantidade 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 Norte Unidade 9 789.000,00 7.101.000,00 

2 Nordeste Unidade 21 820.000,00 17.220.000,00 

3 Centro-Oeste Unidade 7 825.000,00 5.775.000,00 

4 Sul Unidade 21 780.000,00 16.380.000,00 

5 Sudeste Unidade 82 833.300,00 68.330.600,00 

TOTAL 140  114.806.600,00 

Fonte: Resultado por Fornecedor Pregão Eletrônico SRP nº 40/2013 – COMPRASNET 

Observa-se que consta dos autos do processo o mesmo objeto, com diferença de preços 

de até R$ 53.300,00 por veículo a ser adquirido, sem que houvesse fato justificável e 

motivador de tal variação. Ressalta-se que o maior preço foi ofertado para a região 

sudeste, que tem também o maior quantitativo, correspondendo a aproximadamente 

58,5%. 

Consta da ata do pregão (fl. 1402-verso) que o pregoeiro, no curso da negociação com a 

empresa, informou que não estava autorizado a aceitar a disparidade de preços entre 

regiões, conforme registro de comunicação na Ata do Pregão: 

Remetente Data Hora Mensagem 

Pregoeiro 11/11/2013 11:37:01 

Para COMIL ONIBUS S.A. - Compreendemos! No 

entanto, em conversa com os técnicos, informo que não 

estamos autorizados a finalizar o certame com os 

valores com tamanha disparidade de preços relativos às 

Regiões. 

00.940.956/0001-73 11/11/2013 11:40:53 
No certame anterior as disparidades se equiparam as 

atuais, faremos uma nova e última proposta. 

Fonte: Ata do Pregão Eletrônico nº 40/2013 - COMPRASNET 

A empresa havia informado anteriormente, no curso da discussão da aceitação das 

propostas, que no certame anterior já existia tal disparidade e ainda justificou que o 

custo da entrega e manutenção na região norte seria absorvido pelo preço maior nas 

outras regiões. 

Remetente Data Hora Mensagem 

00.940.956/0001-73 
08/11/2013 

17:31:56 

Já somos fornecedores do Edital anterior, os fretes da região 

norte bem como o custo de manutenção e deslocamento de 

profissionais é altíssimo e deverá ser subsidiado pelos 

valores das outras regiões, além do aumento do prazo de 

garantia dos equipamentos embarcados por mais 01 (um) 

ano, em relação ao certame anterior. 

Fonte: Ata do Pregão Eletrônico nº 40/2013 – Comprasnet 

Não foi apresentada, nos autos do processo, nenhuma outra justificativa para a aceitação 

da disparidade de preços. Tampouco consta dos autos elementos que possibilitassem a 

aferição dos custos dos componentes formadores do objeto licitado para subsidiar a 

avaliação da justificativa apresentada pelo licitante. Por meio do Relatório nº 

50/2013/COPLI/CGL/SPOA/SE/MJ (fls. 1.421 a 1.425), de 28/11/2013, houve a 

conclusão de que o valor total adjudicado é inferior ao valor estimado para contratação 

justificando o único parâmetro utilizado para avaliar a vantagem adquirida na licitação. 

  
##/Fato## 
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Causa 
 

Condução imprópria da Fase Competitiva do Pregão 40/2013. Adjudicação e 

homologação de pregão sem justificativa adequada para a aceitação de propostas de 

preços com disparidade de preços entre itens da mesma licitação em regiões distintas.  
##/Causa## 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Considerando os fatos narrados, foi objeto de questionamento, por meio da Solicitação 

de Auditoria/SA nº 201500398/01, de 03/03/2015, a aceitação de propostas de objetos 

similares com diferença elevadas de preços sem contrapartidas nos custos dos produtos 

que fundamentem esta disparidade.  

A Nota Técnica nº 3/2015GAB/SENASP, encaminhada pelo Ofício 156/2015/SE-MJ, 

de 17/03/2015, respondeu o questionamento da equipe de auditoria da seguinte forma: 

“Nota Técnica nº 3/2015GAB/SENASP 

(...) 

ITEM 7 

Sobre o tópico, se faz necessário remeter à essência da Pesquisa de Preços, tendo esta 

o condão de balizamento de preços para os objetos/serviços a serem licitados, com a 

finalidade de obter a contratação mais vantajosa e, ao mesmo tempo, possibilitar o 

planejamento para a eficaz execução. Assim, para o processo em voga, sob a ótica de 

ampliar a competitividade, o planejamento da gestão optou por agrupar os itens, 

compondo objetos idênticos em suas especificações mínimas, separados tão-somente 

pelas Regiões. 

Assim, do planejamento realizado buscou-se a ampla concorrência, promovendo, 

inclusive, a possibilidade de participação de pequenas e microempresas, pois os 

objetos agrupados, regionalizados possibilitaram a participação de uma maior gama 

de licitantes, podendo escolher a Região que mais lhe fosse vantajosa, apresentação 

de atestados que fossem compatíveis e, ainda, a possibilidade de resultar em cinco 

empresas vencedoras. Ao mesmo passo, a Administração buscava, com isso, promover 

uma disputa acirrada entre os concorrentes com o maior numero de interessado 

possível, em busca do menor preço e maior qualidade. 

Possível também que a licitação resultasse em única licitante angariadora dos cinco 

grupos, como foi o caso em comento. Fundamental justificar que na, etapa de lances, 

cada grupo é aberto como se fossem licitações separadas, ou seja, na prática, os 

tempos aleatórios divergem de um grupo para outro grupo, pois cada um deles possui 

o prazo sistêmico denominado de “tempo aleatório”. E este prazo pode variar de 1 

(um) a 30 (trinta) minutos. Nestes casos o prazo concedido pelo sistema de compras é 

determinante. 

Conforme se verifica em Ata, o tempo de duração da etapa de lances não foi idêntico 

aos cinco grupos, desse modo o tempo reduzido entre um grupo e outro pode 

acarretar em disparidades de valores na etapa final da fase de lances. Para o caso, 

encerrada a sessão, o pregoeiro, como de praxe em todos os procedimentos 

licitatórios deste órgão, recorreu à etapa de negociação, levando-a a exaustão. Nessa 

etapa negocial foram trazidas à baila diversas argumentações com a licitante, valendo 

frisar que a negociação teve início no dia 08/11/2013, às 17h02m36s, prosseguindo 

até às 14h12m53s do dia 11/11/2013. 
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Depreende-se da Ata de realização do Pregão, precisamente no dia 11/11/2013, às 

10h24m34s, que o pregoeiro foi insistente, com tratativas objetivas, visando estimular 

o licitante a trabalhar com valores abaixo de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). No 

entanto, as argumentações consequentes da licitante rebatiam as razões do pregoeiro. 

Vale frisar que os valores obtidos em sede de negociação são inferiores a todos os 

valores obtidos quando ainda na etapa de lances, pois a licitante se propôs a reduzir 

todos os valores anteriormente consignados pelas suas concorrentes. 

Nessa toada, em sede de negociação, para os grupos 01, 03 e 05, a diferença dos 

valores unitários da etapa de lances com os valores negociados via chat, se 

multiplicados pelas respectivas quantidades, resultam em economia de R$ 

7.343,997,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e 

sete reais). A economicidade é ainda maior se comparada ao valor máximo 

admissível, composto pela média de valores orçados pela Administração. Ressalte-se 

que os valores homologados, mesmo que a proposta da empresa MARCOPOLO 

tivesse sido descartada da composição de preços, ainda seria demonstrada a 

vantajosidade da realização do Pregão, na razão de aproximadamente 30% de 

economia para o caso em comento. 

Por oportuno, cabe frisar que seguindo os parâmetros do procedimento licitatório, o 

pregoeiro e a comissão utilizaram-se de todas as ferramentas à disposição, na 

tentativa de arrematar o melhor preço, adjudicando os valores abaixo do limite 

máximo admissível. Necessário constar que as licitantes não se encontram vinculadas 

a reduzir preços em sede de negociação, uma vez que estão dentro dos limites 

impostos pelo instrumento convocatório e pela Pesquisa Mercadológica Válida. 

Entretanto, configura-se nos autos a demonstração de que exaustivamente ocorreu a 

provocação da Administração por parte de seus agentes para que, tanto na etapa de 

lances, quanto na fase negocial, fossem obtidos maiores descontos.” 

Após a análise prévia das informações e justificativa apresentadas, na SA nº 

201503506/08, de 08/06/2015, solicitou-se a apresentação de planilha de custo 

detalhada dos veículos fornecidos para as demais regiões, bem como da descrição 

detalhada dos serviços/materiais. A Unidade por meio da Nota Técnica n° 

4/2015/CGATE/DEAPSEG/SENASP, de 11/06/2015, assim se pronunciou: 

“ITEM 13: 

Em resposta ao pedido para apresentação de planilha de custos com informações 

detalhadas dos valores unitários de cada equipamento que compõe o objeto da 

licitação, informamos que foi feito pedido desse detalhamento para a empresa 

vencedora do Pregão Eletrônicio nº 040/2013 – COMIL Ônibus S.A. (0632699) e como 

resposta a mesma apresentou os custos das demais regiões requeridas, conforme 

planilha anexa (0632755), Cabe ressaltar que no e-mail de resposta, em anexo, a 

Empresa informa que não estará mais disponibilizando esse tipo de detalhamento, por 

motivos de estratégias comerciais dela.” 

“Item 16: 

As informações solicitadas nesse item estão no arquivo anexado, também contido no 

questionamento do Item 13.”. 

Os anexos referenciados no documento acima identificado estão preservados no Sistema 

Novo Ativa/CGU, não sendo aqui copiados pela extensão de tamanho e forma, que 

resumidamente serão demonstrados no item Análise do Controle Interno a seguir. 

Em manifestação relativa aos fatos constatados no Relatório Preliminar, a Unidade 

encaminhou o Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em que 
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apresenta as seguintes justificativas a respeito da adjudicação do objeto e homologação 

da licitação: 

 

“96. Das constatações proferidas no Relatório de Auditoria, observa-se o 

apontamento de que houve aceitação de proposta com diferença entre os preços em até 

RS 53.000.00 (cinquenta e três mil reais) se comparados o grupo que angariou o menor 

preço (Região Norte – R$ 780.000,00) com o grupo de maior preço (Região Sudeste – 

R$ 833.000,00). 

 

97. Quanto ao ponto convém apresentarmos novamente a primeira planilha 

explanada o item 3.1.1.2. 

 
Ord. Região Valor Final 

Pregão 2012 
Cotação do 
Dólar 

I6Out12 

Valor Final 
Pregão 2013 

Cotação 
do Dólar 

30Out 13 

% Diferença 
Valor Licitado 

2013 e 2012 

% Variação 
Dólar 2013 e 

2012 

Inflação 
2012 

% Diferença Valor 
Licitado 2012 e 

2013 (Variação 

Cambial+Inflação) 

1 Centro- 

Oeste 

RS 646.800,00 R$ 2,0349 RS 825.000,00 R$ 2,1920 21,60% 7,17% 5,84% 8,50% 

2 Norte RS 690.000,00 R$ 2,0349 RS 789.000,00 R$ 2,1920 12,55% 7,17% 5,84% -0,46% 

3 Nordeste RS 637.000,00 R$ 2,0349 RS 890.000,00 R$ 2,1920 28,43% 7,17% 5,84% 15,42% 

4 Sudeste RS 666.500,00 R$ 2,0349 RS 833.300,00 R$ 2,1920 20,02% 7,17% 5,84% 7,01% 

5 Sul RS 660.000.00 R$ 2,0349 US 780.000,00 R$ 2,1920 15,38% 7,17% 5,84% 2,38% 

Tabela 9: Planilha valores por região 

 

98. Frise-se mais uma vez que, com efeito, a tabela demonstra que o percentual da 

diferença entre os valores licitador em 2012 e 2013, aplicados o IPCA e a variação 

cambial no dia do certame, não ultrapassa 15,42%, a exemplo da região Nordeste. 

 

99. Logo diversas ressalvas devem ser levadas em conta. A primeira, que pesquisa 

mercadológica foi realizada aos moldes dos parâmetros normativos vigentes e 

criteriosamente obedecidos; segundo, que os valores adjudicados foram todos 

realizados dentro dos limites máximos admissíveis, e terceiro, que não é razoável exigir 

do pregoeiro, inclusive pela própria natureza incerta dos lances do pregão, cujo 

principal parâmetro de preço e o valor máximo admissível, a adjudicação de valores 

idênticos em diferentes itens que visam ao atendimento e as peculiaridades das 

diferentes regiões, cujo conhecimento inequívoco e especializado do mercado o 

pregoeiro não possui. 

 

100. O valor máximo admissível é parâmetro angular de limitação dos lances e 

preços a serem ofertados pelos licitantes. Ressalta-se que a definição final do preço a 

ser oferecido em qualquer licitação não se limita ao parâmetro de valor estabelecido 

por ocasião da pesquisa de preço. Nesse sentido, é premente que a formação final do 

preço a ser ponderada pelo licitante, além de contar com elementos internos da 

empresa que envolvem estratégias comerciais e o risco do negocio, tem como elementos 

as especificidades do objeto a ser adquirido, os aspectos econômicos conjunturais, a 

quantidade e qualidade do mercado competidos, o interesse da licitante em contratar 

com a administração (inclusive para obtenção de capacidade técnica), as limitações 

técnicas, a vantajosidade, a qual leva em conta não só o preço mas também a qualidade 

do objeto, e a capacidade da empresa, dente outros elementos concorrem para a 

formulação deste mesmo lance. 

 

101. Para que não ecoem mais dúvidas, cabe reiterar que, mesmo se tivessem sido 

utilizados para a pesquisa de mercado os parâmetros propostos em sede de analise 

processual pela equipe de auditoria, o valor adjudicado ainda sim obteria considerável 
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margem de economia, demonstrando a vantajosidade da realização da licitação, 

conforme demonstrado no quadro o item 3.1.1.2, reproduzido novamente abaixo. 

 

Ord. Região 

Preço Estimado 

simulado Pregão 2013 

(Sem Marcopolo) 

Preço Licitado 

Pregão 2013 
% de Economia 

1 Centro-Oeste R$ 974.584,00 R$ 825.000,00 15,35% 

2 Norte R$ 990.984,00 R$ 789.000,00 20,38% 

3 Nordeste R$ 990.984,00 R$ 820.000,00 17,25% 

4 Sudeste R$ 973.084.00 R$ 833.300,00 14,37% 

5 Sul R$ 973.084.00 R$ 780.000,00 19,84% 

Tabela 10: Simulação do percentual da diferença do valor estimado e licitado cm 2013, desconsiderando 

proposta da empresa Marcopolo. 

 

102. No entanto, a equipe de auditoria debate nessa constatação as diferenças dos 

valores entre os grupos. 

 

103. Todavia, antes de adentrarmos ao tema em questão, oportuno se faz emergir que 

a base para regionalizar os procedimentos licitatórios sempre que aplicável, surgiu em 

reunião ocorrida em 17/05/2012 com a Controladoria-Geral da União, ao ser 

abordado a aquisição do serviço de videomonitoramento. Nesse sentido, é pertinente 

reproduzirmos as observações apresentadas no Despacho n° 2113/2015/CGL-

Gab/SPOA/SE que respondeu a Solicitação de Auditoria n° 201503506/11: 

 

“Em complementação às informações colididas pelas unidades técnicas, 

relativamente aos questionamentos a) e b) é pertinente verificarmos que a 

regionalização deste e outros procedimentos licitatórios que visam a entrega de 

bens ou serviços nos diversos estados brasileiros tem como fito a obtenção de 

maior vantajosidade à administração além de maior garantia de valor unitário 

condizente com a realidade do local de entrega ou prestação de serviços, sendo 

consequência e objetivo de tal procedimento a diferença de valores, uma vez que 

é natural que em diferentes mercados ocorram diferentes precificações. Nesse 

sentido, a Controladoria-Geral da União, em reunião ocorrida em  17/05/2012, 

Ao realizar estudos sobre o processo de Aquisição de Serviço de 

Videomonitoramento, recomentou a regionalização, conforme trecho de Ata 

(0735396): 

 

Sugeriram também a regionalização da licitação, visando obter valores mais 

favoráveis para a administração quanto a instalação do sistema, além de 

propiciar a obtenção do referencial unitário. [grifos nossos]  

 

De fato, a regionalização possibilita ampliar a gama de participantes e baratear 

a licitação ao mesmo tempo. A adoção deste procedimento advém da boa-fé da 

administração, e busca, primariamente, a ampliação do mercado, possibilitando 

a participação de fornecedores em diferentes níveis de comprovação técnica, 

vez que o quantitativo regionalizado é bem menos que o total, resultando, dessa 

sorte, em maior disputa o que resulta em maior probabilidade de obtenção de 

melhores propostas e lances. É, portanto, intrínseco ao procedimento de 

regionalização a diversidades de preços, em razão de elementos que compõem a 

formação do preço tais como o frete, ou ainda em razão da dinâmica do 

procedimento do pregão que estimula a oferta de lances diversos, relembramos, 

por fim que embora à administração a recomendação seja a negociação, o 

licitante, por sua vez, não está obrigado a reduzir o valor de seu ultimo 
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ofertado, notadamente quando este já encontra-se dentro do limite máximo 

admissível. 

 

104. Dito isto, voltando ao núcleo da questão, trazendo à baila os valores 

adjudicados do Pregão 14/2012, cujo objeto é similar ao da presente auditoria, 

verifica-se que os valores adjudicados possuem dessemelhança entre o maior e o menor 

preço apresentando, também, uma variação de R$ 53.000,00 ao compararmos os 

valores unitário da Região Sul (R$ 690.000,00) com os da Região Centro-Oeste (R$ 

637.000,00) 

 

 

Contrato Empresa Região Qtd Valor Unit Valor Total 
81/2012 COMIL Norte 01 646.800,00 646.800,00 
81/2012 COMIL Nordeste 13 666.500,00 8.664.500,00 
82/2012 MARCOPOLO Sudeste 22 660.000,00 14.520.000,00 
83/2012 USATEC Centro-Oeste 04 637.000,00 2.548.000,00 
84/2012 EMPORIUM Sul 10 690.000,00 6.900.000,00 

  Total 50  33.279.300,00 

Tabela 11: Valores do Pregão 14/2012. 

 

105. O que queremos demonstrar no presente caso é que na pratica, é possível haver 

diferenças entre os valores quando da etapa de lance e o término da negociação (entre 

empresas distintas ou não). Esses valores podem ser aceitos, desde que estejam dentro 

do valor máximo admissível. 

 

106. Retornando aos fatos elencados no Relatório de Auditoria, destacamos que o 

pregoeiro não foi omisso em negociar, pelo contrário, da negociação por ele 

conduzida, houve economia de R$ 7.346.100,00 aos cofres públicos. Observe-se que o 

grupo cujo valor é questionado teve uma redução unitária inicial na ordem de R$ 

85.200,00 após as rodadas de negociação. Assim às 17h02m36s do dia 08/11/2013, foi 

aberta a etapa de negociação com a empresa, chegando aos valores finais às 

14h12m53s do dia 11/11/2013, gerando os acertos de negociação abaixo: 

 
Grupo Região Qtd. Valor Final da Etapa 

Lance 
Valor de Negociação 

02 
Valor de Negociação 

03 
Redução Unitária Redução Total 

1 Norte 9 789.300,00 789.000,00  300,00 2.700,00 

2 Nordeste 21 820.000,00 820.000,00  0,00 0,00 

3 Centro-Oeste 7 876.000,00 825.000.00  51.000,00 357.000,00 

4 Sul 21 780.000,00 780.000.00  0,00 0,00 

5 Sudeste 82 918.500.00 850.000.00 833.300,00 85.200,00 6.986.400,00 

Tabela 12: Lances Negociados do Pregão 40/2013. 

 

107. Quanto ao relatado pela equipe de auditoria referente à fala do pregoeiro em 

sede negocial em que este informa a inexistência de autorização para finalizar o 

certame com valores em disparidade de preços entre as regiões, chamamos a atenção 

dessa equipe de auditoria quanto aos diversos outros diálogos e observações colididos 

na fase de negociação, os quais devem ser interpretados conjuntamente, sendo 

prejudicial a analise descontextualizada de um único trecho da faze negocial. 

 

108. De fato, da leitura do chat verifica-se que o pregoeiro, com o objetivo único de 

buscar preços mais vantajosos e reduções mais expressivas, lançou-se em intensa 

negociação, destacando, com fundamento nos autos, a importância da contratação. 

Não obstante, relembramos que o parâmetro legal de desclassificação de pronto de 

uma proposta, em termos de preço, é o valor máximo admissível. Assim sendo, 
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conforme já defendido, em virtude de estar amparado dentro dos valores máximos 

admissíveis, o pregoeiro encontrava-se abrigado às margens da aceitação. 

 

109- Contudo, não estava disposto a fazê-lo sem esgotamento de todas as tentativas 

progressivas de alcançar ainda mais vantagens para a administração, buscando, sim, 

equalizar os valores de todos os grupos com valores pelo menos abaixo dos R$ 

800.000,00. Da Ata de realização do Pregão 40/2013, verificam-se diversas 

fundamentações empregadas pelo pregoeiro, conforme negociação retirada no chat do 

Sistema Comprasnet.(...)” 

 

A tabela “13: Fase de Negociação do Pregão 40/2013” encontra-se integralmente no 

Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em anexo a este relatório. 

 

“110. Nota-se que a Empresa relutou com diversas argumentações alegando, 

inclusive, que já atuava como fornecedor do Edital anterior, aduzindo conhecimento de 

causa, informando que a aquisição pretendida era um avanço em todos os sentidos ao 

certame anterior e constatando que as exigências as quais estaria sujeito, tanto pelos 

padrões do objeto quanto pela execução, necessitária de subsídios dos demais itens 

para poder primar pela manutenção do alto nível de exigência para o sucesso do 

projeto, conforme trecho abaixo destacado: 

 
Pregoeiro 08/11/2013 

17:48:40 

Para COMIL ONIUUS S.A. - Faça seus cálculos. Diminua a margem de lucro e 

vamos chegar a um termo nesta negociação. Reduza! 
Pregoeiro 08/11/2013 

17.52:09 

Para COMIL ONIBUS S.A - Aguardo seu retorno 

CO 940 956/0001- 

73 

08/11/2013 

17:52:16 

Ok Perfeito Temos ciência de suas precisas colocações. Esta Viatura Policial será 

empregada em regime de exaustão, ou seja. utilizada em todo o tempo possível por 

policiais. Necessitamos de provisões financeiras suficiente para o êxito deste 

projeto e afirmo necessitarei de aporte dos outros itens para garantir, assistência e 

qualidade necessária. 
00.940.956/0001-

73 

08/11/2013 

17:54:01 

São 03 (três) anos de operações policiais com assistência on-site. Isto tem um alto 

custo e prove a segurança para o funcionamento do projeto. 

Tabela 14: Trecho Negociação do Pregão 40/2013. 

 

111. Além do mais, por ocasião da adjudicação e da homologação, os autos estavam 

instruídos com todos os andamentos relativos à sessão pública do pregão, inclusive a 

fase e negociação, constante da Ata do Pregão. Considerando, assim, as 

argumentações do agente público; as alegações formalizadas em Ata pela empresa, 

com todos os elementos constitutivos do processo; trata-se de Pregão para Registro de 

Preços sem a previsão de aquisição imediata; haver amparo dentro dos valores 

máximos admissíveis, com relativa margem de preço; e, ainda, que os valores finais 

estavam abaixo dos valores apresentados pelas licitantes já desclassificadas, inferiu-se 

um corpo de justificativas que balizaram a adjudicação e homologação do pregão. 

 

112. Atente-se que não foram identificadas ou constatadas, à época, quaisquer 

restrições normativas ou irregularidades que pudessem macular o ato de adjudicação e 

homologação de certame.  Dessa forma, não seria razoável a declaração, pelo 

pregoeiro ou pela autoridade homologadora, de caracterização de certame frustrado, 

conforme se entende do abordado pela equipe de auditoria, sob o mero argumento de 

que os preços oferecidos não alcançaram os limites aceitáveis, inclusive por não haver 

menção sobre quais seriam esses limites, ficando tal declaração adstrita à 

subjetividade e, aí sim, eivada de ilegalidade. 

 

113. Nessa toada, cumpre destacar a constatação 1.2.3.1, do Relatório de Auditoria 

Anual de Contas nº 201306071 da Secretaria Extraordinária de Segurança para 

Grandes Eventos - SESGE, exercício 2012. Tal constatação trata da desclassificação de 

propostas sem motivação prevista no edital licitatório: 
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“Fato 

[...] 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". 

 

114. A análise do Controle Interno aponta que: 

 

"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 principio da 

eficiência, uma vez que desperdiçará recursos (humanos e financeiros) em uma 

licitação que não terá seu objetivo atendido." 

 

115. Respaldando-se na manifestação da própria CGU em pregão análogo da 

SESGE e visto que não foi identificada nenhuma irregularidade dos procedimentos, não 

cabe discricionariedade do pregoeiro na adjudicação do certame, uma vez que, em 

conformidade com o art. 44 da Lei nº 8.666/93, os critérios objetivos definidos no edital 

foram observados. Além de afrontar diretamente o principio da eficiência, segundo 

entendimento da própria CGU. 

 

116. Soma-se a isso o fato de o interesse público ainda se demonstrar vigente, vez 

que o Programa “Crack é Possível Vencer” detinha cronograma de execução em 

conformidade com as demais aquisições para o conjunto de ações previstas no "Eixo 

Autoridade" do Programa, quais sejam videomonitoramento, bases móveis, 

microônibus, viaturas, motos, pistolas de condutividade elétrica e espargidores de 

espuma de pimenta. Não cabendo, assim, justificativa para revogar grupos da licitação 

cujos valores encontravam-se abaixo do máximo admissível após todo o ônus de 

mobilização da máquina pública, que também demanda um custo de grande monta. 

 

117. Isto tudo sem abordarmos os riscos na realização de novo certame em data 

futura, caso obtivéssemos preços ainda maiores que os angariados no Pregão n° 

40/2013 devido a oscilações cambiais, que até o presente momento não obteve queda. 

 

118. Embora todas as ações tenham sido amparadas pela legislação, conforme 

demonstrado, observa-se que não há variação de custos entre uma região e outra. Em 

decorrência da Solicitação de Auditoria nº 201503506/08, ocorrida aproximadamente 2 

anos após a realização do certame licitatório, tomou-se conhecimento da planilha de 

composição de preços da empresa COMIL (enviada a este Ministério cm junho do 

corrente ano), que aponta custos iguais para todas regiões. Tal fato vai de encontro às 

alegações trazidas em sede de negociação pela empresa, refutando a pertinência de 

manutenção e, eventualmente, se comprovado, dará causa a prejuízo, frustrando os 

princípios da boa-fé e da probidade a que está obrigada nos contratos e procedimentos 

licitatórios. 

 

119. É patente a mudança das informações apresentadas pela licitante em 2013, no 

decorrer do pregão. Foi informada a influência dos valores de fretes para cada região 

como obstáculo para uma maior redução de valores: 
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00.940.956/0001-

73 

08/11/2013 

17:31:56 
Já somos fornecedores do Edital anterior, os fretes da região norte bem 

como o custo de manutenção e deslocamento de profissionais é altíssimo e 

deverá ser subsidiado pelos valores das outras regiões, além do aumento 

do prazo de garantia dos equipamentos embarcados por mais 01 (um) ano, 

em relação ao certame anterior. 

Tabela 15: Trecho Negociação do Pregão nº 40/2013. 

 

120. Já em 2015, com a apresentação da planilha, verificou-se, como apontado pela 

CGU, que, a princípio, não há variação dos valores de frete, suscitando-se dúvidas 

quanto à legitimidade das informações apresentadas pela contratada por ocasião da 

licitação. Diante de tal situação, informamos que realizamos a abertura de processo 

administrativo com vistas a averiguar a possível apresentação de declaração falsa pela 

licitante contratada no ato do Pregão. Em sede de esclarecimento, enviaremos o Ofício 

nº 408/2015/CGL-Gab/SPOA/SE-MJ em observância ao principio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa. 

 

121. Outro ponto que merece destaque é a interpretação formulada pela equipe de 

auditoria que entendeu que a disparidade dos valores foi fruto de conduta do pregoeiro 

quando da abertura da etapa da fase de lances. Tal tema não merece progredir, tendo 

em vista que o denominado tempo randômico, ou aleatório, é o tempo decisivo do 

pregão e independe da vontade de permanência do pregoeiro. Caso diferente é a fase 

negociação, a qual é poder-dever do pregoeiro debruçar, como já demonstrado 

amplamente nos parágrafos anteriores, no qual o pregoeiro envidou esforços 

sobremaneira para o alcance de melhores preços. 

 

122. A equipe de auditoria, acertadamente, esclarece de forma detalhada que a 

sessão pública do pregão, na fase competitiva, permite aos licitantes efetuarem lances 

em três momentos consecutivos. O primeiro, denominado de fase de lances e que não 

dispõe de tempo mínimo ou máximo O segundo momento é a Iminência de 

Encerramento, acionada por meio da função “Encerrar Item" do sistema pelo 

pregoeiro, e na qual se pode estabelecer prazo de 01 a 60 minutos. O terceiro momento 

é o do Encerramento Aleatório, acionado automaticamente após o término da 

Iminência e pode variar de 01 a 30 minutos de forma randômica. 

 

123. Prossegue a equipe de auditoria relatando o identificado na análise, onde o 

pregoeiro iniciou a fase de lances com a abertura dos cinco itens, sendo que a abertura 

de todos os itens permite o inicio da competição para todos os interessados. Cabe 

mencionar que nesse lapso as empresas podem dar lances livremente, mesmo não sendo 

de costume os licitantes ofertarem seus melhores lances, pois a prática demonstra que 

eles, dotados do conhecimento do sistema, aguardam ansiosamente o inicio do 

encerramento aleatório. Sendo que, enquanto o encerramento aleatório não acontece, a 

estratégia é manter-se dentro dos valores máximos admissíveis e ofertar lances bem 

aquém do limite que podem oferecer, assegurando, assim, margens razoáveis para 

quando da etapa de fato competitiva, que no caso é o encerramento aleatório. 

 

124. Nessa toada, o pregoeiro iniciou a Fase de Lances, conforme verificado em Ata, 

para todos os cinco itens, respectivamente, iniciado às 10h08m52s no item 01; 

10h13m33s no item 02; 10h14m30s no item 03; 10h15m22s no item 04 e; 10h15m47s 

no item 05. Ato contínuo, o pregoeiro estabeleceu o prazo, item a item, de 5 minutos, 

dando entrada, então, no tempo de iminência do item 01 primeiro, às 10h17m36s, ou 

seja, após aproximadamente 9 minutos de Fase de Lances já aberta; Para o item 02, foi 

dado o aviso de iminência pelo pregoeiro às 10h49m38s, ou seja, após 

aproximadamente 36 minutos; Para o item 03, foi dado o aviso de iminência às 

11h16m17s, ou seja após aproximadamente 1h02m; Para o item 04, foi dado o aviso de 

iminência às 11h33m, ou seja, após aproximadamente 1h18m; Sucessivamente para o 
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item 05, foi dado o aviso do tempo de iminência às 11h45m30s, ou seja, 

aproximadamente 1h30m de aberta a Fase de lances. 

 

125. Pedimos vênia para discordar da planilha apresentada no Relatório de 

Auditoria, pois os balizamentos trazidos como parâmetro não refletem a realidade de 

duração da competição. A etapa de lances ocorre imediatamente após a abertura dos 

itens, contabilizando o tempo e registrando em Ata Ressaltamos que o procedimento 

para encerramento da fase de lances dos pregões eletrônicos está previsto no art. 24. 

§§ 6º e 7º do Decreto nº 5.450/2005: o primeiro estabelece que a etapa de lances será 

encerrada por decisão do pregoeiro, o segundo, que, por ato do pregoeiro, “o sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances". 

 

126. Ainda sobre a planilha apresentada pela CGU, vale destacar que o Decreto 

supra não menciona o termo "tempo efetivo" de Pregão. Tal conceito parece partir do 

pressuposto de que cada empresa designaria um único operador para acompanhar 

todos os itens do Pregão simultaneamente. Fato este que não pode ser assumido como 

verdadeiro pela Administração. 

 

127.  Dessa forma, considerando o tempo real do procedimento licitatório: 
Item- 

Região 

Fase de 

lances 

Tempo efetivo 

nesta fase 

Início do Aviso 

de Iminência 

Tempo 

Dado 

Encerramento Iminência e 

Entrada no Aleatório 

Tempo efetivo 

nesta fase 

Encerramento 

Aleatório 

Tempo Total 

disponível para 

lance 

         

1 -N 10h08m 9m 10h17m +5m 10h22m36s 26min 10h48m48 40min 

2-N'E 10h13m 36m 10h49m +5m 10h54m38s 20min 11h13m55s 1h00m 

3-CO 10h14m 1h02m 11h16m +5m 11h21m16s 2min 11h23m52s 1h10min 

4 — S 10h15m 1h18m 11h33m +5m 11h37m59s 11min 11h48m52s 1h33m 

5 - SE 10h15m 1h30m 11h45m +5m 11h50m29s 1min30 11h52m02 1h36m 

Tabela 16: Prazos das fases de lances do Pregão 411/2013. 

 

128. Da tabela acima, se interpretada corretamente, será observado que o tempo real 

de duração do item 05, foi de 1h36m, aproximadamente, tempo suficiente para 

realização de lances. Observa-se que das três fases mencionadas, a última, que é 

justamente operacionalizada pelo sistema e independente da vontade do pregoeiro, foi 

a que menos permaneceu ativa. No entanto, não cabe recair culpabilidade ao pregoeiro 

pela programação da fase randômica do sistema que possui essa eventualidade. 

Conforme já informado, o tempo de Encerramento Aleatório pode durar de 01 a 30 

minutos e, no caso especifico, ocorreu em pouco mais de 1 minuto. 

 

129. De significativa relevância mencionar que o item 03 do Pregão (Região Centro 

Oeste) também teve um lapso curto justamente no encerramento aleatório, de 2 minutos 

aproximadamente, conforme se verifica na planilha acima. Ainda, por oportuno, 

verifica-se que a permanência de 2 minutos no tempo aleatório do mencionado item 

não colidiu em disputa com os demais itens na situação de iminência ou aleatório, e 

mesmo assim não obteve resultado expressivo na fase de lances, tendo sido também 

foco de negociação pelo pregoeiro no momento oportuno. Assim, nota-se que o fato de 

dois itens estarem cm fase de iminência simultaneamente não constitui fator 

preponderante para caracterizar baixa competitividade em um deles. 

 

130. O que se pretende esclarecer nesse tópico é que, na prática, mostrou-se 

indiferente ter sido colocado um ou mais itens em tempo de iminência 

concomitantemente ou não. Pois para o item 3 foi informado o tempo de iminência após 

3 minutos de encerrada a disputa do item 2. Logo, quando iniciada a fase aleatória do 
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item 3, não havia nenhum outro item concorrendo em tempo de iminência ou aleatório. 

Desse modo, conforme a teoria elaborada pela equipe de auditoria, não haveria 

motivos para ter tido uma disputa com poucos lances, vez que o licitante não reteria a 

sua atenção em dois itens distintos. 

 

131. No entanto, não foi o que se configurou, pois a prática demonstra que os 

licitantes são atentos a fase de encerramento aleatório concedido pelo sistema, e se o 

sistema a estipular em 1 ou 2 minutos somente, será, sim, pouco expressiva a rodada de 

lances e mais árduo o trabalho do pregoeiro em sede de negociação, conforme foi 

realizado. 

 

132. O que não resultou em maior quantidade de lances foi justamente o prazo 

exíguo do tempo aleatório ou randômico, que tornamos a repetir, trata-se de tempo do 

próprio sistema, não disponível ao controle do pregoeiro. 

 

133. Nota-se que ao proceder análise no caso isolado ocorrido no item 5, e aplicá-lo 

sem maiores considerações a praxe e realidade da operação de um pregão, é possível 

deparar-se com inconsistências, que na prática não se configuram. Nesse sentido, é 

pertinente verificarmos que o próprio sistema, conforme aponta o manual constante do 

Portal do Governo Brasileiro, da Escola Virtual SIASG, que em pregões eletrônicos 

com até 100 (cem) itens ou mais, o pregoeiro poderá abrir simultaneamente até 100 

(cem) itens e os que excederem poderão ser abertos quando os itens anteriores forem 

encerrados. Configurando, assim, a inexistência de qualquer vedação legal ou 

sistêmica quanto á abertura simultânea de itens cm fase aleatória. 

 

134 Ademais, é certo que esta é a praxe em diversos órgãos da administração sem 

que tenha se observado, até o presente, apontamentos de órgãos de controle. Tomando-

se como exemplo o Pregão n° 24/2014, da UASG 110176, Controladoria-Geral da 

União, realizado no dia 04/12/2014, composto por 3 (três) itens distintos e com 

concorrentes afins. O Pregão teve a abertura de lances, bem como a balida do tempo 

de iminência, com diferença de poucos minutos entre os três itens, ou seja, as licitantes 

concorreram concomitantemente aos 3 (três) itens distintos, no tempo aleatório e de 

iminência, conforme se verifica da Ala de Realização do Pregão Eletrônico nº 24/2014, 

disponível no Sistema Comprasnet: 

 
Item Inicio da 

Fase de 

lances 

Tempo 

efetivo 

da fase 

Inicio do 

Aviso de 

Iminência 

Tempo 

Dado 

Encerramento 

Iminência e Entrada 

no Aleatório 

Tempo 

efetivo do 

aleatório 

Encerramento 

Aleatório 

Tempo total 

disponível 

para lance 

1 09h21m35s 25 min 9h46m14s + 10 min 10h06m14s 22 min 10h28m15s 57 min 

2 09h30m27s 25 min 9h55m13s + 10 min 10h15m13s 29 min 10h44m10s 1h04m 

3 09h35m23s 24 min 10h01m07s +20 nnn 10h21m07s 12 min 10h33m10s 52 min 

 

135. Verifica-se na tabela acima retirada do sítio do comprasnet, do Pregão 24/2014, 

daquela UASG, que o item 3, último a ser disponibilizado para início do tempo de 

iminência, foi iniciado quando ainda encontrava-se em fase de aviso de iminência para 

os itens 1 e 2, concomitantemente. Ora, os 3 itens percorreram, inclusive, a fase do 

aleatório em intervalos coincidentes, e se aplicado o entendimento da equipe de 

auditoria, também resultaria em prejuízo. Se consultadas diversas atas de realização de 

pregões nos mais diversos órgãos da Administração, será identificada a mesma 

conduta, pelo motivo irrefutável de não ser ilegal. 

 

136. Logo, o entendimento proposto pela equipe de auditoria, em que fundamenta 

culpabilidade ao pregoeiro em ter causado prejuízo à competitividade, com o 

consequente sobrepreço no certame, não é pertinente e configura-se desarrazoada, vez 
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que o próprio manual constante no Portal do Governo Brasileiro, da Escola Virtual 

SIASG, aponta que o pregoeiro poderá abrir simultaneamente até 100 (cem) itens. 

Ademais, o tempo aleatório não pode ser controlado pelo pregoeiro, e é nesta fase, pela 

praxe, onde a disputa efetivamente ocorre, dessa forma, entendemos valido sugerir 

orientações dos órgãos de controle junto ao MPOG e SERPRO, responsáveis pelo 

Sistema Comprasnet, para ajustes do sistema, no que se refere ao tempo aleatório, para 

evitar o cerceamento da disputa e o encerramento precoce dos lances. Nesse sentido, 

lembramos que no Sistema Licitações-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil, utiliza-se a 

Prorrogação Automática, alternativa ao tempo randómico em que, após acionada a 

prorrogação pelo pregoeiro, a cada novo lance de um fornecedor, o sistema conferirá à 

disputa a quantidade de minutos cadastrada pelo ente comprador, de sorte que 

enquanto houver interesse dos licitantes em ofertar lances o sistema permanecerá 

aberto. 

 

137. Dentro das gestões possíveis a este Ministério, informamos que, para fins de 

aperfeiçoamento e visando afastar as possibilidades de riscos sistêmicos quanto ao 

encerramento precoce do tempo aleatório, os pregoeiros estão adotando medidas para 

que se iniciem os itens ou grupos, individualmente, por vez, e na ordem dos que 

possuírem a maior relevância, com vistas a propiciar um maior acirramento na 

disputa. 

 

138. Esclarecidos os fatos no que tange à condução do pregão, notadamente a fase 

competitiva, resta demonstrado que o ato licitatório ocorreu regularmente, razão pela 

qual foi procedida a adjudicação do objeto à licitante vencedora. Nessa mesma linha, 

verificamos que não se afiguram vícios a macular o ato de homologação. A 

homologação de um procedimento licitatório, na lição do admimstrativista Hely Lopes 

Meirelles, “é o ato de controle pelo qual a autoridade competente a quem incumbir a 

deliberação final sobre o julgamento confirma a classificação das 

propostas...”(MEIRELLES, 2005, p. 305), de forma que estando o procedimento 

licitatório dentro dos limites legais impende à autoridade superior a homologação do 

certame. Assim, observa Meirelles: 

 

"A autoridade terá diante de si três alternativas: confirmar o julgamento. 

homologando-o; ordenar a retificação da classificação no todo ou em parte, se 

verificar irregularidade corrigível no julgamento; ou anular o julgamento, ou 

todo o procedimento licitatório, se deparar irregularidade insanável e 

prejudicial ao certame em qualquer fase da licitação.” (MEIRELLES, Hely 

Lopes. Direito Brasileiro Administrativo. 31ª Ed. Atual. Editora Malheiros 

Editores. São Paulo: 2005, p 305/306) 

 

139. No presente caso, não foram verificados vícios - passíveis de correção ou 

insanáveis - seja nos autos, seja na condução do processo. É oportuno informarmos que 

nas rotinas de trabalho estabelecidas no âmbito da CGL a autoridade homologadora 

utiliza-se, concomitantemente, de três subsídios para proceder a análise e prolatar sua 

decisão quanto à homologação da licitação. Em primeiro lugar, a autoridade 

acompanha passo-a-passo os atos e procedimentos do processo, orientando e 

acompanhando, nos limites de sua competência, a atuação dos setores envolvidos na 

licitação. Em segundo lugar, a autoridade homologadora procede a leitura e análise 

dos autos, verificando, no âmbito de seus conhecimentos técnicos, a paridade do 

procedimento com os normativos e a praxe administrativos. Em terceiro lugar, é 

analisado, juntamente com a leitura dos autos, o relatório para fins de homologação, 

produzido pelo pregoeiro e que cuida de relatar os procedimentos e principais eventos 

ocorridos no certame. 
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140. Assim, no presente caso, foram adotadas todas as medidas visando realizar o 

controle e proceder a confirmação dos atos da licitação, não se verificando, na esteira 

da legislação, praxe administrativa, doutrina ou jurisprudências e outras orientações 

dos órgãos de controle, vigentes á época do pregão em apreço, irregularidades que 

exigissem seu refazimento ou anulação. De sorte que à autoridade homologadora, cuja 

discricionariedade limita-se ás alternativas elencadas por Meirelles, restava, tão-

somente, proceder a homologação do procedimento. 

 

141. Dessa forma, manifestamos pela revisão das Recomendações 1 e 2. Não houve 

condução inadequada da Fase Competitiva pelo pregoeiro tampouco falta justificativa 

para aceitação das propostas, uma vez que estavam de acordo com o Edital e a atuação 

do pregoeiro não pode ser subjetiva, conforme apontado pela própria CGU em análise 

de contas da SESGE. Cumpre apontar que a não aceitação da proposta - destaca-se 

novamente, em consonância com o Edital - poderia acarretar maiores custos à 

Administração e o retardamento da execução de políticas públicas prioritárias desta 

Pasta. Igualmente, a homologação do Pregão 40/2013 guardou estreita consonância 

com os ditames legais, uma vez que o procedimento ocorreu de forma regular e foram 

tomadas as medidas visando o acompanhamento e controle do certame. 

 

142. Entendemos que a abertura de procedimento para apuração de 

responsabilidade é desproporcional. As ações tanto do pregoeiro quanto da autoridade 

homologadora possuem amparo legal, não havendo indícios de má-fé em seus atos. 

Não obstante, é necessário ponderar, ainda, o efeito motivacional que tal procedimento 

acarretaria nos servidores de um setor que já se encontra carente de servidores.”  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Na análise do controle interno foram consideradas as informações encaminhadas pelos 

Ofícios 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 19/08/2015, cuja 

íntegra encontra-se em anexo a este Relatório. 

Cumpre inicialmente apreciar a justificativa apresentada pelo licitante, no momento da 

negociação de preços com o Pregoeiro no curso da licitação, uma vez que é a única 

informação, identificada pela equipe de auditoria, constante do processo que visa 

justificar a disparidade de preços entre regiões.  

A empresa vencedora do certame alegou que “os fretes da região norte bem como o 

custo de manutenção e deslocamento de profissionais é altíssimo(sic) e deverá ser 

subsidiado pelos valores das outras regiões”. Indica ainda que “no certame anterior as 

disparidades se equiparam as atuais, faremos uma nova e última proposta (sic)”. 

A diferença no preço unitário contratado entre as regiões Sudeste e a Norte é de R$ 

44.300,00. Considerando o total de 82 unidades móveis de comando e controle previstos 

para a região Sudeste, pode se verificar possível ato antieconômico no montante de R$ 

3.632.600,00 somente nesta região. O valor é 51,16% do total previsto para a região 

Norte, que é de R$ 7.101.000,00. Não é razoável que os custos de frete e de manutenção 

superem a metade do valor do bem adquirido, razão pela qual se considera insubsistente 

a argumentação da empresa.  

Destaca-se que o critério de julgamento estabelecido no item 6.1 do Edital do Pregão nº 

40/2013 é menor preço unitário por item. Conforme item 11.2.1 do referido Edital, o 

licitante deve declarar que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas 
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necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. 

Deste modo, o Pregoeiro poderia adjudicar os itens cotados com menor valor e deixar 

de adjudicar os itens com valores majorados, estando o licitante obrigado ao 

fornecimento dos itens mais vantajosos pra a Administração, sujeitando-se em caso de 

descumprimento às penalidades previstas na lei de licitações. Não seria permitida a 

compensação de eventuais custos extras ou diferenciados. Ao licitante não caberia ainda 

as justificativas apresentadas, pois não poderia ter garantias de que seria vencedor das 

demais regiões no momento em que efetuou lances para a região norte.  

Em resposta a solicitação de auditoria, que foi apresentada somente pela SENASP, 

afirmou-se que: 

“Conforme se verifica em Ata, o tempo de duração da etapa de lances não 

foi idêntico aos cinco grupos, desse modo o tempo reduzido entre um grupo e 

outro pode acarretar em disparidades de valores na etapa final da fase de 

lances.” 

Primeiramente, é salutar esclarecer que a Fase Competitiva do pregão eletrônico no 

Comprasnet permite aos licitantes efetuarem lances em três momentos consecutivos. O 

primeiro é a Fase de Lances, iniciada com a abertura do item, a qual pode ser realizada 

para todos os itens do pregão ao mesmo tempo. O segundo momento é a Iminência de 

Encerramento, acionada por meio da função Encerrar Item do sistema pelo pregoeiro, 

para o qual pode se estabelecer o prazo de 01 a 60 minutos.  Por sua vez, o terceiro 

momento é o Encerramento Aleatório, acionado automaticamente após o término da 

Iminência e pode variar de 01 a 30 minutos de forma randômica.  

Na Fase Competitiva do certame em análise, o pregoeiro iniciou a Fase de Lances com a 

abertura dos cinco itens do certame. Após a abertura dos itens, foi acionado o 

encerramento do item 1, iniciando a Iminência de Encerramento de apenas 5 minutos. 

Destaca-se que o comando foi realizado pelo pregoeiro com apenas um lance efetuado e 

sem qualquer mensagem incentivando a oferta de lances pelos participantes. Tal 

iniciativa, recomendada para acentuar a disputa pelos licitantes, veio a ocorrer somente 

nos últimos 3 minutos da Iminência de Encerramento.  

Percebe-se que a ação do pregoeiro ao não motivar a participação dos licitantes durante 

a Fase de Lances, ao encerrar o item 1 com apenas um lance realizado e ao definir a 

Iminência de Encerramento de apenas 5 minutos, foi inapropriada para o vulto da 

contratação.  

Contudo a eventual ofensa à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa, 

decorrente da condução da Fase de Lances do item 1, foram mitigados pela longa 

duração do Encerramento Aleatório (26 minutos, próximo do máximo de 30 minutos), 

ocasionando uma Fase Competitiva com 89 lances.  

Ainda na disputa pelo item 1, foram realizados 16 lances na Iminência de Encerramento 

e 72 lances no Encerramento Aleatório. No final deste, verifica-se na ata do pregão que 

a competitividade era intensa, dando indicativos que os licitantes ainda não haviam 
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ofertado o menor preço para o certame. Em que pese o longo período de Encerramento 

Aleatório, percebe-se que a disputa poderia resultar em maior economia para 

administração, caso houvesse melhor condução na Fase de Lances. 

Observa-se a seguir os demonstrativos indicando a duração dos momentos da Fase 

Competitiva e quantidade de lances em cada uma delas, para os cinco itens da licitação:  

 

Item - 

Região 

Fase de Lances 
Iminência de 

Encerramento 

Encerramento 

Aleatório 

Encerram. 

Tempo: 

Iminência 

+ Enc. 

Aleatório 

Total 

de 

Lances 

Valor do 

objeto 

antes da 

negociação 

Tempo de 

disputa 

exclusiva 

* 

Qtd de 

Lances 
Tempo 

Qtd de 

Lances 
Tempo 

Qtd de 

Lances 

1 – N 9 MIN 1 5 MIN 16 
26 

MIN 
72 10:48 31 MIN 89 789.300,00  

2 – NE 1 MIN 3 5 MIN 4 
20 

MIN 
46 11:13 25 MIN 53 820.000,00  

3 – CO 2 MIN 7 5 MIN 5 2 MIN 27 11:23 7 MIN 39 876.000,00  

4 – S 9 MIN 5 5 MIN 7 
11 

MIN 
41 11:48 16 MIN 53 780.000,00  

5 – SE 

Encerrado 

durante o 

Aleatório 

do Item 4 

4 5 MIN 2 
1MIN 

30s 
8 11:52 7 MIN 14  918.483,00  

* Tempo de disputa exclusiva entre os licitantes: para o item 1 é o tempo entre a abertura da fase de 

lances e o início da iminência de encerramento. Para os demais itens é a diferença do tempo decorrido 

entre o encerramento do item anterior e o início da iminência de encerramento do item. Esclarece-se que, 

apesar dos itens terem permanecido abertos por tempo maior, não houve incentivos do pregoeiro para a 

realização de lances durante este período. O encerramento sequencial dos itens conduziu os licitantes a 

negociar apenas um item por vez. 

Fonte: Ata do Pregão nº 40/2013 – Comprasnet. 

Destaca-se que o pregoeiro estabeleceu 5 minutos para a Iminência de Encerramento 

para todos os itens. Vale esclarecer que este tempo é definido após o comando da 

função “Encerrar Item no Comprasnet”. Esclarece-se ainda, nesta análise da equipe de 

auditoria, que foi considerado como tempo efetivo da Fase de Lances o período em que 
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os licitantes estavam com a atenção direcionada para a negociação do item, sem a 

concorrência com os momentos de Encerramento Aleatório e Iminência dos demais. 

Diante do quadro, constata-se que a condução do certame ocasionou curto tempo efetivo 

de disputa entre os licitantes. Tal fator aliado ao “Encerramento Aleatório” prematuro 

resultaram em preços superiores ao firmado para o item 1 (R$ 789.300,00) nos itens 3 e 

5, R$ 876.000,00 e R$ 918.483,00, respectivamente.  

Acrescentamos que para o item 5 o comando de Encerramento do Item foi realizado 

durante o momento de “Encerramento Aleatório” do Item 4, restringindo o registro de 

lances na “Iminência de Encerramento” e “Encerramento Aleatório”, que no caso do 

item 5 representou 1 minuto e 30 segundos no tempo aleatório.  

A condução do Pregão interferiu na competição do item 4, tendo em vista a migração 

dos licitantes para a disputa do item 5. Segue quadro demonstrando que ainda havia 

competição pelo item, cessada com o encerramento da fase de lances do item 5, o qual 

representava aproximadamente 60% da contratação:  

Valor do lance Empresa Data e Hora 

R$ 794.500,00 COMIL ONIBUS S.A. 30/10/2013 11:43:43:883 

R$ 794.480,00 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. 30/10/2013 11:43:59:833 

R$ 792.000,00 COMIL ONIBUS S.A. 30/10/2013 11:44:07:127 

R$ 791.994,95 DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. 30/10/2013 11:44:19:920 

R$ 788.000,00 COMIL ONIBUS S.A. 30/10/2013 11:44:37:070 

R$ 786.000,00 COMIL ONIBUS S.A. 30/10/2013 11:44:59:510 

R$ 780.000,00 COMIL ONIBUS S.A. 30/10/2013 11:45:22:840 

 ABERTA IMINÊNCIA DO ITEM 5 30/10/2013 11:45:30:000 

ENCERRAMENTO 30/10/2013 11:48:52:000 

Fonte: Lances para o Item 4, últimos minutos - Ata do Pregão nº 40/2013 - Comprasnet 

A respeito da condução de sessões públicas no pregão eletrônico, o Tribunal de Contas 

da União disciplinou, por meio do Acórdão nº 1188/2011-Plenário, “a concessão de 

tempo reduzido para a fase de lances nos pregões eletrônicos, bem como a execução do 

comando para encerramento da fase de lances enquanto as reduções de preços dos 

lances sejam significativas, (...), prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa, 

caracterizando descumprimento do art. 3º da Lei 8.666/93”.  

Ao analisar a ata do pregão em busca de justificativas para o encerramento prematuro a 

Fase de Lances do item 5, foi identificado que o pregoeiro antecipou a finalização do 

certame com a seguinte alegação:  

Remetente Data Hora Mensagem 

Pregoeiro 
30/10/2013 

11:46:57 

O item 5 foi colocado em tempo de iminência para que o 

certame não se estenda muito para o horário de almoço dos 

senhores. 

Fonte: Ata do Pregão Eletrônico nº 40/2013 – Comprasnet 

Entende-se que a motivação apresentada não é razoável uma vez que o pregão pode ser 

suspenso e reaberto em novo horário, tantas quantas vezes forem necessárias.  
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No que tange à motivação da participação dos licitantes, verificou-se que o pregoeiro 

encaminhou mensagens somente no momento da “Iminência de Encerramento” dos 

itens para todo o certame. 

Dessa forma, a atuação do pregoeiro afetou a competitividade e, consequentemente, 

resultando em ato antieconômico no certame ao não incentivar a participação dos 

licitantes durante a “Fase de Lances”, ao comandar o encerramento da fase de lances 

enquanto havia significativa apresentação de lances pelos participantes e ao conceder 

tempo de iminência inapropriado ao vulto do certame. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, a Unidade informou ainda que: 

“(...) o pregoeiro e a comissão utilizaram-se de todas as ferramentas à 

disposição, na tentativa de arrematar o melhor preço, adjudicando os 

valores abaixo do limite máximo admissível. Necessário constar que as 

licitantes não se encontram vinculadas a reduzir preços em sede de 

negociação, uma vez que estão dentro dos limites impostos pelo instrumento 

convocatório e pela Pesquisa Mercadológica Válida.”.  

Cabe aqui esclarecer que a justificativa da adoção desse parâmetro de preço para julgar 

a vantagem obtida no certame não é suficiente para garantir o atendimento ao interesse 

da Administração, visto que a pesquisa de preços realizada para estimar o valor mercado 

não atende ao que se requisita em Lei, como já exaustivamente discutido no item 3.1.1.2 

deste Relatório de Auditoria.  

Além disso, o pregoeiro ficou sujeito à realização de negociação iniciada em patamares 

elevados de preços em decorrência das falhas identificadas na condução do certame. Em 

razão disso, e verificando que durante a licitação já havia obtido preços 

significativamente inferiores no primeiro item, deveria diligenciar para fundamentar a 

possibilidade de aceitação das propostas. 

Da mesma forma que os licitantes não estão vinculados a aceitar os termos da 

negociação, também os representantes da Administração não estão obrigados a aceitar o 

preço ofertado pela única licitante apta a oferecer tais preços, principalmente após ter 

conhecimento das discrepâncias sem uma justificativa para tal comportamento. 

O pregoeiro ao se comunicar com o licitante fazendo referência aos técnicos se disse 

desautorizado a finalizar o certame com tal disparidade, entretanto o fez, mesmo 

considerando que a diferenciação de preços decorria de elevada margem de lucro, não 

estando relacionada a custos operacionais. 

 
Remetente Data Hora Mensagem 

Pregoeiro 
11/11/2013 

10:44:31 

Para COMIL ONIBUS S.A. – Vamos lá!!! Sabemos que a 

sua empresa necessita de lucro, como toda e qualquer 

empresa. No entanto, estamos entendendo estar muito 

elevada essa margem, para ter como justificativa apenas os 

custos operacionais e a garantia. 

Fonte: Ata do Pregão Eletrônico nº 40/2013 – Processo 08020.005930/2013-56 (fl. 1402) 

Os preços ofertados para as 5 regiões, a priori, apontam para disparidades 

possivelmente injustificáveis, ainda mais no item 5, cuja quantidades a ser entregue é 

maior (82 unidades) e cujo local de entrega e assistência demandaria, em tese, menores 

custos logísticos. A demonstração dos custos apresentados posteriormente pela empresa 
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vencedora, por provocação da SA 201503506/08, comprova que os custos totais do 

objeto são os mesmos para as cinco regiões, como apresentado na tabela resumida a 

seguir: 

“Informações suprimidas por solicitação da unidade auditada, em função de sigilo, na forma da lei”. 
Fonte: Nota Técnica nº 4/2015/CGATEC/DEAPSEG/SENASP – Anexo Planilha de Abertura de Custos. 

 

A situação demonstra que os itens 1, 2, 3 e 5 foram adjudicados de forma antieconômica 

no montante de R$ 5.606.600,00, em descumprimento a determinações legais, tanto na 

estimativa de preços sem orçamento detalhado em planilhas quanto na aceitação de 

propostas com discrepâncias significativas de valores entre itens idênticos, entregues em 

regiões distintas, sem justificativa adequada para a divergência, conforme apresentado a 

seguir: 

 

Item Qtd 

Valor Contratado Menor Valor 
Diferença 

(R$) Unitário (R$) Total (R$) 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

1 9 789.000,00 7.101.000,00 780.000,00 7.020.000,00 81.000,00 

2 21 820.000,00 17.220.000,00 780.000,00 16.380.000,00 840.000,00 

3 7 825.000,00 5.775.000,00 780.000,00 5.460.000,00 315.000,00 

4 21 780.000,00 16.380.000,00 780.000,00 16.380.000,00 0,00 

5 82 833.300,00 68.330.600,00 780.000,00 63.960.000,00 4.370.600,00 

 140  114.806.600,00  109.200.000,00 5.606.600,00 

 

Assim, os atos praticados no âmbito da licitação acima descritos feriram os artigos 3 e 

43, inciso IV da Lei nº 8.666/93, uma vez que a compatibilidade das propostas de 

preços deveria ter sido averiguada não somente em relação aos preços correntes de 

mercado fixado na estimativa na licitação, mas também em relação aos preços cotados 

na licitação em comento, ainda mais quando reconhecido pela própria equipe de 

licitação que as disparidades não estavam relacionadas a diferenças de custos entre os 

produtos ofertados. 

 

Em análise das manifestações da Unidade após a expedição do Relatório Preliminar, 

cumpre inicialmente esclarecer alguns pontos sobre a comparação entre os valores da 

licitação de 2012 e de 2013 e acerca da validade da pesquisa de mercado.  

 

Reafirma-se que a unidade, na “Tabela 9: Planilha valores por região”, ao atualizar os 

valores das compras originadas do Pregão nº 14/2012, utilizou de forma imprópria o 

somatório do índice de inflação e com a variação cambial, superavaliando os valores da 

compra anterior, uma vez que a inflação teria efeito somente sobre os insumos 

originados do mercado interno e a variação cambial somente sobre os insumos de 

origem externa. Esta avaliação só pode ser efetuada de forma apropriada com o 

conhecimento dos custos dos insumos que compõem o bem a ser adquirido, por meio de 

planilha de custos detalhada, o que propiciaria à unidade condições de conhecer o valor 

de mercado atualizado do certame de 2012. 

 

Complementarmente, avaliando a questão da exclusão da proposta da empresa 

Marcopolo do orçamento estimativo, esta seria insuficiente para determinar os valores 

de mercado, conforme já analisado em item anterior deste Relatório, uma vez que tendo 

conhecimento dos preços da licitação anterior a unidade não buscou avaliar as razões 

para um acréscimo substancial no valor do bem a ser adquirido. Somente após 

solicitação da equipe de auditoria se obteve planilha com o detalhamento dos custos, 

evidenciando que a diferença nos valores adjudicados entre as regiões deveu-se 

exclusivamente a diferentes margens de lucro obtidas pela única empresa vencedora. 
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Quanto à admissibilidade dos preços da licitação, a argumentação da unidade passa pelo 

pressuposto de que se o valor ofertado pela empresa licitante está dentro do máximo 

admissível estipulado a partir da pesquisa de mercado, então deverá ser aceito pelo 

pregoeiro. A unidade acertadamente esclarece:  

 
“13. Cabe ressaltar que o valor licitado é proveniente da fase de lances do 

Pregão, portanto já vencidos os esforços de competição entre os licitantes, 

de forma a se obter o menor preço. Por outro lado, o valor estimado é 

proveniente de fase interna da instrução processual, na qual as empresas são 

consultadas a fim de obter valores de mercado que constituirão valor de 

referência para o Pregão, sem, contudo, caracterizar obrigação de desfecho 

do certame.” 

 

Reafirma-se em relação à comparação efetuada entre os valores estimados nas duas 

contratações que a partir da realização do Pregão de 2012 a Administração passou a ter 

informação sobre os valores reais aos quais as empresas estavam dispostas a ofertar 

após o esforço de competição, não sendo coerente o estabelecimento de valor limite 

para contratação 50% superior à compra anterior, ocorrida em interregno de um ano, 

considerando-se o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a administração 

estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/93.  

 

Ainda que o Pregoeiro não tivesse conhecimento dos valores originados na compra 

anterior, logo no primeiro item licitado observou-se uma redução significativa dos 

valores, que na fase de lances foram reduzidos de R$ 1.050.000,00 para R$ 789.300,00. 

Diante dos preços diferentes apresentados para os demais itens, era necessária a 

comprovação das justificativas apresentadas pelo licitante para aceitação dos valores 

díspares. 

 

 O Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento de Tomada de Contas 

referente ao processo TC 006.150/2004-8, procedeu à análise de processo licitatório na 

modalidade Pregão, em que o mesmo objeto foi adjudicado em diferentes lotes à mesma 

empresa, com preços diferenciados. 

 
“213. No entanto, como pregoeiro e Coordenador de Suprimento e Controle 

Patrimonial, o responsável aceitou as propostas dos licitantes, adjudicando-

as, mesmo havendo preços diferenciados ofertados pela mesma empresa 

para compra de uma mesma categoria de veículo. (...) 

214. O Decreto 3.555/2000 dispõe em seu Artigo 9º as atribuições do 

pregoeiro, as quais incluem: (...) 

215. Portanto, era competência do Sr. (...) conduzir o certame visando 

alcançar a melhor cotação para a compra do veículo. A afirmação de que a 

existência de preços registrados não obrigava a Administração a firmar as 

contratações não procede, uma vez que o registro de preço objetiva 

constituir um cadastro de produtos e fornecedores selecionados para 

oferecer a proposta mais vantajosa à Administração, observados os 

princípios da isonomia, eficiência e economicidade. 

216. A Lei 8.666/93, art. 43, determina que o órgão licitante deve analisar 

a adequabilidade de cada proposta efetuada antes do julgamento do 

certame. Sendo assim, cabia ao pregoeiro, como condutor do certame, 

questionar as propostas diferentes formuladas pela mesma empresa, 

refutando-as, se necessário. 

217. Adicionalmente, o Decreto 3.931/2001, que regulamento o Sistema de 

Registro de Preço, art. 5º, dispõe: “A Administração, quando da aquisição 

de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total do 

item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de 

forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre 

outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação 

dos serviços”.  

218. O Artigo 6º, Parágrafo único, também trata do assunto restringindo o 

registro de preços diferenciados: “Excepcionalmente, a critério do órgão 
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gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente 

para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou 

desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e 

as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser 

registrados outros preços”.  

219.  Dessa forma, o registro de outros preços está condicionado a 

requisitos não verificados pelo responsável. Não foram apresentadas 

justificativas que permitissem a cotação de valores distintos, motivo pelo 

qual se propõe rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo 

responsável.” (grifo nosso) 

 

A análise do TCU fundamentou a decisão contida no Acórdão nº 3026/2010-Plenário de 

aplicar penalidades aos responsáveis pela aceitação de proposta da mesma empresa com 

preços diferenciados, sem a apresentação de justificativas que permitissem a cotação de 

valores distintos, com base nos arts. 37 e 70 da CF, e art. 3º, caput, da Lei 8.666/93. 

 

A pesquisa de mercado foi insuficiente para dotar o pregoeiro de parâmetro para 

avaliação das propostas. Para avaliar a adequabilidade de cada proposta, somente por 

meio da promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, conforme estabelece o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, em especial 

diante das alegações da empresa de estar efetuando compensação de custos. 

Adicionalmente, diante da justificativa destas alegações, caberia ao pregoeiro aplicar o 

item 12.4 do Edital do Pregão nº 40/2013, que determinava a realização de diligência 

para comprovação, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 
“12.4.1 – Questionamentos junto a proponente para apresentação de 

justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade; 

12.4.2 – Pesquisas em Órgãos públicos ou empresas privadas; 

12.4.3 – Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

administração ou com a iniciativa privada; 

12.4.4 – Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo 

proponente; e, 

12.4.5 – Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.” 

 

A empresa vencedora, ao apresentar a discriminação dos custos dos bens adquiridos 

pelo Ministério da Justiça, demonstrou que o custo dos equipamentos e serviços 

utilizados para a confecção dos objetos da licitação é idêntico para os cinco lotes. Não 

há, portanto, diferenciação dos objetos que justifique a aceitação das discrepâncias. 

 

Quanto ao questionamento acerca da regionalização, reafirma-se o entendimento da 

Controladoria-Geral da União sobre a importância da divisão dos lotes por regiões, com 

o objetivo de ampliar a competitividade, visando obter valores mais favoráveis para a 

administração e propiciar a obtenção de preços referenciais unitários. Entretanto, o 

advento da regionalização, diante de licitação em que todos os itens foram vencidos pela 

mesma empresa, não pode ser invocado para a obtenção de valores mais favoráveis para 

a empresa vencedora, ainda mais quando observado no curso da licitação que valores 

mais elevados foram obtidos a partir da interrupção disputa de lances. Reitera-se ainda 

de que a argumentação apresentada pela empresa de compensação de custos entre 

regiões não poderia ser aceita pela Administração, considerando que o critério de 

julgamento estabelecido no item 6.1 do Edital do Pregão nº 40/2013 é menor preço 

unitário por item, e que, conforme item 11.2.1 do referido Edital, o licitante deve 

declarar que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias 

ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. 
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Reitera-se, ainda, que a existência de planilha detalhada de custos nas duas licitações 

propiciaria à Administração elementos suficientes para análise tanto do custo-benefício 

das alterações promovidas no objeto quanto dos valores limites para a contratação. 

 

Quanto às informações trazidas do Relatório da Auditoria Anual de Contas nº 

201306071, cabe esclarecer que, no certame analisado da Secretaria Extraordinária de 

Segurança para Grandes Eventos-SESGE, essa Secretaria se absteve de informar 

objetivamente quais seriam os valores “condizentes com os valores de mercado” para 

fins de desclassificação das empresas, o que resultou na exigência de critério subjetivo e 

que comprometeu a lisura do processo licitatório. Naquela licitação, em que houve 

preterição da empresa vencedora em favor dos licitantes seguintes, diante das falhas na 

definição do preço máximo, não restou alternativa ao gestor senão cancelar o certame. 

O cancelamento do certame foi criticado devidamente pela equipe de auditoria daquele 

trabalho por provocar maiores custos à Administração Pública e retardamento dos 

procedimentos administrativos. Retomo ainda as recomendações propostas naquele 

relatório de auditoria: 

 
“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.” 

 

Visto isto, destaca-se que as falhas na definição dos valores máximos aceitáveis 

constantes no Edital foram determinantes para o prejuízo da Administração, com o 

desperdício de recursos na realização de certame frustrado. Diante da constatação de 

equívoco no Edital, no estabelecimento dos limites máximos, não caberia ao pregoeiro 

estabelecer durante a fase de negociação uma nova fase de lances, com a convocação 

dos licitantes seguintes em preterição à empresa vencedora sem critério objetivo 

previsto no instrumento convocatório. Entretanto, tendo a Administração conhecimento 

de que os valores estão acima dos valores de mercado, tem a obrigação de não adjudicar 

o bem, nos termos do inciso IV do art. 43 da Lei nº 8.666/1993. 

 

No caso do pregão nº 40/2013 da CGL, não há como invocar o valor da pesquisa de 

mercado constante no processo como parâmetro objetivo para avaliação da 

adequabilidade dos lances, uma vez que os valores da pesquisa estavam acima do valor 

de mercado, o que levou à necessidade de buscar a negociação dos preços diante das 

disparidades causadas pelo encerramento prematuro da fase de lances para alguns itens. 

 

Discorda-se da praxe enunciada pela Unidade ao afirmar que a estratégia das empresas 

licitantes resume-se em ofertar lances somente na fase do encerramento aleatório. No 

Pregão nº 40/2013, a disputa de fato iniciou-se a partir da declaração do encerramento 

do item, com início do período de iminência de encerramento, com prazo de 5 minutos 

definido pelo pregoeiro. Logo no primeiro item, após declaração da iminência, foram 

ofertados 16 lances, com redução no preço de R$ 1.050.000,00 para R$ 990.000,00. 

 

A estratégia adotada pela Unidade encaminhou, desde o início do certame, à efetuação 

de lances somente no período de encerramento aleatório. O incentivo a efetuação de 

lances antes do encerramento e o prolongamento do período de iminência, que poderia 

ser de até 60 minutos, contribuiriam para a redução das distorções causadas por possível 

encerramento prematuro, cujo risco de ocorrência poderia ser previsto.  
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Discorda-se ainda do procedimento de acelerar o término da disputa de lances, com a 

antecipação do encerramento do último item, de maior materialidade, apresentando para 

a mudança a justificativa de que o item foi colocado em encerramento “(...) para que o 

certame não se estenda muito para o horário de almoço dos senhores”. 

 

Retoma-se o entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1188/2011-

Plenário, de que “a concessão de tempo reduzido para a fase de lances nos pregões 

eletrônicos, bem como a execução do comando para encerramento da fase de lances 

enquanto as reduções de preços dos lances sejam significativas, (...), prejudica a 

obtenção da proposta mais vantajosa, caracterizando descumprimento do art. 3º da Lei 

8.666/93”. 

 

Quanto ao Pregão nº 24/2014 da Controladoria-Geral da União, citado pela unidade 

como exemplo de licitação com ocorrência de concorrência concomitante entre os itens, 

para concluir que “(...) se aplicado o entendimento da equipe de auditoria, também 

resultaria em prejuízo”, é necessário esclarecer que a licitação tem por objeto a 

aquisição de aparelhos telefônicos e licenças para uso de software para ramal, com valor 

estimado de R$ 642.942,74, e que teve como resultado o cancelamento dos itens 2 e 3 

por terem sido ofertados em valores superiores aos estimados pela Administração. 

Apenas o item 1 da licitação foi adjudicado com valor global de R$ 5.488,00.  

 

Destacamos ainda que nesta licitação, de materialidade menos expressiva quando 

comparada ao Pregão nº 40/2013 da CGL/SPOA/SE/MJ, foram concedidos tempos após 

o aviso de iminência de 10 a 20 minutos, superiores aos 5 minutos concedidos na 

disputa do Ministério da Justiça. 

 

Considera-se pertinente a sugestão apresentada pelo Coordenação-Geral de Logística de 

efetuar gestão junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MPOG e 

Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal – SERPRO, responsáveis pelo 

Sistema Comprasnet, para avaliação de ajustes no sistema.  

 

A unidade indica, ainda, que adotará boas práticas ao informar que os pregoeiros 

buscam novas formas de propiciar o acirramento na disputa da fase de lances, para fins 

de aperfeiçoamento e com vistas a afastar as possibilidades de riscos quanto ao 

encerramento precoce do tempo aleatório. Considera-se salutar que a definição de novas 

rotinas de trabalho leve em consideração a materialidade, relevância e complexidade 

dos objetos a serem adquiridos, com vistas a obter o melhor resultado possível para 

atender ao interesse público. 

 

Quanto às recomendações de apuração de responsabilidade, reformamos o entendimento 

anterior de recomendá-las para cada ato ou fato que necessita esclarecimento, sendo 

proposta em recomendação única a apuração para todos os atos impróprios constantes 

dos processos de licitação e contratação.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Avaliar a elaboração de novas rotinas e procedimentos de trabalho 

para a condução de processos licitatórios na modalidade Pregão, de modo a propiciar a 

ampliação da competitividade e obtenção de valores mais vantajosos para a 

Administração na fase de lances, considerando a materialidade, relevância e 

complexidade dos objetos a serem adquiridos. 

 

 

3.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
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Contratações de empresa para fornecimento de bases móveis, no âmbito do 

Sistema de Registro de Preços, sem demonstração da vantagem para a 

Administração. 

 

Fato 
 

As aquisições das unidades de centros de comando e controle móveis para o programa 

Crack é Possível Vencer, originadas do Pregão SRP nº 40/2013, processo nº 

08020.005930/2013-56, foram efetuadas a partir dos contratos firmados nos exercícios 

de 2013 e 2014 com a empresa COMIL ÔNIBUS S.A. CNPJ nº 00.940.956/0001-73. 

Efetua-se a análise dos contratos nº 141/2013, no valor de R$ 57.314.900,00, firmado 

em 26/12/2013, nº 63/2014, no valor de R$ 31.916.200,00, firmado em 04/11/2014, e nº 

78/2014, no valor de R$ 14.840.200,00, firmado em 10/12/2014. 

 

Contrato nº 141/2013 63/2014 78/2014 
TOTAL CONTRATADO 

Vigência 25/12/2014 03/11/2015 09/12/2015 

Itens Qtd Qtd Qtd Qtd 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 - Norte 2 5 1 8 789.000 6.312.000 

2 - Nordeste 9 12 0 21 820.000 17.220.000 

3 - Centro-

Oeste 
1 5 1 7 825.000 5.775.000 

4 – Sul 15 3 2 20 780.000 15.600.000 

5 - Sudeste 43 14 14 71 833.300 59.164.300 

TOTAL 70 39 18 127 
 

104.071.300 

Fonte: Consulta Ata SRP – SIASG 

Na Ata de Registro de Preços nº 34/2013 (fls. 1.450 a 1456), de 12/12/2013, que 

subsidiou as contratações, foi registrado no item 2.2 a quantidade de cinco vezes à 

previsão do Pregão SRP nº 40/2013. Deste modo, a empresa assumiu o compromisso de 

fornecer os quantitativos a seguir discriminados. 

 

Itens 
Valor Unitário 

(R$) 

Quantidade prevista no 

Pregão SRP nº 40/2013 

Quantidade registrada 

na Ata RP nº 34/2013 

Item 1 - Região Norte 789.000 9 45 

Item 2 - Região Nordeste 820.000 21 105 

Item 3 - Região Centro-Oeste 825.000 7 35 

Item 4 - Região Sul 780.000 21 105 

Item 5 - Região Sudeste 833.300 82 410 

TOTAL  140 700 

Fonte: Ata de Registro de Preços nº 34/2013 (Processo nº 08020.005930/2013-56 fl. 1.450) 

Os preços unitários por região foram adjudicados com valores majorados 

injustificadamente. Tais discrepâncias foram mantidas no momento de registro dos 

preços. Não consta no processo informação acerca da tentativa de renegociação de 

preços por parte do órgão gerenciador da ata, nos termos do Decreto nº 7.892/2013. 



 

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

Para fins de celebração dos Contratos nº 63 e 78/2014 a Coordenação-Geral de 

Logística/SPOA/SE/MJ apresentou as seguintes cotações para justificar que os preços 

registrados na ata permaneciam vantajosos para a Administração: 

Item – 

Região 
Qtd 

UsatecBSB  

(fls. 396 a 398) 

De Nigris  

(fls. 399 a 404) 

Engesig  

(fls. 405 a 411) 

Aruom  

(fls. 412 a 417) 

Unit(R$) Total (R$) Unit(R$) Total (R$) Unit(R$) Total (R$) Unit(R$) Total (R$) 

1 – N 9 915.000  8.235.000  900.000  8.100.000  910.000  8.190.000  905.000  8.145.000  

2 – NE 21 915.000  19.215.000  950.000  19.950.000  900.000  18.900.000  950.000  19.950.000  

3 – CO 7 915.000  6.405.000  930.000  6.510.000  900.000  6.300.000  915.000  6.405.000  

4 – S 21 915.000  19.215.000  915.000  19.215.000  900.000  18.900.000  915.000  19.215.000  

5 – SE 82 915.000  75.030.000  875.000  71.750.000  890.000  72.980.000  875.000  71.750.000  

TOTAL 140   128.100.000    125.525.000    125.270.000     125.465.000  

Fonte: Processo nº 08020.021126/2014-03 

No Despacho nº 66/2014-NUATA/CCONT/CGL/SPOA/SE/MJ, de 26/8/2014 

(Processo nº 08020.021126/2014-03, fls. 418 a 419), informa-se que foram consultados 

vários interessados que retiraram o Edital do Pregão SRP nº 40/2013 para composição 

da pesquisa mercadológica. Constam no processo (fls 384 a 395) consultas por e-mail às 

empresas Emporium; Greencar; Usatecbsb; Engesig; Taguamotors e Revescap. Destas, 

somente as empresas Emporium, Usatecbsb e Engesig participaram da licitação. No 

relatório de consulta aos termos de retirada de edital do Pregão SRP nº 40/2013 não há 

registro das empresas Greencar; Taguamotors e Revescap. 

Não consta do processo consulta às empresas Mascarello, Truckvan, São Marcos, 

Divena, Nasa Caminhões, Athos Brasil, MAN Latin America, Licitec, Marcopolo e 

JTW, que de fato participaram da licitação. Além disso, apesar de não constar consulta, 

foi incluído orçamento das empresas De Nigris e Aruom no processo. 

Constatamos que as propostas apresentadas pelas empresas Engesig e Aruom não 

devem ser consideradas para fins de comprovação da vantagem na manutenção da ata 

de registro de preços, visto que ambas as empresas são fornecedoras de bens e serviços 

que compõem o produto entregue pela empresa Comil Ônibus S/A, conforme proposta 

apresentada no processo licitatório, fato de conhecimento da unidade gestora. Deste 

modo, consideramos a pesquisa de mercado inválida, tendo em vista a inexistência de 

um mínimo de três orçamentos válidos. 

Constata-se que a Unidade não efetuou ampla pesquisa de mercado para demonstrar a 

vantagem da administração em manter a Ata de Registro de Preços nº 34/2014.  

 
##/Fato## 

Causa 
 

Realização inadequada de pesquisa de preços necessária para manutenção da Ata de 

Registro de Preços n° 34/2014, no curso das contratações.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201503506/011, o Subsecretário de 

Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA/SE-MJ encaminhou o Despacho nº 

2113/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 02/07/2015, com as seguintes informações: 
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“1. Cuida-se de solicitação de auditoria nº 201503506/11 (0695015) em que a 

Controladoria-Geral da União solicita informações relativas ao processo de 

contratação de empresa para fornecimento de bases móveis, ocorrida no âmbito do 

Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preços nº 40/2013, processo nº 

08020.005930/2013-56. 

 

2. Visando prestar os esclarecimentos necessários, as unidades técnicas desta CGL, 

Coordenações de Contrato e de Procedimento Licitatórios e do Serviço de Pesquisa de 

Preço, em conjunto com as unidades técnicas da SENASP, Coordenação de Avaliação 

Técnica de Plano Nacional de Segurança Pública e Coordenação-Geral de 

Implantação e Acompanhamento de Programas Sociais de Prevenção de Violência do 

Departamento de Políticas, Programas e Projetos, produziram o Despacho nº 

1460/2015/CCONT/CGL-Gab/SPOA/SE (0731927). 

 

3. Assim, verificando os pontos questionados, temos: 

 

a) Quanto à observação de que "Os preços unitários por região foram adjudicados 

com valores majorados injustificadamente": 

 

3. Sobre o tópico acima, calha ressaltar que a licitação foi criteriosamente 

planejada aos moldes da legislação vigente, seguindo os ritos e entendimentos 

das cortes judiciais e de controle, com a finalidade objetiva de alcançar a 

vantajosidade, com a melhor oferta de preços, bem como atender as 

necessidades da Administração, atendendo ao Princípio da eficiência, focada 

em promover o maior rol de competitividade possível, ampliando a 

possibilidade de concorrência com a divisão dos lotes em cinco regiões, 

possibilitando inclusive a participação de micro e pequenos empreendedores na 

disputa, sem prejudicar a padronização mínima exigida para o funcionamento 

integral do objeto pretendido. 

 

4. Diante do Pregão em comento, pode-se verificar da Ata de Realização do 

Certame, que a etapa de lances com a consequente classificação avançou 

normalmente e, ainda, após a aceitação das propostas ofertadas para as cinco 

regiões, foi dado inicio a etapa de negociação, consignada via chat, se 

estendendo por dias. Salvo melhor entendimento, da persecução dos autos, não 

restam quaisquer indícios de injustificada majoração de valores, no ato da 

adjudicação. Tomando por base o art. 38, VII, da Lei 8.666/93, que 

expressamente refere-se ao ato de adjudicação, como procedimento vinculado 

ao processo de licitação, que antecede a homologação sendo iniciada após o 

término da fase de classificação das propostas. 

 

5. Da fase interna do certame, seguindo os parâmetros normativos, foram 

realizadas pesquisas de preços e estabelecido o critério objetivo do menor 

preço, atendidos o rol de aceitação e habilitação, taxando tabela demonstrativa 

de valores máximos admissíveis junto ao anexo do instrumento convocatório. 

Evidencia-se, ainda, a acuidade dos agentes que promoveram o certame quando 

se observa a etapa de lances e a posterior negociação com Empresa aceita para 

que, mesmo não tendo sido a primeira classificada quando da disputa, 

negociasse suas propostas cobrindo preços anteriormente ofertados pelas 

demais que justificadamente foram inabilitadas. 

 

6. Por oportuno, é de se registrar que a diferença entre os valores das cinco 

regiões, dos grupos 1 ao 5, por si só, não configuram majoração de valores, 



 

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

pois todos eles encontravam-se abaixo dos valores orçados pela Administração. 

Na mesma linha, observadas as tratativas em sede de negociação, presentes na 

Ata de Realização, no dia 08/11/2013, às 10h24m34s, registra-se as 

argumentações do Pregoeiro com a licitante, em insistente contenda, visando ao 

menos equilibrar os valores entre a Região de menor preço, onde a licitante 

argumentou a sua impossibilidade. Diante dos fatos, pelas normas vigentes e 

pela necessidade de contratação justificada nos autos, não restavam maiores 

alternativas a não ser adjudicar, pois as empresas não se encontram vinculadas 

a negociação. 

 

b) Justificar a assinatura e manutenção da ata de registro de preços nº 34/2013, por 

parte do órgão gerenciador com as discrepâncias de valores adjudicados na licitação 

e sem proceder à negociação de valores, nos termos do Decreto nº 7.892/2013" 

 

8. Ao esclarecer pedimos vênia, sobre alegação de discrepâncias de valores 

adjudicados na licitação, no sentido que o procedimento licitatório ocorreu nos 

ditames da lei, assim cabe esclarecer alguns aspectos sobre negociação de 

valores, para isso citamos o Informativo de Licitações e Contratos nº 190, 

Sessões: 26 e 27 de março de 2014: 

 

Número 190 

Sessões: 26 e 27 de março de 2014 

 

Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal 

nas sessões de julgamento das Câmaras e do Plenário, contém resumos de 

algumas decisões proferidas nas datas acima indicadas, relativas a licitações e 

contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, dos 

aspectos relevantes que envolvem o tema. A seleção das decisões que constam 

do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao 

menos um dos seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no 

colegiado ou reiteração de entendimento importante. Os resumos apresentados 

no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Para 

aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor da deliberação, bastando 

clicar no número do Acórdão 

(...) 

4. No pregão, constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação 

para reduzir o preço –final, conforme previsto no art. 24. § 8º do Decreto 

5.450/05, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a 

proposta mais vantajosa. 

Ainda na Representação oferecida contra o pregão da UFJF, fora constatada a 

"ausência de tentativa de negociação para reduzir o preço final, conforme 

previsão contida no art.24, § 8º do Decreto nº 5.450/2005". O relator ponderou 

que apesar "de o mencionado normativo estabelecer que o pregoeiro ‘poderá’ 

encaminhar contraproposta, me parece se tratar do legítimo caso do poder-

dever da Administração". Em outros termos, defendeu que "uma vez concedida a 

prerrogativa legal para adoção de determinado ato, deve a administração 

adotá-lo, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a 

proposta mais vantajosa, até porque tal medida em nada prejudica o 

procedimento licitatório, apenas ensejando a possibilidade de uma contratação 

por valor ainda mais interessante para o Poder Público". No caso concreto, 

embora tenha sido dispensada a etapa de negociação. o relator considerou que 

a ocorrência não tomava impertinente o valor arrematado, tendo em vista que 

ele encontrava-se em patamar inferior ao preço de referência da licitação. O 

Tribunal, então, seguindo o entendimento do relator, decidiu por que fosse dada 
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ciência à universidade sobre o dever de negociação. Acórdão 694/2014-

Plenário, TC 021.404/2013-5, relator Ministro Valmir Campelo, 26.3.2014. 

(.....) 

 

9. Disso tudo, queremos dizer que as "discrepâncias de valores adjudicados na 

licitação" como dito na S.A no 201503506/11, não são convalidados pelo 

informativo citado, uma vez que os valores arrematados na licitação 

encontraram-se em patamar inferior ao preço de referência. 

 

10. Visando estabelecer o contraponto existente da mencionada SA, no tange ao 

artigo 5,VIII, do Decreto 7892/2013, que versa sobre as competências do Órgão 

gerenciador para conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, bem 

como do artigo 18, do mesmo Decreto, que disciplina a redução dos preços aos 

valores praticados no mercado, também pedimos vênia, sobre alegação de falta 

de negociação de valores, nos termos do citado Decreto no 7.892/2013, pois 

assim vejamos os pressupostos para a citada negociação: 

 

"Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 

custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

 

11. Dessa forma, observamos que para haver negociação de valores é 

necessário que os preços registrados em ata devam mostrar-se superiores aos 

preços praticados no mercado, no entanto precede de pesquisa de preços para 

tal majoração ou deflagração de valor superior ao resultado de pesquisa. 

 

12. Depreende-se do Decreto que a obrigatoriedade relativa da negociação na 

fase do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nos mencionados artigos 

necessitam de eventual redução de preços praticados junto ao mercado ou 

quando o preço registrado torna-se superior por motivo superveniente. Em 

outras palavras, o queremos dizer é que mediante a realização da pesquisa de 

preços com a finalidade de aferir os valores praticados no mercado constatou-

se, no caso concreto, que o resultado final dessa pesquisa não evidenciou a 

majoração dos objetos registrados, ratificando a vantajosidade da Ata. 

 

13. Portanto, é descabido falar em obrigatoriedade de renegociação de preços 

uma vez que não foram satisfeitas as condições impostas nos art. 17 e 18, do 

Decreto nº 7892/2013. 

14. Indo além, informamos que não há de aventar também realização de novo 

procedimento licitatório, uma vez que é dever da administração assegurar a 

preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, o que no caso 

foi feito:  

"Art. 16. A existência de preços registrados não obriga a administração a 

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade 

de condições." 
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Em complementação as informações colididas pelas unidades técnicas, relativamente 

aos questionamentos a) e b) é pertinente verificamos que a regionalização deste e 

outros procedimentos licitatórios que visam a entrega de bens ou serviços nos diversos 

estados brasileiros tem como fito a obtenção de maior vantajosidade a administração 

além de maior garantia de valor unitário condizente com a realizada do local de 

entrega ou prestação de serviços, sendo consequência e objetivo de tal procedimento a 

diferença de valores, uma vez que é natural que em diferentes mercados ocorram 

diferentes precificações. Nesse sentido, a Controladoria-Geral da União, em reunião 

ocorrida em 17/5/2012, ao realizar estudos sobre o processo de Aquisição de Serviço 

de Videomonitoramento, recomendou a regionalização, conforme trecho de Ata 

(0735396): 

 

Sugeriram também a regionalização da licitação, visando obter valores mais 

favoráveis para a administração quanto a instalação do sistema, além de 

propiciar a o obtenção do referencial unitário. [grifos nossos] 

 

De fato, a regionalização possibilita ampliar a gama de participantes e baratear a 

licitação ao mesmo tempo. A adoção deste procedimento advém da boa-fé da 

administração, e busca, primariamente, a ampliação do mercado, possibilitando a 

participação de fornecedores em diferentes níveis de comprovação técnica, vez que o 

quantitativo regionalizado é bem menor que o total, resultando, dessa sorte, em maior 

disputa o que resulta em maior probabilidade de obtenção de melhores propostas e 

lances. É, portanto, intrínseco ao procedimento de regionalização a diversidades de 

preços, em razão de elementos que compõem a formação do preço, tais como o frete, ou 

ainda em razão da dinâmica do procedimento do pregão que estimula a oferta de 

lances diversos, relembramos, por fim que embora a administração a recomendação 

seja a negociação, o licitante, por sua vez, não está obrigado a reduzir o valor de seu 

último lance ofertado, notadamente quando este já encontra-se dentro do limite máximo 

admissível. 

 

Ademais, segundo o Decreto no 7.89212013 e a própria cartilha de Sistema de Registro 

de Preços, perguntas e respostas da CGU, fl. 16, Edição revisada 2014 sistema de 

registro de preços é: 

Decreto n.º 7.892/2013 

"Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras; 

11 - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com 

característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 

preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 

apresentadas;" 

 

Cartilha CGU 

"Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras. O SRP não é uma nova modalidade de licitação. Após 

efetuar os procedimentos do SRP, é assinada uma Ata de Registro de Preços – 

ARP, documento de compromisso para contratação futura, em que se 

registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 

praticadas." 
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Logo, considerando que a Ata de Registro de Preços é o documento que se registram os 

preços e que o Decreto n.º 7.892/2013 prevê a realização de negociação dos preços 

registrados, não há que se falar em desrespeito ao Decreto nº 7.892/2013 e na 

obrigatoriedade na negociação dos preços após a homologação da licitação e antes da 

assinatura de Ata de Registro de Preços, uma vez que, sem a formalização da ATA não 

há, de fato, o registro dos preços. 

 

"Art. 5º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - VII (suprimido) 

VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original." 

 

c) Justificar a autorização e celebração dos Contratos no 141/2013, 63/2014 e 

78/2014 para a aquisição dos itens com preços majorados, nos termos da Lei no 

8.666/93 e Decreto no 7.892/2013. 

 

15. Conforme já explicitado no item anterior, salvo melhor entendimento, da 

persecução dos autos não restam quaisquer indícios de injustificada majoração 

de valores no ato da adjudicação. Deste modo, entendemos que tanto a 

autorização quanto a celebração do contrato nº 141/2013 encontra-se 

totalmente enquadrado na legislação. No que se refere aos contratos nº 63/2014 

e 78/2014, provenientes da aquisição do saldo de ata, por ter sido formalizada 

uma pesquisa mercadológica onde verificou-se que os valores constantes da Ata 

ainda eram mais vantajosos para a Administração Pública, também entende-se 

que não houve qualquer tipo de irregularidade na autorização e celebração dos 

referidos contratos. 

(...) 

e) Justificar a escolha das empresas listadas no Despacho nº 66/2014-

NUATA/CCONTlCGLlSPOA/SE/MJ... 

 

Em resposta ao solicitado, informamos que por ocasião da pesquisa de mercado 

visando auferir a manutenção da vantajosidade da Ata, a servidora responsável, 

conforme relatado no Despacho no 66/2014-NUATA/CCONT/CGL/SPOA/SE/MJ, 

realizou consulta a vários interessados que retiraram o Edital, como faz prova os e-

mails de fls. 384/395 dos quais somente quatro encaminharam a pesquisa de mercado 

solicitada. Conforme será amplamente discorrido no item f ), abaixo, uma vez obtida o 

quantitativo mínimo de três propostas a busca de outros fornecedores torna-se 

suplementar. Dessa sorte, obtidas as propostas, as mesmas foram encaminhadas à área 

técnica que apontou inconsistências nas propostas, conforme Nota Técnica nº 

417/DEPRO/SENASP/MJ fls. 421/424 do processo 08020.021126/2014-03, e uma vez 



 

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

realizados os ajustes, aprovou a pesquisa realizada, nos termos da Nota Técnica no 

439/DEPRO/SENASP/MJ fls. 453/453-v do processo 08020.021126/2014-03. Assim, 

resta demonstrado que a escolha das empresas que cotaram propostas para a pesquisa 

de mercado, bem como a aceitação das referidas propostas apresentadas ocorreram 

dentro da praxe administrativa e de acordo com os normativos pertinentes. 

 

f ) Justificar o não envio de pedido de cotação as empresas que participaram do 

processo licitatório, para composição de pesquisa mercadológica ... 

19. Esclarecemos que a pesquisa de preços neste caso serviu para comprovar a 

utilização a vantajosidade da ata de registro de preços nº 34/2013 em face aos 

preços praticados no mercado, assim: 

 

20. Para Marçal Justen Filho, o princípio da vantajosidade é definido da 

seguinte forma: 

"A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo 

por via execução do contrato. A maior vantagem possível configura-se pela 

conjugação de dois aspectos inter-relacionados. Um dos ângulos relaciona-se 

com a prestação a ser executada por parte da Administração; o outro valor 

vincula-se à prestação a cargo do particular. A maior vantagem apresenta-se 

quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação menos onerosa 

e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. 

Configura-se portanto, uma relação custo-benefício. A maior vantagem 

corresponde à situação de menor custo e maior beneficio para a Administração" 

 

21. Desta feita, no ato da realização da pesquisa de mercado foram adotados os 

procedimentos regulares com vistas a comprovação da vantajosidade, dentre 

elas a observância da Instrução Normativa no 05/2014 – SLTI/MPOG. Além 

disso, destacamos que sejam obtidos ao menos 3 (três) orçamentos de 

fornecedores distintos. Esse é o entendimento dos órgãos de controle interno e 

externo, pois não há previsão legal nesse sentido. Essa construção normativa 

tem a finalidade de demonstrar documentalmente que a vantajosidade está 

presente na contratação direta a ser realizada. 

 

"Nesse sentido é o acórdão nº 1547/2007 do TCU: 

"ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 

do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: (...) 9.1.2. proceda, 

quando da realização de licitação, à consulta de preços correntes no mercado, 

ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de 

registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. N, da Lei 8.666/93, 

consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de 

fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento 

licitatório; " 

“Assunto: LICITAÇÕES. DOU de 22.07.2014, S. 1, p. 111. Ementa: o TCU deu 

ciência ao Departamento de Policia Federal sobre as seguintes impropriedades: 

a) deficiência no procedimento de estabelecimento do custo estimado da 

contratação, verificando-se falta de padronização dos quantitativos orçados e 

da documentação comprobatória do efetivo envio de consultas de preços às 

empresas selecionadas por meio de aviso ou de protocolo de recebimento, o que 

afronta o princípio da razoabilidade e o disposto no Acórdão nº 586/2009-2ªC; 

b) ausência, para fins de formação do custo estimado da contratação, de 

pesquisa de preços em pelo menos três empresas, o que afronta o disposto nos 

Acórdãos nºs 1.638/2010-P, 3.219/2010-P e 7.049/2010-2ªC;" Grifo nosso 
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22. Ainda que se realizasse pesquisa de preços com menos de 3 (três) preços, o 

que não foi o caso, excepcionalmente mediante justificativa, tal vantagem ainda 

assim poderia ser comprovada, assim vejamos: 

 

ACÓRDÁO nº 1266/2011 – TCU/PLENÁRIO 

(...) 

Para tais itens, a Hemobrás levantou cotações de mercado, de modo a justificar 

os preços adotados, limitando - se, todavia, a uma única cotação para cada 

serviço, prática que, na opinião da equipe de auditoria, iria de encontro a 

jurisprudência deste Tribunal. Para ela, o entendimento do Tribunal é no 

sentido de que, "no caso de não ser possível obter preços referenciais nos 

sistemas oficiais para a estimativa de custos que antecederem os processos 

licitatórios, deve ser realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três 

cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo 

processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e 

estudos que fundamentaram o preço estimado". E que, "caso não seja possível 

obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa 

circunstanciada". A equipe de auditoria sugeriu, então, que o TCU expedisse 

determinação corretiva para as próximas licitações a serem realizadas pela 

Hemobrás, no que contou com a acolhida do relator e do Plenário. 

(..)" 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014 

Art. 2" A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos 

seguintes parâmetros: (Alterado pela Instrução Normativa no 7, de 29 de 

agosto de 2014) 

§ 5º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será 

admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores." 

23. Diante o exposto, no momento que logrou êxito em obter o mínimo de 3 

(três) propostas, tomou-se desnecessário a continuidade de buscas por mais 

cotações, sendo que tal medida seria meramente suplementar e não um dever 

legal de convidar todas as empresas participantes do pregão nº 40/2013. 

 

g) Apresentar comprovante de consulta às empresas De Nigris e Aruom, cuja cotação 

consta da pesquisa mercadológica do processo no 08020.02112612014-03. 

 

Quanto aos comprovantes solicitados, não foi possível em primeira leitura dos autos a 

localização da documentação, assim esta CGL tentou estabelecer contato com a 

servidora que atuou no processo, por ocasião da pesquisa realizada, ocorre que a 

mesma não trabalha mais na CGL e encontra-se em licença médica com previsão de 

retorno para 11/7/2015, assim, no que tange a este item informamos que oficiaremos 

formalmente a servidora para prestar os esclarecimentos necessários. 

 

h) Justificar a aceitação de cotação das empresas Engesig e Aruom fornecedoras de 

bens e serviços que compõem o produto entregue pela empresa Comi1 Ônibus SIA. 

 

24. De acordo com a manifestação da área responsável, conforme Nota Técnica 

nº 439/DEPRO/SENASP, acostada a fl.111 do processo nº 08020.021126/2014-

03, datada de 19 de setembro de 2014, verificou-se o enquadramento dos 

valores aos praticados em mercado, conforme as características da Ata de 

Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 040/2013, sendo necessário 

ressaltar que os fornecedores não têm qualquer obrigação de fornecer 

orçamento e, ainda que o façam não se vinculam aos preços orçados por 

ocasião da licitação, além disso, não cabe a Administração Pública interferir 

nas relações comerciais da empresas. 
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25. Além disso, não encontramos na jurisprudências no TCU recomendações 

que vedem a aceitação das propostas. Pelo contrario a única vedação 

encontrada é de não haver vínculo societário entre as empresas. Assim citamos 

o parecer normativo nº 02/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU, o qual faz 

referência ao Acórdão nº 4.561/2010-lª Câmara: 

Parecer Normativo nº 02/2012/GT359/DEPCONSU/PGF/AGU da 

Procuradoria-Geral Federal que estabelece diretrizes a serem seguidas pelo 

Administrador na elaboração da pesquisa de preços: 

20. Compete ao gestor demonstrar a regularidade dos atos que pratica, 

conforme dispõe o art. 113 da lei nº 8.666, tendo obrigação de fiscalizar os atos 

de instrução processual realizados pelos servidores a ele subordinados. 

21. De igual forma, compete a Comissão de licitação ou ao pregoeiro, antes de 

passar a fase externa do certame, verificar se a pesquisa de preços foi realizada 

observando-se os parâmetros expostos neste parecer. 

22. Portanto, é imperioso que a Administração registre nos autos do processo 

administrativo os atos de pesquisa de preços, atentando para as seguintes 

orientações: 

A) Deve haver a identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-

10/07-1) 

B) As empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à contratação 

desejada (Acórdão nº 1.782/2010-Plenário) 

C) Não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão 

nº 4.561/2010-1ª Câmara) 

D) Em relação aos orçamentos apresentados, exige-se: 

D.l) caracterização completa das empresas consultadas (endereço completo, 

acompanhado de telefones existentes) (AC-3889-25/09-1) 

D.2) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira 

fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P) 

D.3) data e local de expedição (AC-3889-25/09-1) 

26. Assim concluímos que o mero vínculo comercial entre essas empresas não é 

condição de desclassificação das propostas, e caso fosse exigência normativa 

conforme proposto no teor da SA, dadas as ferramentas atuais que os agentes 

públicos dispõem, tais aferições seriam praticamente inexequíveis, dadas a 

complexidade para a sua aferição.” 

 

Em manifestação relativa aos fatos constatados no Relatório Preliminar, a Unidade 

encaminhou o Despacho nº 2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em que 

apresenta as seguintes justificativas a respeito da aquisição das bases móveis: 

 

“144. Oportunamente, convém mais uma vez afastar a alegação de utilização de 

parâmetro inadequado para balizar a negociação do pregão, bem como a inexistência 

de justificativa válida para disparidade dos valores contratados, visto que esses 

questionamentos foram exaustivamente afastados nas manifestações relativas às 

Constatações nº 3.1.1.2, 3.1.1.3 e 3.1.1.4. 

 

145. Iniciando a análise desse apontamento, tem-se como um dos pontos centrais do 

item o alegado da realização da negociação dos preços homologados, antes mesmo da 

assinatura da Ata de Registro de Preços. Na análise desta constatação, 

preliminarmente, visualizamos a necessidade de efetuar uma separação dos momentos 

de averiguação da Ata de Registro de Preços presentes na Auditoria. Nota-se, pela 

análise apresentada, que foram avaliados dois momentos do documento: um se refere 

ao momento que antecede a sua própria assinatura e outro que trata da validação de 

preços ali registrados. 
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146. Abordaremos, em primeiro momento, a questão relativa à assinatura da Ata de 

Registro de Preços, sem previa negociação com a empresa vencedora do certame, 

conforme pontuado pelo Órgão de Controle. Neste primeiro momento é de bom alvitre 

destacar que a licitação realizada já havia perpassado por todas as fases, e que após as 

providências adotadas pela equipe de licitação, foi devidamente homologada com base 

em relatório final de licitação. Ressalta-se que o ato de homologação é ato específico 

que convalida e ratifica a prática de todos aqueles que antecederam o procedimento 

licitatório. Neste sentido, segue transcrição do Manual de Licitações e Contratos do 

TCU, pág. 542-544: 

 

“Homologação e Adjudicação 

homologação é ato que ratifica todo o procedimento licitatório e confere aos 

atos praticados aprovação para que produzam efeitos jurídicos necessários. 

Adjudicação é ato pelo qual a Administração atribui ao licitante vencedor o 

objeto da licitação. 

Cabe à autoridade competente pela homologação verificar a legalidade dos 

atos praticados na licitação e a conveniência da contratação do objeto licitado 

para a Administração.” 

 

147. Assim, ao receber o processo, a autoridade responsável pela assinatura da Ata 

de Registro de Preços, que é diversa daquela que homologou a licitação, analisou os 

autos dentro de suas competências regimentais, que tinham como cume o ato de 

homologação. Insta lembrar que embora os analistas detenham breve conhecimento 

dos atos praticados durante o pregão, não há como se aprofundar nas análises quanto 

aos requisitos da homologação, haja vista a definição de competência específica da 

autoridade homologadora com o escopo de trabalho devidamente delimitado de cada 

um dos atores no processo. 

 

148. Nessa linha temos a presunção de boa-fé objetiva, que permeia todos os atos 

administrativos sendo basilar para a formalização de cada ato na Administração 

Pública, conforme entendimento referendado pelo STJ: 

 

“Boa-fé da administração 

O principio da boa-fé permeia a Constituição e está expresso cm várias leis 

regedoras das atividades administrativas, como a Lei de Licitação, Concessões 

e Permissões de Serviço Público e a do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos." 

(http://www.stj.jus.br/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=108925

) 

 

149. Ainda há de se considerar a aplicabilidade da presunção de legitimidade como 

uma das mais importantes características dos atos administrativos, conforme preceitua: 

 

"a) Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos: 

Conceito 

os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o 

contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são 

legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, 

cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo 

agiu de forma ilegítima. Este atributo está presente em todos os atos 

administrativos. 

(http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalTvJustica/portalTvJusticaNoticia/an

exo/Carlos_Barbosa_Atos_administrativos_Parte_1.pdf) 
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150. Logo, no bojo de qualquer análise a ato prévio no processo, há apreciação dos 

requisitos necessários à formalização desse ato, sendo que nesse exame leva-se em 

consideração os requisitos de presunção de legitimidade do ato e a boa-fé do agente 

que realizou o ato anterior. 

 

151. Dito isto, esclarecemos que na análise realizada ao ato prévio à assinatura da 

Ata de Registro de Preços não houve qualquer constatação de ilegalidade, visto a 

flagrante complexidade do objeto licitado, assim como seu fornecimento em diferentes 

regiões, o que dificulta a avaliação da razoabilidade da distinção dos preços firmados. 

 

152. Além do mais, conforme exposto no Decreto n.º 7.892/2013, a Ata de Registro 

de Preços é o documento que de fato formaliza o registro do valor licitado, sendo que 

sua negociação só está amparada nos alicerces legais após a devida assinatura de seu 

instrumento, nesse sentido destacamos: 

 

"Art. 5º - Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos as atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda a seguinte: 

I ao VII (suprimido) 

VIII – conduzir eventuais negociações dos preços registrados; 

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

Art. 18.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original.”  

 

153. Percebe-se que o Decreto n.º 7.892/2013 deixa evidente que a previsão de 

negociação é de preços registrados, não prevendo a possibilidade legal de realização 

da negociação dos valores em fase que sucede a homologação e antecede a assinatura 

da Ata de Registro de Preços. 

 

154. Dessa forma, a Ata de Registro de Preços foi devidamente assinada, não 

havendo possibilidade de aplicação da negociação de preços previamente á assinatura 

Ademais, não se visualizou manifesta ilegalidade nas fases anteriores que pudessem 

minar o ato de formalização do registro de preços. 

 

155. Quanto à análise da validação da Ata de Registro de Preços que ensejou a 

assinatura dos contratos nº 63 e 78/2014, esclarecemos que, para a utilização de saldo 

de atas nas novas contratações, a área demandante efetuou a solicitação justificando a 

necessidade das novas aquisições, bem como dotação orçamentária e demais 

documentos necessários á comprovação da imprescindibilidade da demanda. 

 

156. Assim, visto que a Ata de Registro de Preços estava vigente há mais de três 

meses da data de homologação do certame, fez-se necessária a validação dos preços 

praticados com base em pesquisa mercadológica, visando eventual negociação, caso 
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verificada disparidade de preços registrados com os do mercado, em conformidade 

com o estabelecido na pg. 245 do Manual de Licitações c Contratos - Orientações e 

Jurisprudência do TCU, 4ª Edição - Revista, atualizada c ampliada: 

 

“Durante vigência da ata, havendo necessidade do objeto licitado, basta ao 

órgão ou entidade tomar as medidas necessárias para formalizar a requisição, 

ou seja, verificar se o preço registrado continua compatível com o de mercado 

e providenciar o empenho da despesa. Se for o caso, assinar o termo de 

contrato. Os procedimentos de contratação tornam-se ágeis com o SRP.” 

 

157. Neste ínterim, verifica-se que a equipe gerenciadora da Ata procedeu à pesquisa 

com o auxilio da área demandante, que efetuou a indicação de fornecedores de 

mercado, conforme fazem prova os e-mails encaminhados constantes do processo nº 

08020.005930/2013-56. Após recebidas, as propostas foram encaminhadas à área 

técnica para análise da comprovação da vantajosidade da contratação. Quanto à 

análise técnica das propostas apresentadas na pesquisa e aos pontos que a Auditoria 

entende que deveriam estar ali abordados, informamos desconhecer ditame legal ou 

jurisprudencial que determine a invalidade de propostas apresentadas por parceiros 

comerciais da contratada. Entretanto, diante da situação aposta, informamos que, em 

cumprimento ao ditame contido neste relatório preliminar, estamos realizando estudos 

para, caso pertinente, propor norma em portaria que determinará os procedimentos 

internos de pesquisa de mercado por parte do Ministério da Justiça, com vistas a evitar 

eventuais conflitos de interesses. 

 

158. Vencido este quesito, consta do Relatório Preliminar a necessidade de realizar 

nova negociação de preços por parte dos responsáveis pela gestão da Ata. Entretanto, 

há de se considerar que, à época, as ações realizadas no Pregão 40/2013 perfaziam ato 

jurídico perfeito, eivados de presunção de validade, legitimidade e boa-fé, sendo 

adjudicado e homologado com base em devido processo legal, conforme depreende-se 

dos autos. Ressalte-se, mais uma vez, que, embora haja breve conhecimento dos atos 

praticados, não há como se aprofundar nas análises desse tipo, considerando a 

especialização atinente às áreas de Logística e a seus servidores, ressalvando, ainda, 

não haver ilegalidade plenamente evidente que ensejasse irrevogável conhecimento e 

atuação por parte dos analistas responsáveis pelo gerenciamento da ata. 

 

159. Nesse entendimento, ainda há de se pontuar, conforme denota-se do art. 17 do 

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, abaixo compilado, que a 

necessidade de renegociação só se apresentará ao Órgão gerenciador da Ata quando 

houver gatilho consubstanciado na disparidade de preços devidamente comprovada 

entre a pesquisa de mercado e os preços registrados. 

 

Art. 17.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

160. Verifica-se, incontestavelmente, que não havia qualquer comprovação, ao tempo 

da análise ora aventada, que demonstrasse desequilíbrio com o preço de mercado. Em 

tempo, não era de conhecimento da equipe a existência de legislação ou jurisprudência 

que determinasse a necessidade de renegociação em virtude de disparidades de valores 

entre os itens registrados Assim, não houve ação nesse sentido e ressaltamos, 

novamente, que o procedimento licitatório em que se baseia a contratação estava 

eivado de presunção de legalidade c legitimidade. 
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161. Ainda, não resta comprovada a existência do gatilho legalmente exigível para 

atuação da renegociação de preços, pois todas as quatro propostas apresentadas na 

pesquisa de mercado encontravam-se cm valores superiores para todos os itens 

registrados Destaca-se que, caso aplicássemos o entendimento de invalidade de 

propostas apontado no relatório preliminar, ainda permaneceria a premissa de não 

haver disparidades de preços de mercado com os praticados na Ata de Registro de 

Preços, devido a existência de propostas válidas que comprovavam a vantajosidade da 

contratação. 

 

Item Ata Registrada (Comil) De Nigris Usatec 

1 R$ 789.000,00 R$ 900.000,00 R$ 915.000,00 

2 R$ 820.000,00 R$ 950.000,00 R$ 915.000,00 

3 R$ 825.000,00 R$ 930.000,00 R$ 915.000,00 

4 R$ 780.000,00 R$ 915.000,00 R$ 915.000,00 

5 R$ 833.300,00 R$ 875.000,00 R$ 915.000,00 

 

162. Ressaltamos, também, a importância da área técnica na apuração da medida de 

vantajosidade das contratações Em auxilio ao entendimento, é necessário que se 

ressalte que a avaliação de vantajosidade deverá considerar vários quesitos, dentre 

eles o preço. 

 

163. Assim, a vantajosidade trata-se de análise em sentido latto, que considera vários 

pontos além do requisito de economicidade, nesse sentido apresenta Marçal Justen 

Filho: 

 

vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a 

Administração. A apuração da vantagem depende da natureza do contrato a ser 

firmado. A definição dos custos e benefícios é variável em função das 

circunstâncias relativas à natureza do contrato e das prestações dele 

derivadas. A vantajosidade de uma contratação é um conceito relativo, na 

acepção de que as circunstâncias é que determinam a maior vantagem possível. 

A fixação da vantagem buscada pela administração é imprescindível para 

determinar o critério de julgamento e o tipo de licitação a serem adotados. (...) 

De um modo geral, a vantagem buscada pela Administração deriva da 

conjugação de aspectos da qualidade e da onerosidade. Significa dizer que a 

Administração busca a maior qualidade da prestação e o maior benefício 

econômico. As circunstâncias determinam a preponderância de um ou outro 

aspecto. No entanto, eles sempre estão presentes. (...) mesmo as licitações de 

menor preço envolvem requisitos mínimos de qualidade. Por outro lado, nas 

licitações de melhor técnica, o fator preço é relevante. (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed., 

São Paulo: Dialética, 2008, p. 62-63) 

 

164. A vantajosidade deve, portanto, ser avaliada por vários aspectos, ponderando 

custos com novos procedimentos licitatórios, tempo para realização de novas 

licitações, disponibilidade de orçamento e urgência das necessidades de interesse 

público. Acreditamos que todas essas ponderações deverão sempre ser sopesadas pela 

área detentora da necessidade contratual. 

 

165. Finalmente, houve entendimento, à época, que a manifestação por parte da área 

finalística era suficiente para prosseguimento do feito, o que viabilizou as novas 
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contratações com base no saldo remanescente da ata de registro de preço ora 

analisada. 

 

166. Já em relação à alegação de que ao Gestor, responsável pela autorização e 

celebração dos Contratos nº 141/2013, 63 e 78/2014, caberia o juízo de não contratar 

os itens com preços elevados, considerando que mesmo com o registro não há 

obrigação de contratar, nos termos do parágrafo 4º do art. 15 da Lei n° 8 666/93 e art. 

16 do Decreto nº 7.892/2013, em análise há que se informar, exaustivamente, conforme 

exposto nos itens anteriores, que não houve qualquer comprovação incontroversa de 

vícios processuais da licitação ao tempo das contratações, pautando-se todo o rito 

licitatório de extrema observância aos requisitos legais que permeiam a matéria. Nesse 

sentido, as avaliações correram de forma corriqueira, considerando sempre a 

regularidade do procedimento. 

167. Por fim, cumpre ratificar, mais uma vez, que após tomar conhecimento da 

planilha de composição de preços disponibilizada pela empresa - o que, ressalte-se, 

ocorreu recentemente após solicitação em junho do corrente ano, no bojo da resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201503506/08, ou seja, decorridos quase 2 anos após á 

realização do certame - é que se observou que não houve variação de custos entre uma 

região e outra. 

 

168. É patente a mudança das informações apresentadas pela licitante, em 2013, 

comparada à planilha contendo a abertura da proposta apresentada em 2015, na qual 

se constata, como apontado pela CGU, que a princípio não há variação dos valores de 

frete, suscitando-se, dessa sorte, dúvidas quanto à adequação das informações 

apresentadas pela contratada por ocasião da licitação. 

 

169. Diante de tal situação, reafirmamos que realizamos a abertura de processo 

administrativo com vistas a averiguar a possível irregularidade, no ato do Pregão, das 

alegações da licitante. Para esse fim e em sede de manifestação da contratada, 

enviaremos o Ofício nº 408/2015/CGL-Gab/SPOA/SE-MJ em observância ao princípio 

constitucional do contraditório e da ampla defesa. 

 

170. Verificada a existência do fato novo acima narrado, que carecerá ampla e 

detida apuração, será feita consulta à Consultoria Jurídica neste Ministério para 

analisar a possibilidade de retenção de todos os valores controversos pagos à empresa, 

com vistas a preservar possíveis prejuízos ao erário. Para tanto, apresentamos os 

valores até então apurados em sede preliminar de retenção: (...)” 

 

A íntegra das planilhas com a apuração dos valores controversos pagos à empresa, com 

diferença total apurada de R$ 2.714.900,00 para o contrato nº 141/2013 e R$ 

186.600,00 para o contrato nº 63/2014, encontra-se disponível no Despacho nº 

2283/2015/CGL-Gab/SPOA/SE, de 21/07/2015, em anexo a este relatório. 

 

“171. Diante disso e considerando o levantamento do provável dano efetivo ao erário 

materializado com os pagamentos dos bens entregues com suspeita de sobrepreço, bem 

como a abertura do processo administrativo para apuração dos fatos levantados, 

informamos que também procederemos os ajustes contratuais que se fizerem 

necessários para adequar os preços contratados com objetivo de resguardar o 

cumprimento de toda execução contratual. 

 

172. Reafirmamos que não houve má-fé de nenhum dos atores do processo e que a 

apuração de responsabilidade é procedimento desproporcional diante da conduta dos 

agentes. Lembramos que a atuação de servidores públicos nas áreas de contratos, 

licitações e execução orçamentária pressupõe desafio diário de conciliar as 
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responsabilidades, por eventuais erros ou negligência, com os conhecimentos e zelo a 

serem empregados em cada ato administrativo. Some-se a esse quadro, a carência de 

orientações, notadamente preventivas, uma vez que as ações empreendidas pelos 

órgãos de controle levam em conta atos já aperfeiçoados, sendo poucas as fontes 

interpretativas dos normativos que podem ser consultadas durante as licitações e 

execução contratual. De sorte que, em geral, os servidores públicos se mostram 

reticentes em atuar na área, criando, como resultado, um quadro de carência de 

profissionais nas áreas de licitações e contratos. Tanto que, em 2006, como forma de 

estimular os servidores a desempenharem atividades na área de compras, o Governo 

Federal editou a Medida Provisória nº 302/2006 (posteriormente convertida na Lei nº 

11.356/2006) que criou a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas 

Estruturadores da Administração Pública Federal - GSISTE, que, nos termos do artigo 

2º, incisos I, III e V do Decreto nº 6.712/2008, é conferida para servidores que 

assumem a responsabilidade de desenvolver atividades que impactam em alta 

responsabilidade e exigem grande conhecimento técnico específico estando sujeito a 

intenso controle, externo e interno. 

 

Art. 2º A atribuição da GSISTE, no âmbito dos Órgãos Centrais, Setoriais, 

Seccionais e correlatos de cada Sistema de que tratam os incisos I a IX do art. 

1º deverá estar vinculada às atividades desempenhadas pelos servidores, 

considerando-se os seguintes fatores: 

I - competências exigidas para exercício das atividades atinentes ao posto de 

trabalho; 

II - complexidade da atividade desempenhada; 

III - impacto dos erros no exercício da função; 

IV - nível de supervisão exercida e requerida; 

V - desempenho de atividades relacionadas à aquisição de bens e serviços, 

administração de materiais, elaboração de contratos, acompanhamento e 

supervisão de contratos, pagamentos de contratos e convênios, contabilidade, 

pagamento de pessoal, participação em comissões de sindicância ou processo 

administrativo disciplinar; e 

VI - contribuição do posto de trabalho para o cumprimento da missão do órgão 

ou unidade de exercício, no âmbito do respectivo Sistema. 

 

173. Em tempo, as atividades relacionadas a um processo licitatório e ao 

acompanhamento de contrato administrativo exigem, além da lisura e observância do 

interesse público na conduta do agente, o conhecimento e atualização diária de 53 leis 

federais, 67 decretos federais, 66 instruções normativas, 21 portarias e 76 súmulas, 

conforme levantamento procedido em 2014 pelo Instituto Negócio Públicos (in 

Compras Públicas Estudos. Conceitos e Infográficos, p. 288). Dessa sorte, a apuração 

de responsabilidade no presente caso, em que restou demonstrada a atuação diligente 

dos servidores públicos e o regular trâmite processual, ao invés de conferir caráter 

didático, próprio do sistema de controle, resultará em encargo desalentador a 

servidores cuja atuação regular resta comprovada. 

 

174. Portanto, visto que o registro da Ata nº 34/2014 foi ato decorrente de 

procedimento cuja correção e lisura foi amplamente demonstrada e que a pesquisa 

realizada comprova a vantajosidade dos valores registrados, manifestamos pela 

revisão da Recomendação no tocante à apuração de responsabilidade e possível 

reposição de valores.” 

  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Na análise do controle interno foram consideradas as informações encaminhadas pelos 

Ofícios 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 19/08/2015, cuja 

íntegra encontra-se em anexo a este Relatório. 

A fim de apresentar esclarecimentos quanto à adjudicação de valores majorados a 

Unidade inicialmente apresenta considerações de que cumpriu os ritos legais impostos 

às contratações. Pondera também que: 

 “(...) pode-se verificar da Ata de Realização do Certame, que a etapa de 

lances com a consequente classificação avançou normalmente e, ainda, após 

a aceitação das propostas ofertadas para as cinco regiões, foi dado inicio a 

etapa de negociação, consignada via chat, se estendendo por dias. Salvo 

melhor entendimento, da persecução dos autos, não restam quaisquer 

indícios de injustificada majoração de valores, no ato da adjudicação.” 

(grifo nosso). 

Esclarece-se inicialmente que a negociação de preços na Ata, iniciou-se às 17:07 do dia 

08/11/2013,  sendo suspensa às 18:12 (sexta feira)  e reaberta às 10:17 do dia 

11/11/2013 (segunda-feira), encerrando-se às 11:49 desta, durando aproximadamente 

2h30min. A análise referente aos valores adjudicados foi tratada no item 3.1.1.4 deste 

Relatório, em que se conclui pela inexistência de justificativa válida para a disparidade 

dos valores contratados.  

Quanto à utilização da pesquisa de preços constante do processo para o estabelecimento 

do limite máximo aceitável, considera-se que o parâmetro foi inadequado, conforme já 

foi tratado no item 3.1.1.2. Destaca-se que a pesquisa de mercado se mostrou ineficaz 

quando na etapa de lances onde ficou demonstrado que os valores estavam elevados. 

Quanto à afirmação de que “(...) não restavam maiores alternativas a não ser 

adjudicar, pois as empresas não se encontram vinculadas a negociação”, destaca-se,  

conforme já manifestado no item 3.1.1.4, que da mesma forma que os licitantes não 

estão vinculados a aceitar os termos da negociação, também os representantes da 

Administração não estão obrigados a aceitar o preço ofertado pela única licitante apta a 

oferecer tais preços, principalmente após ter conhecimento das discrepâncias sem uma 

justificativa para tal comportamento, com vistas a cumprir o art. 3º, caput, da Lei nº 

8.666/1993. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 168/2009-Plenário, 

considerou ainda que a Administração deve certificar, quando da adjudicação do bem 

licitado, a compatibilidade dos preços com o mercado, bem como, no caso de compras, 

se o preço reflete a economia de escala derivada do porte do pedido. 

A unidade informa, ainda, no Despacho nº 2113/2015/CGL-Gab/SPOA/SE “que não há 

de aventar também realização de novo procedimento licitatório, uma vez que é dever da 

administração assegurar a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 

condições, o que no caso foi feito:(...)”(grifo nosso). A preferência citada, contida no 

art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, não permite concluir pela impossibilidade de 

realização de novo procedimento licitatório. A Controladoria-Geral da União, na 

cartilha de Sistema de Registro de Preços, perguntas e respostas, fl. 58, Edição revisada 

2014, assinalou o seguinte posicionamento: 

 

“71. Os órgãos participantes e o gerenciador de uma ARP podem durante a 

sua vigência realizar outra licitação em que objeto seja idêntico ao já 

registrado? 

Sim, no entanto, em igualdade de condições, a preferência de aquisição deve 

ser dada ao fornecedor registrado, conforme disposto no Art. 16 do Decreto 

n° 7.892/2013: 

Art. 16. A existência de preços registrados não obriga a 

administração a contratar, facultando-se a realização de licitação 
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específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em igualdade de condições. 

Nesse sentido, o art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, ratifica esse 

posicionamento, haja vista que o detentor do registro tem o direito de 

preferência em ser contratado pela Administração Pública no 

fornecimento do bem registrado, em igualdade de condições. 

Art. 15. 

[...] 

§ 4º A existência de preços registrados não obriga a Administração a 

firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada 

a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência 

em igualdade de condições. 

Ressaltamos, no entanto, que antes de se decidir pela elaboração de certame 

específico, que se negocie a redução dos preços, tendo em vista os custos 

envolvidos para a realização de um novo certame licitatório. Assim sendo, 

ao constatar que o preço da ARP esteja superior ao de mercado, caberá ao 

órgão gerenciador promover, com os fornecedores registrados, negociação 

para a redução de preços antes do início dessa nova contratação, conforme 

se disposto no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013: 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de 

eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Portanto, em caso de frustração dessa negociação, o órgão gerenciador 

deverá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade, podendo então decidir pela elaboração de certame específico ou 

mesmo pela adesão a outra ARP.” 

 

Quanto à diferença de custos decorrentes da regionalização, o argumento utilizado não 

subsiste a partir do momento em que a mesma empresa sagrou-se vencedora de todos os 

itens licitados, com claro prejuízo à avaliação das propostas causado pela definição 

inadequada dos preços de referência, detectada pelo pregoeiro no curso do processo 

licitatório, em especial após a desclassificação dos demais licitantes. O próprio 

pregoeiro, durante a etapa de negociação, percebe que a diferença de preços excessiva 

em nada advém de eventuais custos diferenciados de assistência ou frete, e sim de 

elevada margem de lucro, conforme já discorrido no item 3.1.1.4 deste Relatório.  

Tal fato foi comprovado pela equipe de auditoria ao solicitar os orçamentos detalhados 

em planilhas, que deveriam ter sido obrigatoriamente elaborados na fase interna da 

licitação. A unidade apresentou as planilhas de custo do licitante contratado, em que 

fica claro que a única diferenciação nos custos por região é devida à margem de lucro, 

que varia de 6% a 12%, sendo mais elevada na região em que o quantitativo é 

significativamente maior, sendo desconsiderado o ganho de escala. 

Sobre a seleção das empresas para compor a pesquisa para aferir o preço de mercado, a 

unidade não trouxe novos elementos acerca dos motivos para a seleção de empresas, 

reafirmando posicionamento do Despacho nº 66/2014-

NUATA/CCONT/CGL/SPOA/SE/MJ, cuja motivação discorrida para escolha das 

empresas não é compatível com a documentação constante dos autos. Mantem-se o 

entendimento de que não foram consultadas as empresas participantes do processo 

licitatório, e que a unidade não procedeu a ampla pesquisa que demonstrasse que a 

compra utilizando a Ata RP nº 34/2013 traria vantagem para a Administração. 

Quanto à utilização das propostas de preços das empresas Aurom e Engesig, entende-se 

que a aferição de todos os vínculos comerciais entre empresas instadas a apresentar 

preços para composição da pesquisa de mercado é inexequível para a Administração, 

desde que não haja conhecimento prévio de tal condição. Entretanto, no caso em 
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análise, o fato de as empresas serem fornecedoras de parcelas do objeto adjudicado no 

Pregão SRP nº 40/2013 é de conhecimento da equipe técnica da SENASP/MJ, uma vez 

que a informação consta da proposta apresentada pela empresa vencedora. Além disso, a 

análise quanto à validade da pesquisa de mercado foi realizada pelos mesmos 

colaboradores que analisaram a aceitabilidade da proposta técnica da empresa no 

momento da licitação, e que compõe também a equipe responsável pela elaboração do 

termo de referência e a fiscalização do recebimento do objeto. 

Há, portanto, conflito de interesse das empresas incluídas na pesquisa de mercado em 

apresentar orçamentos para bens os quais já são os atuais fornecedores. Não foi obtido, 

deste modo, o mínimo de orçamentos necessários para comprovar a vantagem em 

manter a Ata de Registro de Preços nº 34/2013. 

Diante dos fatos expostos, verifica-se que a CGL/SPOA/SE/MJ procedeu ao registro da 

Ata sem negociar os valores majorados, contrariamente ao que determina o art. 5º, 

Inciso VIII e art. 18 do Decreto 7.892/2013. Constata-se, ainda, que não efetuou ampla 

pesquisa de mercado para demonstrar a vantagem da administração em manter a Ata de 

Registro de Preços nº 34/2014. 

Dessa forma, entende-se que as impropriedades na condução do processo prejudicaram 

a contratação, considerando que caberia ao gestor garantir a vantagem da administração 

em firmar o compromisso para aquisição do objeto em análise por parte do gestor, 

ensejando em ato antieconômico. 

 

Em análise das manifestações da Unidade após a expedição do Relatório Preliminar, 

diante da refutação da utilização de parâmetro inadequado para balizar a negociação do 

pregão, bem como da inexistência de justificativa válida para disparidade dos valores 

contratados, reitera-se que: a pesquisa de preços realizada na fase interna do pregão foi 

insuficiente para oferecer parâmetros adequados para avaliação das propostas de preços; 

na condução da fase de lances não se buscou a mitigação dos riscos de encerramento 

prematuro na etapa aleatória do sistema; o encerramento prematuro interrompeu a 

disputa de preços, levando à necessidade de intensa negociação em condições adversas 

para a Administração; itens idênticos foram adjudicados à mesma empresa com preços 

diferenciados, notadamente mais elevados para a região com o maior quantitativo 

estimado para contratação, sem justificativa para a disparidade nos valores. 

 

Quanto à renegociação dos valores previamente ao registro da ata e à celebração dos 

contratos, reconsidera-se o entendimento previamente firmado para, embora entender 

possível a realização da negociação, reconhecer que seria necessário um 

aprofundamento da análise de difícil aplicação pela autoridade responsável pela 

assinatura da ata de registro de preços e dos contratos, considerando os requisitos de 

presunção de legitimidade do ato e a boa-fé do agente que realizou o ato anterior.  

 

Com relação à invalidade dos orçamentos apresentados por parceiros comerciais da 

contratada, para fins de comprovação da vantagem em contratar os preços registrados 

em ata, reporta-se, inicialmente, alguns enunciados do Tribunal de Contas da União 

sobre a realização de pesquisa de preços: 

 

 
“(...) proceda, na oportunidade do efetivo fornecimento dos itens e nas 

quantidades necessárias, à verificação da conformidade dos preços 

registrados nas atas de Registro de Preços com os concorrentes no 

mercado”. (Acórdão nº 2.091/2010, 1ª Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes, 

julgado em 27.04.2010.)” 
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“Realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa 

fundamentada em informações de diversas fontes propriamente avaliadas, 

como, por exemplo, cotações específicas com fornecedores, contratos 

anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos e, em especial, os 

valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas atas de 

registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a 

possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, 

inciso IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 

265/2010 Plenário)” 

 

“Realize pesquisa de mercado com fornecedores suficientes, de forma a 

possibilitar estimativa correta dos valores a serem contratados e a 

compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, 

conforme disposto nos arts. 43, inciso IV, e 48, inciso II, da Lei no 

8.666/1993. (Acórdão 2432/2009 Plenário)” 

 

“9.1. determinar à (…) que: 

(…) 

9.1.12. realize uma detalhada estimativa de preços com base em pesquisa 

fundamentada em informações de diversas fontes propriamente avaliadas, 

como, por exemplo, cotações específicas com fornecedores, contratos 

anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos e, em especial, os 

valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas atas de 

registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a 

possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, 

inciso IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/97; (Acórdão nº 

265/2010 – Plenário)” 

 

Conforme se verifica nos julgados anteriores, o objetivo da pesquisa é possibilitar a 

estimativa mais real possível do valor de mercado. Ao pesquisar preços junto aos 

fornecedores dos bens registrados, que possuem interesse direto na continuidade da 

contratação, para aferir a vantagem em utilizar a ata, há elevado risco de serem obtidos 

preços iguais ou superiores aos registrados. Dessa forma, não será alcançada a 

finalidade do dispositivo, que é aferir, da forma mais real possível, a conformidade dos 

preços com o mercado. 

 

O TCU manifestou-se de forma reiterada sobre a participação de empresas com vínculos 

societários em licitações, delimitando aos gestores a impossibilidade de aceitação por 

constituir afronta aos princípios das licitações públicas. 

 
“Verifique, ao realizar licitações, junto aos sistemas Sicaf, Siasg, CNPJ e 

CPF, estes dois últimos administrados pela Receita Federal, o quadro 

societário e o endereço dos licitantes com vistas a verificar a existência de 

sócios comuns, endereços idênticos ou relações de parentesco, fato que, 

analisado em conjunto com outras informações, poderá indicar a ocorrência 

de fraudes contra o certame.” 

Acórdão 2136/2006 Primeira Câmara 

 

“Não permita, em licitações na modalidade convite, a participação de firmas 

que tenham sócios em comum ou relação de parentesco entre eles, por 

constituir afronta aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, 

em especial o da competitividade, da isonomia, da impessoalidade, da 

moralidade e da improbidade administrativa.” 

Acórdão 2900/2009 Plenário 

 

De forma análoga, a utilização de propostas de empresas que fornecem em conjunto o 

objeto do contrato para comprovação da vantagem em manter o referido contrato fere os 

princípios expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

 

Os documentos comprobatórios acostados ao processo e as justificativas apresentadas 

pelos gestores não conseguiram demonstrar as vantagens da administração em contratar 
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o objeto licitado, em especial devido à escolha das empresas pesquisadas e à amplitude 

da pesquisa, que não levou em consideração o rol de empresas concorrentes ou até 

mesmo àquelas que efetivamente participaram do processo licitatório.  

 

A unidade afirma que a vantagem deve ser avaliada por vários aspectos, ponderando 

custos com novos procedimentos licitatórios, tempo para realização de novas licitações, 

disponibilidade de orçamento e urgência das necessidades de interesse público. 

Entretanto, não apresentou demonstração destas condições, que não seriam suficientes 

para prescindir a comprovação da compatibilidade dos preços com os praticados no 

mercado. 

 

As impropriedades retratadas nesta constatação e nas 3.1.1.2, 3.1.1.3 e 3.1.1.4, apontam 

para a realização de pesquisa de preços na fase interna do pregão insuficiente para 

oferecer parâmetros adequados para avaliação das propostas de preços; a classificação 

de proposta de empresa em desacordo a ditames editalícios; condução da fase de lances 

sem a busca da mitigação dos riscos de encerramento prematuro na etapa aleatória do 

sistema; itens idênticos adjudicados à mesma empresa com preços diferenciados, 

notadamente mais elevados para a região com o maior quantitativo estimado para 

contratação, sem justificativa para a disparidade nos valores.  

 

A consequência dos fatos levantados foi a contratação antieconômica, evidenciada em 

planilha de custos apresentada pela empresa contratada e em consonância com 

entendimento do TCU que fundamentou o Acórdão nº 3026/2010-Plenário, devendo o 

prejuízo ser objeto da devida apuração, quantificação e apuração de responsabilidade a 

quem eventualmente deu causa, assegurados os princípios do contraditório e ampla 

defesa.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Efetuar apuração e quantificação de aquisição antieconômica, 

considerando os fatos identificados nesta auditoria, e apuração de responsabilidade a 

quem eventualmente deu causa às impropriedades constatadas na condução do Pregão 

nº 40/2013 e contratações subsequentes, assegurando os institutos da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

 

 

3.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação imprópria de empresa especializada para prestação de serviços de 

técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue 

para o Ministério da Justiça por desrespeitar o limite imposto pelo Decreto nº 

2.271/97.  

 

Fato 
 

A Auditoria Anual de Contas referente ao exercício de 2012 da Secretaria-Executiva do 

Ministério da Justiça teve como um dos objetos a análise do Processo nº 

08008.000782/2013-71, a respeito da contratação de empresa remanescente para 

continuidade da prestação de serviços de apoio operacional. 

No citado trabalho, foi evidenciado o descumprimento de Termo de Conciliação 

Judicial – TCJ, celebrado em 05/11/2007 entre a União e o Ministério Público do 

Trabalho no âmbito da Ação Civil Pública nº 00810-2006-017-10-00-7, que determinou 
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a substituição de todo o pessoal terceirizado em desconformidade com o Decreto nº 

2.271/1997 por trabalhadores admitidos mediante concurso público. 

Constatou-se ainda a permanência da utilização de Percentual de Referência Salarial-

PRS para definição do salário base. 

Em decorrência, foi recomendado ao MJ, no item 2.3.1.1 do Relatório de Auditoria 

Anual de Contas nº 201306195, “realizar contratação para prestação de serviços 

terceirizados para prestação de serviços de apoio operacional, fundamentada, somente, 

na real necessidade do Ministério da Justiça, respeitado o limite imposto pelo Decreto nº 

2.271/1997.” 

Apesar de constar do Relatório de Gestão da SE/MJ, exercício de 2014, especificamente 

no item que trata de recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas no 

exercício de 2014, que a referida recomendação encontra-se atendida pelo Ministério, 

na análise da CGU das informações apresentadas pelo MJ as ações não foram 

consideradas suficientes para solucionar a questão. 

Apesar disso, o Ministério procedeu à redução dos postos de trabalho de Recepcionista 

II e III em aproximadamente 20%. 

No exercício de 2014, foi realizada nova licitação (Processo nº 08005.000782/2013-71), 

Pregão Eletrônico nº 009/2014, de 29/05/2014, que teve como objeto a contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de técnico em secretariado, 

secretariado executivo, secretariado executivo bilíngue, recepcionista e contínuo, 

correspondendo a 469 (quatrocentos e sessenta e nove) postos de serviço. 

O referido pregão teve dois grupos e cinco itens licitados quais sejam: 

 

GRUPO 1 

Item Descrição Quantidade de postos 

1 Técnico em Secretariado 136 

2 Secretário-Executivo 102 

3 Secretário-Executivo Bilíngue 22 

TOTAL 260 

 

GRUPO 2 

Item Descrição Quantidade de postos 

4 Recepcionista 104 

5 Contínuos 105 

TOTAL 209 

 

O referido Pregão resultou na assinatura de dois contratos. O Contrato nº 29/2014 foi 

firmado com a Empresa AGIL Serviços Especiais Ltda., vencedora do grupo 1, valor 

total anual de R$ 17.325.765,84. 

O Contrato nº 30/2014 foi celebrado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de 

Eventos Ltda., vencedora do grupo 2, valor anual de R$ 7.350.000,00. 

Segundo informado pela Unidade no Relatório de Gestão, esses contratos seguiram as 

orientações legais quanto a não efetuar contratações de serviços que estejam 

contemplados no rol de atividades abrangidas pelos cargos públicos disponibilizados ao 

Ministério da Justiça. 
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A Coordenação-Geral de Normas e Orientação para o Sistema de Controle Interno – 

GSNOR/SFC/CGU, por meio da Informação nº 227/GSNOR/SFC/CGU/PR, de 

24/02/2014, acerca da análise da possibilidade de realizar contratação de serviços 

terceirizados para atividade de secretariado, mesmo existindo no quadro de pessoal do 

Órgão o cargo de Agente Administrativo, que poderiam exercer essa atividade, 

considerando a divergência de opinião entre a Secretaria Federal de Controle - SFC e a 

Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça - CONJUR/MJ, sugeriu o 

encaminhamento do Parecer nº 153/2010/CEP/CGLEG/CONJUR/MJ, de 12/11/2010, à 

Assessoria Jurídica da Controladoria-Geral da União, para manifestação acerca do 

entendimento nele firmado, por se tratar de questão de cunho jurídico.  

A Assessoria Jurídica da CGU acompanhou a opinião da SFC a respeito da 

possibilidade do exercício dessa atividade por servidor investido no cargo de agente 

administrativo
2
e encaminhou a referida questão à Consultoria-Geral da União da AGU - 

CGU/AGU, por meio do Ofício nº 13.472/2014/ASJUR/CGU-PR, de 28/05/2014. 

Em resposta ao questionamento, a CGU/AGU expediu o Parecer nº 

060/2014/DECOR/CGU/AGU, de 14/08/2014, aprovado pelo Consultor-Geral da União 

pelo Despacho nº 123/2014/DRF/CGO/DDECOR/CGU/AGU, de 12/09/2014. O citado 

parecer esclarece que enquanto perdurarem as atribuições do cargo público, no caso o 

agente administrativo, é vedada a execução indireta de serviços abrangidos por esses 

cargos, conforme afirmado na Nota DECOR/CGU/AGU nº 148/2008-MCL
3
, de 

15/04/2008, aprovada pelo Advogado-Geral da União em 26/09/2008 e amplamente 

divulgada aos órgãos consultivos, inclusive a CONJUR/MJ.  

Esclareceu, ainda, a CGU/AGU, que não houve a necessidade de alterar o 

posicionamento exarado na Nota DECOR/CGU/AGU nº 148/2008-MCL, trazendo, 

apenas, a elucidação da questão relativa à exigência de registro profissional para o 

exercício da atividade de secretariado. 

Convém frisar que o citado Despacho, do Consultor-Geral da União, afirma que “foi 

afastado o entendimento de que os ocupantes do cargo de Agente Administrativo não 

poderiam desempenhar funções dentre as descritas para profissionais de Secretário-

Executivo e Técnico em Secretariado previstas na Lei n. 7.377, de 30 de setembro de 

1985, sem o registro profissional.” 

A CGU/AGU encaminhou ao MJ, pelo Memorando nº 173/2014/CGU/AGU, de 

15/09/2014, o citado Parecer nº 060/2014, onde na alínea “f” do item 66, conclui que 

“com relação à indagação formulada pela CONJUR-MJ, caberá a ela própria, no 

exercício da competência prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1993, 

elaborar a manifestação jurídica destinada à solução da questão referente à 

terceirização no âmbito do Ministério da Justiça”. 

                                                 
2
 Processo nº 00190.003074/2014-11 

3
 "50. Ante o exposto, é possível concluir, salvo melhor juízo, que: (...) 

b) com relação aos serviços de Secretária e Auxiliar Administrativo, constatada equivalência entre as 

atribuições apresentadas pela Superintendência Federal de Agricultura em Goiás e àquelas atribuídas à 

categoria funcional dos Agentes Administrativos, previsto no Decreto nº 71.236/1972 e, constante do 

Plano Geral de Classificação de Cargos - Lei nº 11.357/06, (...), resta afastada a possibilidade de 

contratação de tais serviços, em vista o disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal e a regra 

contida no § 2º do art. 1º do Decreto nº 2.271/97;" 
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Considera-se, assim, que as atribuições do secretariado objeto do Contrato n. 29/2014 

são abrangidas pelo cargo de Agente Administrativo, à luz do Parecer nº 

060/2014/DECOR/CGU/AGU e Nota DECOR/CGU/AGU nº 148/2008-MCL, sendo a 

terceirização vedada nos termos do Decreto nº 2.271/1997.  

 
##/Fato## 

Causa 
 

Adoção de parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça com entendimento 

contrário ao expresso pela Consultoria-Geral da União. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Solicitamos à Secretaria Executiva novas informações sobre a adoção de providências 

face à impossibilidade de manutenção da contratação diante do limite imposto pelo 

Decreto nº 2.271/1997 e Termo de Conciliação Judicial – TCJ, celebrado em 

05/11/2007 entre a União e o Ministério Público do Trabalho no âmbito da Ação Civil 

Pública nº 00810-2006-017-10-00.  

 

A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, por intermédio do 

Ofício nº 34/2015/SPOA/SEMJ, de 19/05/2015, apresentou a seguinte manifestação: 

“1. Trata-se de Solicitação de Auditoria nº 201503506/05 a qual requer 

informações relativas às providências adotadas, nos termos do Parecer nº 

060/2014/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho nº 

123/2014/DRF/CGO/DECOR/CGU/AGU, face à impossibilidade de manutenção 

da contratação diante do limite imposto pelo Decreto nº 2.271/97 e Termo de 

Conciliação Judicial-TCJ, celebrado em 05/11/2007 entre a União e o Ministério 

Público do Trabalho, no âmbito da Ação Civil Pública nº 0081020060171000.  

2. Em primeiro lugar, cumpre esclarecermos, no que tange aos apontamentos 

presentes no item 2.3.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201306195, referente ao 

processo nº 08008.000782/201371, que em atendimento às recomendações da 

CGU, além da redução dos quantitativos de postos de trabalho de recepcionista, 

este Ministério procedeu, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 9/2014, Processo 

08008.000263/201545, a retirada de previsão de utilização de Percentual de 

Referência Salarial, tendo em vista apontamentos em exercícios anteriores feitos 

pela CGU. A contratação de serviços terceirizados, mais uma vez, observou os 

termos do Decreto nº 2.271/97, conforme se aufere do Plano de Trabalho, do 

Despacho nº 68/2014/AJ/CGRH/SPOA/SE/MJ, das telas de consulta ao SIAPE e 

da Nota Técnica Explicativa nº 1/2014 – ASTEC/CGL.  

3. Como resultado, este Ministério da Justiça assinou em 2014 os seguintes 

contratos, que permanecem vigentes:  

- Contrato nº 29/2014, firmado com a Empresa Ágil Serviços Especiais Ltda., 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo 

bilíngue para o Ministério da Justiça; 
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- Contrato nº 30/2014, firmado com a Empresa GVP Consultoria e Produção de 

Eventos Ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de recepcionista e contínuo, para o Ministério da Justiça.  

4. Em se tratando de terceirização na Administração Pública, importante 

salientar os termos do Decreto nº 2.271/97, que dispõe sobre a contratação de 

serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 

que assim estabelece:  

“Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 

área de competência legal do órgão ou entidade.  

§ 1º As atividades de conservação, limpeza segurança, vigilância, 

transportes, informática copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 

serão de preferência, objeto de execução indireta.  

§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar 

de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de 

pessoal. (grifos nossos).  

5. Neste sentido, depreende-se que o referido Decreto, em seu artigo primeiro, 

traz um rol exemplificativo das atividades acessórias, auxiliares, instrumentais ou 

complementares as quais serão desempenhadas, preferencialmente, por execução 

indireta. Contudo, para o fiel cumprimento do artigo se faz necessário a 

demonstração de que as atividades exercidas por prestadores de serviços, além 

de serem complementares, não são atividades próprias de servidores públicos.  

6. Assim, o questionamento refere-se às atividades exercidas no âmbito do 

Contrato nº 29/2014, as quais seriam abrangidas pelos ocupantes do cargo de 

agente administrativo, conforme exarado pelo Decreto nº 71.236/72, que segue:  

“Art. 1° O Grupo – Serviços Auxiliares, designado pelo código AS800, 

atividades administrativas de nível médio, abrangendo encargos 

relacionados com a aplicação de leis, regulamentos e normas relativas à 

administração geral e específica, encargos de secretariado e de escritório, 

inclusive serviços de arquivo, taquigrafia, datilografia geral e especializada, 

bem como encargos relacionados com a efetuação pagamentos, 

recebimentos, venda, guarda, manipulação e conferência de dinheiros 

valores ou bens públicos e com a aquisição, armazenamento, distribuição e 

controle de material destinado ao serviço público federal.”  

7. Desta feita, somados aos estudos e manifestações indicados no item 2 do 

presente documento, foram feitas solicitações ao órgão consultivo deste 

Ministério – CONJUR/MJ assim como ao órgão de direção superior consultivo 

da Advocacia-Geral da União, o Departamento de Coordenação e Orientação de 

Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União – DECOR/CGU/AGU. A 

consulta tinha o fito de esclarecer, em primeiro lugar, a possibilidade das 

carreiras de Analista Técnico Administrativo ATA e Agente Administrativo – 

AgAdm do Ministério da Justiça poderem exercer a função de secretariado e, 
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posteriormente e de forma correlata, se a contratação em regime de terceirização 

de atividade de secretariado para esta Pasta estaria em consonância com as 

normas vigentes.  

8. Quanto ao tema da possibilidade de exercício da função de secretariado pelos 

ATA’s e AgAdm’s considerando a regulamentação própria da profissão, restou 

configurada divergência de entendimentos entre a Assessoria Jurídica junto à 

Controladoria-Geral da União, nos termos da Nota nº 16/2014 ASJUR/CGUPR, e 

a Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, conforme opinou no Parecer nº 

153/2010CEP/ CGLEC/CONJUR/MJ. A Consultoria-Geral da União, por meio 

de seu Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos, emitiu 

o Parecer nº 060/2014/DECOR/CGU/AGU, manifestando-se, quanto à incidência 

das regras regulamentadoras da profissão sobre o exercício do cargo público em 

sentido contrário ao entendimento exarado pela CONJUR/MJ, nos seguintes 

termos:  

“44. Observa-se que as atribuições dos servidores são bastante abrangentes, 

podendo, inclusive, executar encargos legais a que se submetem os 

servidores em geral, como a participação em comissões disciplinares e de 

licitação, além da participação em grupos de trabalho e outros, previstos em 

leis esparsas. 45. Não há como admitir-se, dessa forma, qualquer confusão 

entre as atribuições do servidor público, que eventualmente pratica atos 

acessórios no exercício de suas funções, e o profissional secretário, motivo 

pelo qual não se pode exigir daqueles o registro profissional que se exige 

destes.” (grifo nosso)  

9. No mesmo documento, o DECOR/CGU/AGU esclarece quanto à possibilidade, 

em termos gerais, da terceirização de secretários, entendimento este que se 

coaduna com o da Consultoria Jurídica desta Pasta:  

17. Posteriormente, no DESPACHO Nº 

002/2013/DRF/CGO/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo DESPACHO DO 

CONSULTORGERAL DA UNISÃO Nº 285/2013, ficou estabelecido que:  

“(...) o serviço de secretariado pode ensejar contratação terceirizada, desde 

que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de disposição 

que importe subordinação e pessoalidade, assim como de quadro de 

servidores que já desempenhe tal função, admitida e exceção contida no 

artigo 9º, I, da Instrução Normativa n. 2, de 2008.”  

18. O entendimento deste Departamento sobre o tema, portanto, é no 

sentido de que não se deve afastar de imediato a possibilidade de 

contratação de secretários, mas essa contratação não será admissível se já 

houver quadro de servidores com atribuições para a execução dessas 

atividades.” (grifos nossos)  

10. Concluindo, a Consultoria-Geral da União esclarece quanto à dispensa de 

registro profissional para os servidores públicos, contrariamente à CONJUR/MJ, 

e quanto à permissibilidade, em termos gerais, de terceirização da atividade de 

secretariado, consoante entendimento da CONJUR/MJ: 

66. Diante do exposto, pode-se concluir que:  
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...c) é possível afirmar que o servidor público não necessita do registro 

profissional de Secretário;  

(...) existe a possibilidade de terceirização dos serviços de secretaria desde 

que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de cargos 

com atribuições correspondentes ao objeto da terceirização. E que não haja 

relação de subordinação e pessoalidade com a Administração (DESPACHO 

Nº 002/2013/DRF/CGO/DECOR/CGU/AGU)  

11. Quanto ao caso específico de terceirização de secretárias para o Ministério 

da Justiça, o DECOR/CGU/AGU entendeu ser competência da CONJUR/MJ 

manifestar-se sobre o caso concreto.  

12. Em síntese, o mencionado Parecer, aprovado pelo Despacho nº 

123/2014/DRF/CGO/DECOR/CGU/AGU concluiu que é possível afirmar que o 

servidor público não necessita do registro profissional de Secretário; a profissão 

de Secretário distingue-se de outras, bem como da função pública; existe a 

possibilidade de terceirização dos serviços de secretária desde que preenchidos 

os requisitos legais, assim como, compete ao órgão de execução elaborar a 

manifestação jurídica destinada à solução no que tange à terceirização no 

Ministério.  

13. Visando ofertar manifestação técnica sobre o tema, a Coordenação-Geral de 

Recursos Humanos exarou a Nota Técnica nº 

192/2014/ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ:  

“6. Nesse contexto, considerando que a CGRH deve necessariamente 

observar as normas emanadas pelo Sistema de Pessoal Civil (SIPEC), o qual 

é gerido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, cabe 

perquirir, primeiramente, se a Nota n° 583/COGES/DENOP/SRH/MP, de 15 

de junho de 2010, da Secretaria de Recursos Humanos do MP, a qual 

conclui pela impossibilidade da contratação de serviço terceirizado de 

secretariado pela Administração Pública Federal, se aplica à contratação de 

Secretário Executivo e de Técnico em Secretariado no âmbito deste 

Ministério.  

7. Quanto a isso, ressalta-se que a justificativa apresentada na referida Nota, 

deixa claro que o motivo da impossibilidade de contratação de serviço de 

secretariado diz respeito especificamente a colidência das atribuições da 

profissão de Secretário e de Técnico em Secretariado, previstas na Lei n° 

7.377, de 30 de setembro de 1985, com as do cargo de Assistente Técnico-

Administrativo, incluído no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 

(PGPE), por meio da Lei n° 11.907/2009, que alterou a Lei n° 11.357, de 19 

de outubro de 2006.  

8. Neste caso, considerando que o cargo de Assistente Técnico-

Administrativo não está inserido na estrutura de cargos do Ministério da 

Justiça, entende-se que a Nota em questão não se aplica à contratação de 

Secretário Executivo e de Técnico em Secretariado deste Ministério.” (grifos 

nossos)  

14. Portanto, manifesta-se a Coordenação-Geral de Recursos Humanos que é 

viável a contratação de Secretariado e Técnico em Secretariado, tendo em vista 

que não há na estrutura deste Ministério o cargo de Assistente Técnico-

Administrativo. 
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15. Considerando a conclusão de que compete à Consultoria Jurídica CONJUR 

do Ministério da Justiça o pronunciamento quanto à contratação de empresa 

terceirizada para prestação de serviços de secretariado, a CONJUR, por meio do 

PARECER Nº 262/2014/CEP/CONJURMJ/ CGU/AGU, manifestou-se favorável à 

contratação, porém condicionou o parecer final ao posicionamento da Secretaria 

de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SEGEP/MP, na qualidade de órgão central do SIPEC, a fim de analisar e 

oferecer conclusões acerca do objeto.  

16. Por meio da Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEP–MP, a Secretaria 

de Gestão Pública encaminha posicionamento esposado na Nota Técnica nº 

712/2011/DMI/SEGESMP, a qual responde ao Ministério Público do Trabalho – 

MPT sobre a possibilidade ou não de terceirizar as atividades de secretariado e 

de secretariado-executivo.  

17. Transcrevendo o posicionamento daquela Secretaria na referida Nota 

Técnica, trazemos:  

“19. Confrontando-se as especificações da referida Portaria[1] para as 

classes do cargo de Agente Administrativo com as atribuições de Técnico em 

Secretariado e de Secretariado-Executivo constantes da Lei n° 7.377, de 

1985 e com as atividades das famílias de ocupações códigos 2523 e 3515 da 

CBO, verifica-se que são poucas as atividades/atribuições em comum e estas, 

quando ocorrem, são em áreas de atuação de menores relevância e 

complexidade.  

(...)  

21. Entretanto, além daquelas descritas para os serviços de secretariado, 

tais servidores estão aptos a exercer atribuições nas áreas de administração 

orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal, de suprimento de bens e 

serviços e na gestão administrativa, bem como naquelas envolvendo assuntos 

que constituem área de competência legal dos órgãos ou entidades em que 

estiverem em exercício, todas muito mais complexas e relevante que as 

referentes aos serviços de secretariado, em obediência aos princípios da 

Administração Pública, descritos pela Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 37, o qual dispõe que “...A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.”  

22. Portanto, entende-se não ser razoável destacar ocupantes de cargos 

cujas atribuições tenham algum “sombreamento” com as de secretariado e 

restringir sua atuação ao exercício dessas atribuições de suporte, deixando 

de utilizar essa força de trabalho em atividades finalísticas, mais complexas 

e relevantes, para as quais estejam preparados e dentro das atribuições dos 

cargos que ocupam.”  

 [1] Portaria DASP nº 218, de 7 de maio de 1976. 

18. O posicionamento acima também foi partilhado pela Secretaria-Geral de 

Administração do Tribunal de Contas da União – SEGEDAM/TCU no item 13 do 

Acórdão nº 90/2010TCU/Plenário. 

19. A SEGEP apresentou o seguinte posicionamento ao parquet:  
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“Assim, pode-se dizer que os serviços de secretariado, nos termos 

estabelecidos na Lei nº 7.377, de 1985, e descritos na CBO, podem ser objeto 

de execução indireta pela Administração Pública Federal, respeitadas as 

disposições do Decreto nº 2.271/1997 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 2008. As exceções a essa regra geral, se existirem, devem ser avaliadas 

caso a caso pelas unidades contratantes, avaliação para a qual será 

imprescindível a análise do respectivo órgão ou unidade de assessoramento 

jurídico.”  

20. A Coordenação Geral de Recursos Humanos deste Ministério, por meio da já 

mencionada Nota Técnica nº 192/2014/ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ e ainda da Nota 

Técnica nº 11/2015/NALP/CGRH/SPOA/SE, se posicionou no sentido de não 

existirem exceções aplicáveis a este Ministério, haja vista que os cargos do PGPE 

aqui providos são apenas os de Agente Administrativo e Analista Técnico-

Administrativo.  

21. Aquela Coordenação ressaltou, ainda, a atual carência de servidores, 

portanto o deslocamento destes para as atividades de secretariado teria o condão 

de inviabilizar a atividade fim da Pasta. Por fim, cumpre ressaltar que a 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos ratificou a informação de que não há 

servidores com atribuições para execução das atividades mencionadas e que 

estas consistem em atividade de apoio às atividades finalísticas do Ministério.  

22. Colididas as manifestações técnicas da CGRH deste Ministério e Secretaria 

de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SEGEP/MP, a Consultoria Jurídica do MJ firmou entendimento por meio do 

Parecer nº 00146/2015/CONJURMJ/ CGU/AGU, de que é juridicamente possível 

à terceirização do serviço de secretariado no âmbito do Ministério da Justiça, 

nos termos do Parecer nº 060/2014/DECOR/CGU/AGU, Parecer nº 26/2014 e da 

Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEPMP, ressaltando:  

"8. Assim desde que verificado pela área técnica que não há no quadro de 

pessoal deste Ministério servidores com atribuição para execução das 

atividades de secretariado e que a atividade de secretaria consistirá em mera 

assessoria ao alcance da atribuição finalística do cargo, é juridicamente 

possível a terceirização do serviço, nos termos dos pareceres constantes do 

processo (Parecer nº 60/2014 – fls. 2/14 e parecer nº 262/2014 – fls. 28/33) e 

da Nota Informativa 01/2015/DESIG/SEGEPMP."  

23. Corroborando a manifestação constante no Parecer nº 

00146/2015/CONJURMJ/ CGU/AGU, a Coordenação de Licitações e Contratos 

Administrativos da Consultoria Jurídica deste Ministério emitiu o Despacho nº 

233/2015/CONJURMJ/ CGU/AGU em que expressamente reconhece a 

possibilidade de terceirização de serviços de secretariado:  

"2. Reforçando a referida manifestação, destaque-se que é possível a 

execução indireta dos serviços de secretariado, ainda que haja cargo de 

agente administrativo no âmbito deste Ministério da Justiça, nos termos da 

Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEPMP que entendeu pela 

viabilidade da contratação, ‘salvo eventual exceção a ser apreciada 

internamente’, e da Nota Técnica nº 192; 2014//ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ do 

órgão de recursos humanos desta Pasta que assim aduziu...  
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3. Portanto, considerando a possibilidade de execução indireta do referido 

serviço e de sua terceirização, acompanho o entendimento exposto no 

Parecer e sugiro a devolução do processo ao órgão consulente para o 

prosseguimento do feito."( grifos nossos)  

24. Segue, pelo exposto, que foram adotadas as providências cabíveis para a 

emissão de parecer jurídico sobre o tema, resguardando, dessa sorte a legalidade 

das contratações efetivadas no âmbito dos Contratos nº 29/2014 e 30/2014.  

25. Sendo o que se havia a apresentar, colocamo-nos à disposição para demais 

esclarecimentos que se afigurem necessários.”  

A Secretaria Executiva encaminhou o Ofício nº 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015 

apresentando novas manifestações contidas nos expedientes a ele anexados, ao apreciar 

a presente constatação editada no Relatório Preliminar de Auditoria nº 201504199, cujo 

conteúdo está preservado no anexo deste relatório. 

 

Os expedientes que tratam da questão são Nota Técnica nº 3/2015/SPOA/SE (0805146), 

bem como respectivos anexos; Nota Técnica nº 57/2015/NALP/CGRH/SPOA/SE 

(0812285), Nota Técnica nº 58/2015/NALP/CGRH/SPOA/SE (0815027), Exposição de 

Motivos (0826699), Anexo à Exposição de Motivos (0826819), Minuta de Decreto 

(0826938), Nota do Ministro (0826983), e Aviso do Ministro nº 1212/2015 – MJ 

(0854489) do processo SEI nº 08005.000150/2015-70. 

 

A Unidade citou diversos documentos como referência, que fundamentaram seu 

entendimento sobre a possibilidade de manter o Contrato nº 29/2014, terceirizando os 

serviços de secretariado, mesmo contendo em seus quadros o cargo de agente 

administrativo. 

 

A SPOA/SE, em sua Nota Técnica nº 3/2018/SPOA/SE, destaca em conclusão a 

respeito do assunto nos seguintes termos: 

 

“... 

24. Prosseguindo, ratifica-se o entendimento de que as atribuições do cargo de 

Agente Administrativo constituem áreas de competência legal do Órgão ou 

Entidade, por meio do suporte operacional e logístico necessário à consecução de 

suas atividades finalísticas. Essas atividades são sobremaneira mais amplas e 

complexas do que as desempenhadas por postos terceirizados, que são 

consideradas acessórias, instrumentais ou complementares. 

25. Em síntese, conclui-se que as atividades de Secretariado que o Decreto nº 

71.236/72 atribuiu ao Agente Administrativo referem-se ao desempenho de 

funções características de Chefes de Apoio Administrativo e Chefes de Protocolos 

Setoriais, que exercem atividades para as quais é necessário um amplo 

conhecimento a respeito da estrutura e do funcionamento do Órgãos Públicos, 

conforme depreende-se da leitura do disposto nos arts. 1º e 2º do referido 

Decreto: “encargos de secretariado e de escritório/atividades de secretariado, 

envolvendo chefias de secretarias de unidades de mais elevada linha divisional da 

organização”. Essas atividades não se confundem com as previstas na ei nº 

7.377/1985, que dispõem sobre a profissão de Secretariado, tratando-se de 

atividades meramente acessórias, e que portanto ser objeto de terceirização. 

26. Nesse sentido, entende-se que a intenção do Decreto é de que os Agentes 

Administrativos possam atuar em atividades de Secretariado em nível mais 

amplo, a fim de desenvolver atividades que envolvem maior responsabilidade 

complexidade do que o trabalho de Secretariado realizado por terceirizados. Por 
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essa razão, a atuação do Agente Administrativo não possui qualquer relação com 

as atividades acessórias de Secretariado. 

27. Com efeito, em que pese o entendimento preliminar da equipe de Auditoria, 

esta Pasta reitera que o Contrato nº 29/2014 foi celebrado dentro dos limites 

legais e não contraria o disposto no Decreto nº 2.271/97, uma vez que as 

atividades contempladas no referido Decreto não estão abrangidas pelas 

categorias funcionais do quadro de pessoal deste Ministério. 

28.  Em suma, a referida contratação foi celebrada para execução de 

atividades meramente acessórias, que não se confundem com a atuação de 

servidores públicos efetivos, os quais passam por um rigoroso processo seletivo 

para desempenhar funções típicas das respectivas classes e para atuar nas 

atividades finalísticas dos Órgãos. 

29. Não parece razoável que a diminuta força de trabalho à disposição deste 

Ministério seja desviada das atividades que apoiam a construção de políticas 

públicas em benefício da sociedade, para o desempenho de atividades 

complementares. Isso sim iria de encontro aos princípios constitucionais, 

especialmente o da eficiência. 

30. Pelos motivos expostos, o MJ solicita os préstimos dessa Controladoria, no 

sentido de que reveja seu entendimento quanto à possibilidade de contratação de 

secretariado como mão de obra terceirizada, bem como quanto à recomendação 

de encerramento da terceirização oriunda do Contrato nº 29/2014. 

31. Por outro lado, caso seu entendimento atual seja mantido, em benefício da 

pacificação definitiva do entendimento sobre o tema, esta Pasta adotará as 

seguintes medidas: ...” 

 

A SPOA/SE autuou processo administrativo com propostas de alteração dos arts. 1º e 

2º do Decreto nº 71.236, de 11 de outubro de 1972, com a supressão do termo 

“encargos de secretariado e de escritório”; com proposta de alteração do Decreto nº 

2.271, de 7 de julho de 1997, com a inclusão da atividade de secretariado; com 

proposta de extinção do cargo de Agente Administrativo, do quadro de pessoal do 

Ministério da Justiça, todas objeto do Processo MJ nº 08005.000150/2015-70. 

Essas propostas foram feitas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MP. 

 

Por fim, a SPOA registrou o seguinte: 

 

“... 

32. Por fim, esta Pasta reitera a solicitação de revisão da recomendação em 

comento, tendo em vista que o encerramento da contratação representa risco 

relevante para a manutenção do funcionamento deste Órgão, podendo vir a afetar 

o andamento de relevantes políticas públicas, já que seria necessário desviar o 

reduzido quadro de servidores de suas funções. Nesse sentido, em benefício do 

interesse público, solicita-se que a CGU revise seu posicionamento no sentido de 

reconhecer a contratação como válida, ou caso mantenha seu entendimento, que 

considere as ações adotadas por este Ministério no sentido de alterar a 

recomendação para “Adequar a contratação de serviços terceirizados no âmbito 

do MJ ao disposto no Decreto nº 2.271/97”. Essa medida permitirá a manutenção 

da contratação enquanto o MP avalia as propostas de alteração dos Decretos nº 

2.271/97 e Decreto nº 71.236/72, e de extinção do cargo de Agente 

Administrativo, evitando o risco de paralização de atividades. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Na análise do controle interno foram consideradas as informações encaminhadas pelos 

Ofícios 441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, e 514/2015/SE-MJ, de 19/08/2015, cuja 

íntegra encontra-se em anexo a este Relatório. 

A manifestação do gestor apresenta conflito entre o posicionamento da Consultoria 

Jurídica do Ministério da Justiça e o entendimento do Departamento de Coordenação e 

Orientação de Órgãos Jurídicos/CGU/AGU, expresso na Nota Decor/CGU/AGU nº 

148/2008-MCL, aprovada pelo Advogado-Geral da União, e Parecer nº 

60/2014/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Consultor-Geral da União-CGU/AGU. 

O gestor informa que a contratação dos serviços terceirizados de secretariado observou 

os termos do Decreto nº 2.271/1997, entendimento não compartilhado por esta equipe 

de auditoria em decorrência da restrição imposta pelo parágrafo segundo do art. 1, que 

veda a execução indireta de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas 

pelo plano de cargos do órgão, apoiados nos documentos exarados pela CGU/AGU. 

Na resposta são apresentadas as atribuições do ocupante do cargo de agente 

administrativo, conforme exarado pelo Decreto nº 71.236/1972: 

“Art. 1° O Grupo – Serviços Auxiliares, designado pelo código SA800, 

atividades administrativas de nível médio, abrangendo encargos 

relacionados com a aplicação de leis, regulamentos e normas relativas à 

administração geral e específica, encargos de secretariado e de escritório, 

inclusive serviços de arquivo, taquigrafia, datilografia geral e especializada, 

bem como encargos relacionados com a efetuação pagamentos, 

recebimentos, venda, guarda, manipulação e conferência de dinheiros 

valores ou bens públicos e com a aquisição, armazenamento, distribuição e 

controle de material destinado ao serviço público federal.” (grifo nosso) 

A discussão acerca da colidência entre a atividade de agente administrativo e secretário 

foi exaurida na Nota Decor/CGU/AGU nº 148/2008-MCL, aprovada pelo Despacho 

CGU/AGU nº 346/2008 e Despacho do AGU, além de ter sido reafirmada pelo Parecer 

nº 060/2014/DECOR/CGU/AGU, em que conclui pela impossibilidade de contratação 

terceirizada de secretários em órgão que possui em seu quadro funcional o cargo de 

Agente Administrativo, previsto no Decreto nº 71.236/1972: 

"50. Ante o exposto, é possível concluir, salvo melhor juízo, que: 

(...) 

b) com relação aos serviços de Secretária e Auxiliar Administrativo, 

constatada equivalência entre as atribuições apresentadas pela 

Superintendência Federal de Agricultura em Goiás e àquelas atribuídas à 

categoria funcional dos Agentes Administrativos, previsto no Decreto nº 

71.236/1972 e, constante do Plano Geral de Classificação de Cargos - Lei nº 

11.357/06, (...), resta afastada a possibilidade de contratação de tais 

serviços, em vista o disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal e 

a regra contida no § 2º do art. 1º do Decreto nº 2.271/97;" (grifo nosso) 

 

O Consultor-Geral da União, por meio do Despacho nº 346/2008, destaca a 

"impossibilidade de terceirização dos serviços de secretária e auxiliar administrativo 

pela Superintendência Federal de Agricultura em Goiás..." Sugere, ainda, que, pela 

densidade da análise empreendida e pelo potencial de controvérsia existente no tema, 

que a Consultoria-Geral desse ampla publicidade dos termos para todas as Consultorias 

Jurídicas. O referido despacho e a nota foram aprovados pelo Advogado-Geral da União 

em Despacho de 26/09/2008. 
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O gestor informa que foram feitas solicitações à Consultoria-Jurídica do Ministério da 

Justiça - CONJUR/MJ assim como ao órgão de direção superior consultivo da 

Advocacia-Geral da União com a atribuição de orientar os órgãos de execução 

consultiva a respeito da correta aplicação da lei, o Departamento de Coordenação e 

Orientação de Órgãos Jurídicos da Consultoria-Geral da União – DECOR/CGU/AGU. 

A consulta tinha como objetivo: 

“(...) esclarecer, em primeiro lugar, a possibilidade das carreiras de 

Analista Técnico Administrativo ATA e Agente Administrativo – AgAdm do 

Ministério da Justiça poderem exercer a função de secretariado e, 

posteriormente e de forma correlata, se a contratação em regime de 

terceirização de atividade de secretariado para esta Pasta estaria em 

consonância com as normas vigentes.” (grifo nosso) 

Nesse contexto, a Unidade apresenta síntese das conclusões do Parecer nº 

060/2014/DECOR/CGU/AGU. 

“Em síntese, o mencionado Parecer, aprovado pelo Despacho nº 

123/2014/DRF/CGO/DECOR/CGU/ AGU concluiu que é possível afirmar 

que o servidor público não necessita do registro profissional de Secretário; a 

profissão de Secretário distingue-se de outras, bem como da função pública; 

existe a possibilidade de terceirização dos serviços de secretária desde que 

preenchidos os requisitos legais, assim como, compete ao órgão de execução 

elaborar a manifestação jurídica destinada à solução no que tange à 

terceirização no Ministério.” (grifo nosso) 

Destaca-se que a síntese apresentada na manifestação não contemplou o mérito da 

questão que é a atividade de secretariado ser inerente à categoria de Agente 

Administrativo, cujo entendimento foi apontado no corpo do Parecer: 

"15. No âmbito desta Consultoria-Geral, foi exarada a NOTA 

DECOR/CGU/AGU Nº 148/2008-MCL, que tratou da terceirização, dentre 

outros, de serviços de secretaria, que estavam inseridos nos serviços típicos 

dos cargos previstos no Plano de Classificação de Cargos. 

16. Naquela assentada, ficou definida a impossibilidade de terceirização de 

atividades de secretariado em face das atribuições dos cargos relacionados 

naquela análise específica, sem qualquer consideração a respeito da 

exigência de requisitos para o exercício profissional. 

(...) 

26. Portanto, não se vislumbra a necessidade de alteração da NOTA 

DECOR/CGU/AGU Nº 148/2008-MCL já que, havendo cargos com tais 

atribuições, não há possibilidade de terceirizar essas atividades. 

27. Não obstante, alguns acréscimos são necessários para melhor elucidar a 

questão relativa à exigência de registro profissional." (grifo nosso) 

 

Deste modo, as conclusões firmadas ao final do documento resumem-se aos acréscimos 

necessários para elucidar a questão relativa à exigência de registro profissional, uma vez 

que a impossibilidade de contratação de secretário por órgão que possua em seu quadro 

de pessoal o cargo de Agente Administrativo previsto no Decreto nº 71.236/1972 foi 

devidamente tratada na NOTA DECOR/CGU/AGU Nº 148/2008-MCL, cujo 

entendimento foi reafirmado no Parecer nº 060/2014/DECOR/CGU/AGU, órgão de 

direção superior consultivo da Advocacia-Geral da União. 

O gestor apresenta manifestação técnica da Coordenação-Geral de Recursos Humanos, 

exarada na Nota Técnica nº 192/2014/ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 02/10/2014, que 

teria considerado viável a contratação de secretariado e técnico em secretariado, por 

considerar inaplicável no âmbito do Ministério da Justiça a Nota n° 
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583/COGES/DENOP/SRH/MP, de 15/06/ 2010, da Secretaria de Recursos Humanos do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tendo em vista que não há na 

estrutura do Ministério o cargo de Assistente Técnico-Administrativo. 

De fato, a referida Nota não é diretamente aplicável ao caso do Ministério da Justiça por 

tratar da impossibilidade de contratação terceirizada de secretários por órgão que possui 

o cargo de Assistente Técnico-Administrativo, diante das atribuições previstas na Lei nº 

11.907, de 2009. Entretanto, ao analisar a fundamentação verifica-se que trata de 

situação análoga. 

"8. Nesta feita, resta analisar se esses novos cargos possuem funções 

análogas a ocupações de secretariado. Para tanto, transcreve-se o art. 19 da 

Lei nº 11.907, de 2009, que estabelece as atribuições dos mencionados 

cargos: (grifo nosso) 

III - Assistente Técnico-Administrativo, de nível intermediário, com 

atribuições voltadas à execução de atividades técnicas, 

administrativas, logísticas e de atendimento, de nível intermediário, 

relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a 

cargo dos órgãos ou entidades da administração pública federal, 

ressalvadas as privativas de Carreiras específicas, fazendo uso de 

todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução 

dessas atividades, além de outras atividades de mesmo nível de 

complexidade em sua área de atuação; 

9. Já as atribuições típicas de secretariado, segundo a Lei nº 7.377, de 30 de 

setembro de 1985, que dispõe sobre o exercício da Profissão de Secretário, 

são, in verbis: 

Art. 5º - São atribuições do Técnico em Secretariado: 

I - organização e manutenção dos arquivos de secretaria; 

II - classificação, registro e distribuição da correspondência; 

III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de 

rotina, inclusive em idioma estrangeiro; 

IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, 

registro de compromissos, informações e atendimento telefônico." 

 

A Nota aponta a convergência entre as funções de Assistente-Técnico, previstas na Lei 

nº 11.907/2009, e técnico em secretariado, estabelecido no art. 5º da Lei nº 7.377/1985, 

e conclui pela impossibilidade de contratação terceirizada de mão-de-obra. Verifica-se 

que o agente administrativo tem em suas atribuições, de forma similar ao assistente 

técnico-administrativo, atividades de nível intermediário, com atribuição de atividades 

técnicas e administrativas, nos termos do Decreto nº 71.236/1972. Na situação fática do 

Agente Administrativo há ainda maior clareza quanto a colidência das atividades, uma 

vez que no referido artigo a atividade de secretariado é explicitada: 

"Art. 1° O Grupo – Serviços Auxiliares, designado pelo código AS800, 

atividades administrativas de nível médio, abrangendo encargos 

relacionados com a aplicação de leis, regulamentos e normas relativas à 

administração geral e específica, encargos de secretariado e de escritório, 

inclusive serviços de arquivo, taquigrafia, datilografia geral e especializada, 

bem como encargos relacionados com a efetuação pagamentos, 

recebimentos, venda, guarda, manipulação e conferência de dinheiros 

valores ou bens públicos e com a aquisição, armazenamento, distribuição e 

controle de material destinado ao serviço público federal.” 

O Decreto nº 77.104/1976, que alterou o art. 2º do Decreto nº 71.236/1972, traz maiores 

detalhes das atividades desenvolvidas: 



 

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

“Art. 2º. A escala de níveis do Grupo - Serviços Auxiliares, previsto no 

artigo 2º do Decreto nº 71.236, de 11 de outubro de 1972, passa a ser a 

seguinte: 

Nível 4 - I) Atividade de nível médio e de natureza pouco repetitiva, relativas 

a estudos e pesquisas preliminares e planejamento, em grau auxiliar, visando 

a implementação das leis, regulamentos e normas referentes à administração 

geral e específica; II) - atividades de secretariado, envolvendo chefia de 

secretarias de unidades da mais elevada linha divisional da organização, 

conhecimentos de idiomas estrangeiros, taquigrafia e datilografia; III) - 

atividades de administração geral e específica, e de escritório, em nível de 

coordenação, orientação e execução especializada, na área do Ministério 

das Relações Exteriores, inclusive em Repartições Consulares e Missões 

Diplomáticas, abrangendo, também, traduções e interpretações de textos 

vazados em um ou mais idiomas estrangeiros; IV) - atividades de supervisão 

da aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, material; V) - atividades de 

exame, do ponto de vista técnico, dos pedidos de registro de marcas de 

indústria ou comércio sua concessão, bem como das propostas de alteração 

da classificação e distribuição os produtos; VI) - atividades de supervisão de 

trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares. 

Nível 3 - I) Atividades, de nível médio e de natureza pouco repetitiva, 

relativas a estudos e pesquisa preliminares, em grau auxiliar, realizados sob 

supervisão, com vistas à implementação das leis, regulamentos e normas 

referentes à administração geral e específica; II) - atividades de 

secretariado, envolvendo chefia de secretarias de unidades não 

compreendidas no nível 4 e conhecimento de taquigrafia e de datilografia; 

III) - atividades de administração, geral e específica, e de escritório, em 

nível de execução sujeitas a orientação e supervisão, na área do Ministério 

das Relações Exteriores, inclusive em Repartições Consulares e Missões 

Diplomáticas, compreendendo, também, traduções e interpretações de textos 

vazados em idioma estrangeiro; IV) - atividades de coordenação, orientação, 

execução especializada e revisão da aplicação das técnicas de pessoal, 

orçamento, material, organização e métodos desenvolvidos pelas equipes 

auxiliares; V) - atividades de supervisão e orientação dos trabalhos de 

classificação e arquivamento de documentos relativos a marcas ou sinais de 

propaganda, de exame da classificação e discriminação dos produtos da 

indústria e do comércio, bem como de orientação dos trabalhos de sua 

atualização; VI) - atividades de coordenação e orientação dos trabalhos 

administrativos executados por equipes auxiliares. 

Nível 2 - I) Atividade de nível médio e de natureza pouco repetitiva, relativas 

à execução, sob supervisão e orientação, de trabalhos em que se apliquem as 

técnicas de pessoal, orçamento, material, organização e métodos; II) - 

atividades de coordenação e execução de trabalhos relacionados com 

processos e métodos de arquivamento de documentos e sua conservação; III) 

- atividades, sob supervisão, de classificação e arquivamento de documentos 

relativos a marcas de indústria ou comércio, bem como de atualização, 

mediante orientação, da classificação e nomenclatura dos produtos 

industriais e dos artigos de comércio; IV) - atividades, em unidades 

hospitalares, de recebimento e quitação de requisição de exames 

ambulatoriais inclusive da taxa de registro e de recolhimento da receita 

apurada; V) - atividades de supervisão e coordenação de trabalhos 

datilográficos, bem como de revisão e execução de trabalhos especializados 

de datilografia, abrangendo, inclusive, textos em idioma estrangeiro. 

Nível 1 - Atividades, de nível médio e de natureza repetitiva, de revisão e 

execução, sob orientação superior, de trabalhos datilógraficos." 

Verifica-se nas atribuições acima descritas que não só os agentes administrativos 

executam atividades de secretariado, como as atribuições típicas do secretário executivo 

e do técnico em secretariado, estabelecidas na Lei nº 7.377/1985, são similares às do 

Agente Administrativo, senão vejamos: 
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“Art. 4º - São atribuições do Secretário Executivo: 

I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria; 

II - assistência e assessoramento direto a executivos; 

III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de 

empresas; 

IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma 

estrangeiro; 

V - interpretação e sintetização de textos e documentos; 

VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de 

explanações, inclusive em idioma estrangeiro; 

VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades 

de comunicação da empresa; 

VIII - registro e distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas; 

IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de 

encaminhamento à chefia; 

X - conhecimentos protocolares. 

Art. 5º - São atribuições do Técnico em Secretariado: 

I - organização e manutenção dos arquivos de secretaria; 

II - classificação, registro e distribuição da correspondência; 

III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, 

inclusive em idioma estrangeiro; 

IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro 

de compromissos, informações e atendimento telefônico.” 

Destaca-se que este entendimento já é o firmado na exarada Nota DECOR/CGU/AGU 

nº 148/2008-MCL, aprovada pelo Despacho CGU/AGU nº 346/2008 e Despacho do 

AGU e reafirmada no Parecer nº 060/2014/DECOR/CGU/AGU. 

"30. De fato, desse cotejo, é possível perceber a equivalência entre algumas 

atribuições apresentadas pela Superintendência Federal de Agricultura/GO, 

aos serviços de Secretária e Auxiliar Administrativo, com aquelas 

atribuídas à categoria funcional dos Agentes Administrativos, previsto no 

Decreto nº 71.236/1972 e hoje, constante do Plano Geral de Classificação 

de Cargos - Lei nº 11.357/06. 

(...) 

32. Nesta senda, não resta dúvida que, configurada a correspondência 

entre a atividade que se pretende contratar com aquela regularmente 

exercida por cargo público, existente no órgão, a execução indireta, via 

contrato, desses serviços, fica proibida. Nesse ponto, a regra prevista no § 

2º, do art. 1º do Decreto nº 2.271/97 foi clara: "não poderão ser objeto de 

execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais 

abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade". (grifo nosso) 

 

A análise realizada, que fundamentou a Nota Técnica nº 

192/2014/ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ, de 02/10/2014, ao apreciar as atribuições do 

cargo de agente administrativo, em seu parágrafo 12, informou somente as atividades 

relativas ao nível 1 do art. 2º do Decreto 71.236/1972, cuja redação está transcrita 

abaixo, desconsiderando a atualização promovida pelo Decreto nº 77.104/1976 e 

deixando de mencionar as atividades descritas nos níveis 2 a 4. Deste modo, suprime as 

atividades específicas de secretariado descritas nos níveis 3 e 4, concluindo que somente 

algumas atividades de secretariado e de agente administrativo são meramente 

semelhantes. 

“Nível 1 I) - Atividades, de nível médio e de natureza repetitiva, de execução, 

sob supervisão e orientação permanentes, de trabalhos de rotina 

administrativa, relacionados com questões, de pequeno grau de 

complexidade, referentes a pessoal, orçamento e material; II) - atividades 

auxiliares dos trabalhos de classificação, codificação, catalogação e 

arquivamento de papéis e documentos; III) - atividades auxiliares dos 

trabalhos de atendimento ao público e à clientela interessada em questões 
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específicas de unidades burocráticas e hospitalares.” (Decreto 71.236/1972, 

sem alterações) 

A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, por meio do Parecer Nº 

262/2014/CEP/CONJURMJ/CGU/AGU, de 29/10/2014, manifestou-se favorável à 

contratação terceirizada, condicionando o parecer final ao posicionamento da Secretaria 

de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEGEP/MP, 

na qualidade de órgão central do SIPEC. 

No citado parecer, o fundamento para a possibilidade de contratação foi trazido do 

Parecer nº 1492–4.1.3/2013/JMC/CONJUR-MP/CGU/AGU, que ao tratar da 

contratação terceirizada de secretários em órgão que possui em seu quadro o cargo de 

Assistente Técnico Administrativo, conclui pela inexistência de correspondência entre 

as atividades “(...) eis que aquelas são atividades auxiliares, complementares às 

atividades finalísticas desta Pasta Ministerial”.  

Ainda no Parecer Nº 262/2014/CEP/CONJURMJ/CGU/AGU, em seus parágrafos 18 e 

19, são trazidos trechos do Parecer nº 60/2014/DECOR/CGU/AGU para destacar que 

“as atribuições dos servidores públicos é mais ampla que a dos profissionais 

Secretários” e que as atividades de secretariado “são inerentes à praticamente todas as 

funções públicas, inclusive as de nível superior”, para posteriormente argumentar: 

“20. Ora se a Consultoria-Geral da União afirma que é possível terceirizar a 

atividade de secretariado – desde que restem atendidos alguns requisitos já 

transcritos – e na mesma manifestação afirma que as atividades de 

secretariado são inerentes a todas as funções públicas, inclusive as de nível 

superior, somente é possível compatibilizar esses dois trechos se 

compreendermos que a terceirização da atividade somente estaria vedada 

se a atribuição finalística do cargo público seja secretariar. Em outras 

palavras, quando a atividade de secretaria for meramente assessória ao 

alcance da atribuição finalística do cargo esta terceirização não estaria 

vedada.” (grifo nosso) 

Reitera-se que a discussão a respeito da impossibilidade de terceirização destas 

atividades foi esgotada na Nota Decor/CGU/AGU nº 148/2008-MCL, reafirmada pelo 

Parecer nº 60/2014/DECOR/CGU/AGU, que manifestou que as atividades de 

secretariado são inerentes ao cargo de Agente Administrativo.  

A citada Nota é clara em seu teor de que a diferenciação entre atividades auxiliares e 

finalísticas não é fundamental para a definição da possibilidade de execução indireta. 

“23. Portanto, esse esboço demonstra, que, para os fins de contratação de 

serviços na Administração Pública, a diferenciação entre atividade 

acessória e atividade principal não é decisiva. Tudo irá depender se a 

atividade a ser contratada trata-se ou não de atividade inserida em alguma 

categoria funcional do órgão, ou se refere a atribuição legal, para evitar 

terceirização de serviço, que legalmente deverão ser executados por 

servidores públicos concursados.” (grifo nosso) 

Apesar da manifestação favorável, não há definição do mérito no Parecer nº 

262/2014/CEP/CONJUR-MJ/CGU/AGU, uma vez que em sua conclusão expressa que 

compete à Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, que é órgão central do SIPEC, analisar e oferecer conclusões sobre a 

possibilidade, ou não, de terceirizar atividade de secretariado nos Ministérios que 
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possuam os cargos de agente administrativo. A Secretaria de Gestão Pública apresentou 

seu entendimento na Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEP-MP, de 05/01/2015.  

“16. A partir do exposto, a SEGEP apresentou, na Nota Técnica nº 

712/2011/DMI/SEGES-MP, o seguinte posicionamento sobre a questão: 

“Assim, pode-se dizer que os serviços de secretariado, nos termos 

estabelecidos na Lei nº 7.377, de 1985, e descritos na CBO, podem ser objeto 

de execução indireta pela Administração Pública Federal, respeitadas as 

disposições do Decreto nº 2.271/1997 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 2008. As exceções a essa regra geral, se existirem, devem ser avaliadas 

caso a caso pelas unidades contratantes, avaliação para a qual será 

imprescindível a análise do respectivo órgão ou unidade de assessoramento 

jurídico.” 

No documento são expressos movimentos do Poder Executivo para extinção de cargos 

vagos de natureza acessória/instrumental ou cuja finalidade não atendia mais as 

necessidades da Administração, concomitante à priorização do atendimento das 

necessidades de pessoal para o atendimento de políticas prioritárias. Finaliza 

informando que o posicionamento da SEGEP/MP foi encaminhado ao Ministério 

Público do Trabalho e que não ocorreram novos desdobramentos sobre o tema, não 

estando pacificado o entendimento. Entende-se, portanto, que para a Consultoria 

Jurídica da unidade considerar possível a terceirização, há a necessidade de demonstrar 

a existência de exceção à regra geral. As possíveis exceções são tratadas no § 2º do Art. 

1º do Decreto nº 2.271/1997, quais sejam: “expressa disposição legal em contrário ou 

quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de 

pessoal.”. 

A Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, no Parecer nº 146/2015/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, de 02/03/2015, informa sobre a inexistência das exceções no âmbito do 

Ministério da Justiça e conclui: 

“Assim, desde que verificado pela área técnica que não há no quadro de 

pessoal deste Ministério servidores com atribuição para execução de 

atividades de secretariado e que a atividade de secretaria consistirá em 

mera assessoria ao alcance da atribuição finalística do cargo, é 

juridicamente possível a terceirização do serviço, nos termos constantes do 

processo (Parecer nº 60/2014 – fls. 2/14 – e Parecer nº 262/2014 – fls. 

28/33) e da Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEP-MP.” (grifo nosso) 

O Parecer não é conclusivo, remetendo à necessidade de verificação da área técnica. No 

Despacho nº 233/2015/CONJUR-MJ/CGU/AGU, de 06/03/2015, que acolhe o Parecer, 

a Coordenação da COLIC/CGLEG/CONJUR/MJ destaca: 

“(...) é possível a execução indireta dos serviços de secretariado, ainda que 

haja cargo de agente administrativo no âmbito deste Ministério da Justiça, 

nos termos da Nota Informativa nº 01/2015/DESIG/SEGEP-MP que 

entendeu pela viabilidade da contratação, “salvo eventual exceção a ser 

apreciada internamente”, e da Nota Técnica nº 

192/2014/ALP/CGRH/SPOA/SE/MJ do órgão de recursos humanos desta 

Pasta que assim aduziu:(...)”  (grifo nosso) 

No Despacho foi desconsiderado o entendimento da Nota DECOR/CGU/AGU nº 

148/2008-MCL, apresentando conclusão contrária. Não apresenta também a exceção 

exigida na Nota Informativa nº 01/2015 da SEGEP/MP e fundamenta a inexistência de 

cargo com atribuições de secretariado no Parecer nº 192/2014 da CGRH, o argumento já 

discutido anteriormente, com posicionamento contrário desta CGU. 
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Em síntese, a Advocacia-Geral da União, na Nota DECOR/CGU/AGU nº 148/2008-

MCL, apresenta conclusão contrária à possibilidade de contratação terceirizada de 

secretariado em órgão que possui em seu quadro o cargo de agente administrativo. O 

teor da Nota foi reafirmado no Parecer nº 60/2014/DECOR/CGU/AGU. A Consultoria 

Jurídica do Ministério da Justiça, no Parecer nº 262/2014/CEP/CONJUR-

MJ/CGU/AGU, apresenta entendimento divergente da Consultoria-Geral da União, na 

opinião desta CGU, trazendo novas teses para em seguida afirmar que a competência 

para a decisão é da Secretaria de Gestão Pública/MP. A Secretaria de Gestão Pública, na 

Nota Informativa nº 01/2015, conclui que deve ser respeitada a vedação à contratação 

indireta, salvo no caso das exceções previstas no Decreto nº 2.271/1997. Por fim, a 

Consultoria-Jurídica do Ministério da Justiça conclui, contrariamente ao Parecer da 

Consultoria-Geral da União, que é possível a contratação com fundamento na Nota 

Técnica nº 192/2014 da Coordenação-Geral de Recursos Humanos. 

Em análise das manifestações da Unidade após a expedição do Relatório Preliminar, a 

Unidade reapresentou os argumentos constantes na Nota Técnica nº 

712/2011/DMI/SEGS-MO, de 14/09/2011; na Nota Informativa nº 

01/2015/DESIG/SEGEP-MPS; na Nota Técnica nº 11/NALP/CGRH/SPOA/SE; e no 

Parecer nº 00146/2015/CONJUR-MJ/CGU/AGU, de 02/03/2015, para concluir que 

existe a possibilidade de contratação de serviços de secretariado. Essas referências já 

foram tratadas neste relatório. 

 

Defende, em conclusão, que as atividades desempenhadas pelo secretariado terceirizado 

não se confunde com as do Agente Administrativo, e, principalmente, de que a 

existência desse cargo não impede a terceirização dos serviços questionados neste 

relatório. 

 

Conforme relatado anteriormente neste relatório, a Nota DECOR/CGU/AGU nº 

148/2008-MCL e o Parecer nº 60/2014/DECOR/CGU/AGU, apresentaram, de forma 

conclusiva, a impossibilidade de terceirizar os serviços objeto do Contrato nº 29/2014, 

enquanto perdurar nos quadros do Ministério da Justiça o cargo de Agente 

Administrativo, não cabendo a esta Controladoria-Geral da União apresentar 

entendimento diverso, visto inclusive ter sido por ela realizada a consulta que resultou 

no Parecer nº 60/2014. 

 

O Ministério argumenta também que o encerramento do contrato põe em risco a 

manutenção do funcionamento do órgão. Entendemos que a avaliação do impacto no 

funcionamento do órgão deve ser considerada no ato de gestão para dirimir a 

impropriedade.  

 

Cabe destacar a iniciativa do Ministério ao propor a alteração dos Decretos nº 71.236/72 

e nº 2.271/97, bem como a extinção do cargo de agente administrativo no âmbito do 

Ministério, com o intuito de adequar a legislação e a estrutura de cargos no Ministério 

para dirimir a impropriedade constatada. 

 

Ressalta-se, por oportuno, que os atos praticados no âmbito desse contrato não podem 

perpetuar em observância à legislação que hoje impede a sua continuidade, estando os 

responsáveis sujeitos às sanções previstas no Termo de Ajustamento de Conduta – TCJ 

(Processo nº 00810-2006-017-10-00-7). 

 

Diante o exposto, considerando a argumentação da SPOA/MJ sobre o risco de afetação 

na execução das políticas públicas do Ministério ao se rescindir o contrato em análise, e 
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considerando as medidas adotadas pelo MJ no que tange à adequação da legislação e da 

estrutura de cargos, reviu-se a recomendação constante do Relatório Preliminar, de 

modo a viabilizar a adoção de medidas estruturantes para a resolução da impropriedade 

relatada. 

Entende-se que a contratação dos serviços de secretariado, fere, deste modo, as 

vedações impostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e a regra contida no § 2º 

do art. 1º do Decreto nº 2.271/1997.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar medidas para o encerramento, no menor prazo possível, da 

terceirização imprópria no âmbito do Contrato nº 29/2014, firmado com a empresa Ágil 

Serviços Especiais Ltda., por descumprimento do art. 37, inciso II da Constituição 

Federal e do § 2º do art. 1º do Decreto nº 2.271/97, contemplando os devidos ajustes 

estruturantes na força de trabalho, com o intuito de manter as atividades do MJ, 

avaliando, dentre as possibilidades existentes, a eventual necessidade de realização de 

concurso público. 
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Certificado: 201504199 

Unidade Auditada: SECRETARIA EXECUTIVA - SE 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA JUSTICA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2014 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, 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 das unidades 

auditadas. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, 

considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de 

gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Estimativa de preço inadequada, sem orçamento detalhado, para determinação dos 

critérios de aceitabilidade das propostas de preços no Pregão nº 40/2013. (item 3.1.1.2) 

- Ausência de critérios objetivos para análise das propostas apresentadas pelos 

licitantes e classificação de proposta em descumprimento a exigências do Edital. (item 

3.1.1.3) 

- Aceitação de propostas sem justificativa para as disparidades de preços ofertados 

pela mesma empresa, resultando em ato antieconômico no montante de R$ 

5.606.600,00, no âmbito do Pregão SRP nº 40/2013. (item 3.1.1.4) 

- Contratações de empresa para fornecimento de bases móveis, no âmbito do Sistema 

de Registro de Preços, sem demonstração da vantagem para a Administração. (item 

3.1.1.5) 

- Contratação imprópria de empresa especializada para prestação de serviços de 

técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue para 

o Ministério da Justiça por desrespeitar o limite imposto pelo Decreto nº 2.271/97. 

(item 3.1.1.6) 

4. Nestes casos, conforme consta do Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras.  

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

6. Não obstante a certificação proposta ser pela regularidade, cabe destacar a 

necessidade de acompanhamento, pelos gestores da Unidade, da implementação das 

recomendações expedidas, considerando os riscos que envolvem as falhas apontadas. No que 

tange às medidas adotadas pelos gestores, é oportuno mencionar a iniciativa do Ministério ao 

propor a adequação da legislação e da estrutura de cargos no Ministério para dirimir a 

impropriedade relacionada ao contrato de terceirização. 

 

 

Brasília (DF),   setembro de 2015. 
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Certificado: 201504199 

Unidade Auditada: SECRETARIA EXECUTIVA - SE 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA JUSTIÇA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2014 

Autoridade Supervisora: José Eduardo Cardozo – Ministro de Estado da Justiça 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, da 

Secretaria Executiva do Ministério da Justiça, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com 

base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  No escopo do trabalho de Auditoria foram contemplados aspectos da Gestão de Pessoas, 

Desoneração da folha de pagamento, qualidade e suficiência dos controles internos, gestão de compras e 

contratações, projetos de cooperação técnica BRA/08/021 – Comissão de Anistia, BRA/12/013 – Secretaria 

de Reforma do Judiciário, BRA/X63 e BRA/X66 – Secretaria Nacional de Justiça, cumprimento das 

determinações e recomendações da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, e 

avaliação da atuação da unidade de correição quanto à estrutura e registro de processos no sistema 

CGU/PAD. 

3.  Constataram-se impropriedades na aquisição de unidades móveis de comando e controle para 

o programa “Crack É Possível Vencer”, que resultaram em ato antieconômico no montante de R$ 

5.606.600,00, no âmbito do Pregão nº 40/2013. Em atenção aos fatos constatados, por meio do Ofício nº 

441/2015/SE-MJ, de 24/07/2015, a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça informou que procedeu à 

notificação da empresa fornecedora para que ofereça os esclarecimentos devidos, indicando que caso reste 

comprovado qualquer faturamento indevido, serão prontamente adotadas as providências necessárias à 

reposição dos valores. 

4.  A aquisição de bens com valores antieconômicos foi ocasionada por estimativa de preços 

inadequada, ausência de critérios objetivos para análise das propostas apresentadas pelos licitantes e 

classificação de proposta em descumprimento a exigências do Edital, adjudicação dos objetos a uma única 

empresa sem justificativa para a aceitação de propostas com disparidade de preços entre as diferentes 



regiões, e impropriedades na pesquisa de mercado para demonstrar a vantagem na manutenção de preços 

registrados.  

5.  Para saneamento das impropriedades identificadas, recomendou-se à Unidade que proceda as 

alterações em normas, rotinas e procedimentos internos para aprimoramento do processo de elaboração de 

termos de referência, realização de pesquisas de mercado, definição de critérios de aceitabilidade de 

propostas e condução da fase de lances em licitações na modalidade pregão, de modo a minimizar a 

ocorrência de fatos indesejáveis. Quanto aos contratos firmados e executados com preços antieconômicos, 

recomendou-se à Unidade que efetue a apuração e quantificação de aquisição antieconômica, considerando 

os fatos identificados nesta auditoria, e a apuração de responsabilidade a quem eventualmente deu causa às 

impropriedades constatadas na condução do Pregão nº 40/2013 e contratações subsequentes, assegurando os 

institutos da ampla defesa e do contraditório. 

6.  Quanto ao atendimento às recomendações do Plano de Providências Permanente, verificou-se 

a manutenção de situação imprópria na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

técnico em secretariado, secretariado executivo e secretariado executivo bilíngue para o Ministério da 

Justiça por desrespeitar os limites impostos no art. 37, inciso II da Constituição Federal e a regra contida no 

§ 2º do art. 1º do Decreto nº 2.271/1997. Cabe destacar a iniciativa do Ministério ao propor a alteração dos 

Decretos nº 71.236/72 e nº 2.271/97, bem como a extinção do cargo de agente administrativo no âmbito do 

Ministério, com o intuito de adequar a legislação e a estrutura de cargos no Ministério para dirimir a 

impropriedade constatada. 

7.  Ressalta-se, por oportuno, que a manutenção da referida contratação encontra-se em 

descompasso com a legislação que hoje trata sobre o assunto, estando os responsáveis sujeitos às sanções 

previstas no Termo de Ajustamento de Conduta – TCJ (Processo nº 00810-2006-017-10-00-7). 

Recomendou-se à Unidade que adote medidas para o encerramento, no menor prazo possível, da 

terceirização imprópria no âmbito do Contrato nº 29/2014, contemplando os devidos ajustes estruturantes na 

força de trabalho, com o intuito de manter as atividades do MJ, avaliando, dentre as possibilidades 

existentes, a eventual necessidade de realização de concurso público. 

8.  Apesar da ocorrência de constatações relevantes para as quais são apresentadas 

recomendações para a apuração de responsabilidade e encerramento de contrato, considerando as análises 

realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de Responsáveis 

da SE/MJ. No entanto, há a necessidade do efetivo acompanhamento das providências para atendimento às 

recomendações, por parte destes agentes públicos. 

9.  Verificaram-se aprimoramentos no ambiente de controle, com a adoção de novas estruturas 

de governança, normatização do processo de planejamento estratégico e atribuição de competências por 

meio de portarias de delegações, apesar da necessidade de se estruturar as áreas de Ouvidoria e 



Corregedoria. Identificou-se, ainda, a necessidade de se instituir de forma permanente a sistemática de 

avaliação de riscos. Destaca-se positivamente a adoção do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.   

10.  Assim, em cumprimento 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 conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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 por meio do 

mesmo sistema. 

 

Brasília/DF,       setembro de 2015. 

 
 


