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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201406679, 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 pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal/DPRF. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 09/04/2014 a 
30/04/2014, 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.  

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
19/11/2013, entre SFC/DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e 
Segurança Pública e a Secex/Defesa, foram efetuadas as seguintes análises, com a 
atenção voltada para a gestão de frota de aeronaves (em atendimento ao item 
manutenção de helicópteros), gestão de compras/contratações (aquisição de veículos, 
armamentos, e a contratação de empresa especializada na realização de concurso 
público para seleção de policiais rodoviários federais) e controles internos na área de 
contratações e gestão de frota.  

Dessa forma, foram avaliados os seguintes itens: 

a) 1 (avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade jurisdicionada. 
da conformidade das peças exigidas nos incisos I e II do art. 13 da IN TCU 63/2010 
com as normas que regem a elaboração de tais peças);  

b) 2 (avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto 
à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como de 
responsabilidade da UJ auditada, dos objetivos estabelecidos no plano estratégico, da 
execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 
identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão); 

c) 4 (Avaliação da gestão de pessoas, com destaque para a concessão de licença saúde, 
ponto atualmente considerado crítico naquela unidade policial); 
 
d) 6 (avaliação da gestão de compras e contratações);  

e) 11 (avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
instituídos pela unidade jurisdicionada); e 

f) 12 (Atuação do TCU, Recomendações CGU e Avaliação – CGUPAD). 

Conforme ajuste de escopo realizado nos termos do §6º da Decisão Normativa TCU nº 
132/2013, os seguintes temas não foram objeto de exame: item 3 (indicadores), item 5  
(Transferências voluntárias), item 7 (passivos), item 8 (gestão de TI), item 9 
(patrimônio imobiliário) e item 10 (renúncias). 

 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 
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A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item consideraram-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência?; (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 
da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e da Portaria-TCU nº 175/2013? 

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 
que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 
 
A partir dos exames referentes ao Processo nº 08650.001348/2014-85 concluiu-se que a 
Unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da 
União para o exercício de 2013. Além disso, as peças contemplam os formatos e 
conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 127/2013, da DN TCU nº 132/2013 e 
da Portaria-TCU nº 175/2013. 
 
Registre-se que em razão da Nota de Auditoria 201406679/01, a Unidade elaborou novo 
Rol de responsáveis com a finalidade de retificação, o qual anexamos às fls. 50 a 68, em 
substituição ao de fls. 05 a 37 originalmente, no processo de contas do exercício de 
2013. 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, no que tange a avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Unidade no exercício de 2013, 
formularam-se as seguintes questões de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e 
qualitativos da gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas 
físicas e financeiras planejadas ou pactuadas para o exercício, foram cumpridos? (ii) A 
relação Finalidade da Ação x Objeto do Gasto apresenta coerência? (iii) Os controles 
internos administrativos relacionados à avaliação dos resultados quantitativos e 
qualitativos da gestão são suficientes? 
 
Para a verificação da primeira questão de auditoria definida, foi utilizada como 
estratégia metodológica a análise documental sobre a execução das ações de maior 
materialidade da Unidade Jurisdicionada. Trata-se da Ação 2723 – Policiamento 
Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais – e da Ação 20IC - Estratégia Nacional de 
Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON, responsáveis por 50,38 % da execução 
orçamentária da Unidade Gestora 200109, por meio das quais foram apoiadas 
Operações e realizados procedimentos policiais. A Ação 2723 está de acordo com o 
Objetivo 0833 do Plano Plurianual (Programa 2070) - Fortalecer a segurança viária e a 
educação para o trânsito, ampliando a capacidade de policiamento, monitoramento e 
fiscalização nas rodovias federais e integrando ações relacionadas à temática, e com a 
Iniciativa 03EH - Fortalecimento da capacidade de enfrentamento à violência no 
trânsito, no âmbito das rodovias federais, por meio do aprimoramento das ações de 
fiscalização e educação para o trânsito, envolvendo o cidadão e outras organizações da 
sociedade civil, visando à mudança de comportamento em busca de um trânsito mais 
seguro. Já a Ação 20IC está de acordo com o Objetivo 0825 - Aprimorar o combate à 
criminalidade, com ênfase em medidas de prevenção, assistência, repressão e 
fortalecimento das ações integradas para superação do tráfico de pessoas, drogas, armas, 
lavagem de dinheiro e corrupção, enfrentamento de ilícitos característicos da região de 
fronteira e na intensificação da fiscalização do fluxo migratório, e com a Iniciativa 
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03DO - Implementação da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras 
para o monitoramento das regiões fronteiriças e Amazônia Legal, bem como para a 
ampliação da presença dos órgãos de segurança pública e outras instituições nessas 
regiões. 
 
Além disso, foram incorporados os resultados das auditorias (inseridas no âmbito do 
Acompanhamento Permanente da Gestão) realizadas durante 2013. 
 
Nesse contexto, o resultado dos exames evidenciou a seguinte situação (meta financeira 
e meta física): 

Fonte: Siafi Gerencial 

 

UO 30107 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Ação 

Meta Física 

Descrição Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

2723 - 
Policiamento 
Ostensivo nas 
Rodovias e 

Procedimento 
realizado 

16.724.803 16.788.395 100,38% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho Providências Adotadas 

 UG 200109 – Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

 Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania 

Ação 

 Meta Financeira 

Fixação 
(Dotação) (R$) 

Fixação - 
Provisões   

Concedidas   (R$) 

Execução 
(Empenhada) 

(R$) 

Liquidada 
(R$) 

Liquidada/ 
Empenhada 

(%) 

2723 – 
Policiamento 
Ostensivo nas 
Rodovias e 

Estradas Federais 

155.768.000,00 94.556.913,12 76.366.638,79 9.944.873,54 13,02% 

 
Atos e Fatos que prejudicaram o 

desempenho: 
Providências Adotadas: 

 
Parte das dotações foram 

descontingenciadas no término do 
exercício 

Conclusão da maioria das 
licitações no 2° semestre. 

20IC - Estratégia 
Nacional de 

Segurança Pública 
nas Fronteiras – 

ENAFRON 

Fixação 
(Dotação) (R$) 

Fixação - 
Provisões   

Concedidas   (R$) 

Execução 
(Empenhada) 

(R$) 

Liquidada 
(R$) 

Liquidada/ 
Empenhada 

(%) 

168.140.000,00 87.127.769,31 70.982.026,71 25.823.346,59 36,38% 

 
Atos e Fatos que prejudicaram o 

desempenho: 
Providências Adotadas: 

 
Parte das dotações foram 

descontingenciadas no término do 
exercício. 

Conclusão da maioria das 
licitações no 2° semestre. 
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Estradas Federais 
Meta superada - 

20IC - Estratégia 
Nacional de 

Segurança Pública 
nas Fronteiras – 

ENAFRON 

Descrição Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

Operação Apoiada 1 1 100% 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho Providências Adotadas 

Meta alcançada - 

Fonte: Relatório de Gestão 2013 

 

Em relação à meta física da Ação Orçamentária 20IC, de apoio a 1 operação, verifica-se 
que foi alcançada. A Operação Apoiada foi denominada Operação Sentinela, que cuidou 
do incremento do policiamento na região de fronteira. O apoio prestado pela PRF na 
ENAFRON - Estratégia Nacional de Segurança Pública de Fronteira é realizado por 
meio da manutenção de equipes táticas nos pontos críticos de combate à criminalidade, 
intensificando a fiscalização e o policiamento especializados. Dessa forma, a Operação 
Sentinela é realizada em todos os estados fronteiriços, de janeiro a dezembro, através da 
mobilização do efetivo de outros estados para as regiões de fronteira. Em 2013, em 
média, foram mobilizados mensalmente 135 policiais especializados no combate à 
criminalidade. 

Sobre a meta financeira da Ação Orçamentária 20IC, verificou-se que foram 
empenhados 80,76% dos valores orçamentários disponíveis para a UG 200109. 
Entretanto, a liquidação correspondeu a 13,02%. Esta baixa execução financeira ocorreu 
devido ao contingenciamento realizado pela Administração Federal, que implicou na 
conclusão da maioria das licitações no 2° semestre de 2013. Este mesmo motivo 
importou em consequências financeiras semelhantes para a Ação Orçamentária 2723, ou 
seja, execução orçamentária de 81,47% e financeira de 36,38%. Quanto à meta física da 
Ação 2723, foi alcançado o número de 16.788.395 procedimentos realizados, isto é, 
100,38% da meta. Dessa forma, pode-se afirmar que a baixa execução financeira 
provocada pelos contingenciamentos não impactou negativamente o alcance da meta 
física. 

Em relação à coerência da relação Finalidade da Ação x Objeto do Gasto, tem-se que 
quatro contratações foram responsáveis por 85,7% das despesas empenhadas na Ação 
20IC: Implantação de infraestrutura de radiocomunicação móvel, Organização de 
concurso público e Aquisições de viaturas. Tais compras guardam relação com a 
finalidade da ação de adquirir equipamentos voltados ao emprego operacional e 
administrativo das instituições de Segurança Pública nas fronteiras brasileiras e de 
capacitar os operadores de segurança.  
 
Quanto à Ação 2723, 80,1% das despesas foram empenhadas em cinco contratações: 
Aquisição de viaturas, Implantação de infraestrutura de radiocomunicação móvel, 
Aquisição de equipamentos não letais, Serviço de correios e de Manutenção de 
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Helicópteros. Essas contratações possuem relação com a finalidade da ação de adquirir 
materiais e equipamentos relacionados ao policiamento. 
 
Sobre os Controles Internos, consta no campo Informação deste relatório a avaliação 
por indicadores da eficácia e eficiência dos processos do DPRF. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Para a avaliação dos controles internos administrativos no quesito licitações foram 
analisados processos licitatórios realizados pelo Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal - DPRF no exercício de 2013 envolvendo a gestão de compras e contratações de 
acordo com as diretrizes a seguir: regularidade dos processos licitatórios e das 
contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação; utilização de 
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços 
e obras; e qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de 
compras e contratações. 

As questões de auditoria perseguidas foram: (i) os processos licitatórios realizados na 
gestão 2013 foram regulares? (ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições 
feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação foram regulares? (iii) os critérios de 
sustentabilidade ambiental foram utilizados na aquisição de bens e na contratação de 
serviços e obras? (iv) os controles internos administrativos relacionados à atividade de 
compras e contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 

Seguindo o escopo do trabalho de auditoria foram utilizados os critérios de 
materialidade, relevância e criticidade como metodologia, resultando em uma 
amostragem não probabilística, a qual não possibilita a extrapolação das conclusões 
obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações realizadas 
pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF no exercício em análise. 

A quantidade e o montante contratados pela Unidade no exercício de 2013, conforme 
consulta realizada no Sistema SIASG-DW, estão demonstrados na tabela a seguir: 

a) Licitação - Geral 

Quantidade 
total 
Processos 
Licitatórios 

Volume total de 
recursos dos 
processos 
licitatórios (R$) 

Quantidade  avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 

(R$) 

Quantidade em 
que foi detectada 
alguma 
desconformidade

Volume dos 
recursos em que 
foi detectada 
alguma 
desconformidade

85 222.474.949,70 3 74.572.324,39 0 0,00 

De acordo com o Relatório de Auditoria ficou evidenciado na análise do Processo n° 
08650.000.153/2013-37, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preço n° 
05/2013 que teve por objeto aquisição de veículos policiais caracterizados e 
descaracterizados, para atividades operacionais, administrativas, logísticas, de 
inteligência e de corregedoria nas rodovias e estradas federais, verificou-se acréscimo 
em quantitativo de objeto definido em Ata de Registro de Preços, porém foram 
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apresentados novos documentos anexados ao Processo que sanaram as falhas 
detectadas. Ressalta-se que os fatos ocorridos não ocasionaram impacto à gestão. 

b) Dispensa de Licitação 

Quantidade 
total 
Dispensas 

Volume total 
de recursos de 
dispensas 
(R$) 

Quantidade  avaliada 

Volume de 
recursos avaliados 

(R$) 

Quantidade em 
que foi detectada 
alguma 
desconformidade

Volume dos 
recursos em que 
foi detectada 
alguma 
desconformidade

35 58.936.833,84 1 11.819.448,00 1 11.819.448,00 

Foi analisada apenas uma contratação resultante de dispensa de licitação, tendo por 
objeto a prestação de serviços técnico-especializados, com vistas à organização e 
realização de concurso público para o provimento de 1.000 (mil) cargos de Policial 
Rodoviário Federal, do Departamento de Policia Rodoviária Federal, restando pendente 
de implementação o levantamento dos novos custos decorrente de modificações 
ocorridas no curso da prestação dos serviços. A entidade contratada se comprometeu de 
apresentar novo levantamento de custos para a contratante. 

c) Inexigibilidade de Licitação 

Quantidade 
total 
Dispensas 

Volume total de 
recursos de 
dispensas (R$) 

Quantidade  avaliada 

Volume de 
recursos 
avaliados 
(R$) 

Quantidade em 
que foi detectada 
alguma 
desconformidade 

Volume dos 
recursos em que 
foi detectada 
alguma 
desconformidade 

20 11.516.900,70 1 4.318.247,00 1 4.318.247,00 

 
Quanto às contratações resultantes de inexigibilidade de licitação, foi analisada a 
aquisição de armamentos e munições não letais, concluindo-se pela ressalva da ausência 
de justificativas para as especificações do objeto e da substituição e retirada de itens do 
projeto básico, passíveis de serem adquiridos por licitação pública, sem a devida 
programação para aquisição posterior.  

d) Compras sustentáveis 

No exame para verificação da utilização de critérios de sustentabilidade ambiental ficou 
adstrito ao escopo amostral do presente Relatório, sendo a análise limitada à verificação 
dos critérios presentes nos Termos de Referência, Edital e Contratos, dos processos 
selecionados. A adoção dos critérios de sustentabilidade pode ser evidenciada nas 
especificações técnicas para aquisição de veículos e armamentos e munição não letais.  
Cita-se como exemplo os critérios ambientais estabelecidos no item 13 do Edital 
Processo nº 08650.000345/2013-43, para aquisição de tecnologias de menor potencial 
ofensivo, munições químicas e de impacto controlado. 
Portanto, pode-se inferir que o DPRF/MJ tem considerado os critérios de 
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços. 
 

d) Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras 
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A avaliação quanto à estrutura de controles internos da Unidade Jurisdicionada com 
vistas a garantir a regularidade das contratações foi realizada e encontra-se consignada 
na análise presente no item 2.8 – Avaliação dos Controles Internos deste Relatório. 

Em síntese, por meio dos procedimentos de auditoria aplicados, observou-se que, na 
média, os componentes ambiente de controle e monitoramento estão comprometidos em 
termos de fragilidade. Consequentemente, comprometendo também, a suficiência dos 
componentes avaliação de risco e informação/comunicação, tendo em vista a 
inadequação parcial dos procedimentos adotados pela Unidade nas contratações 
analisadas, demonstrando com isso a necessidade de aprimoramento dos procedimentos 
de controle interno para evitar tipos análogos de ocorrência. 

  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A força de trabalho existente atende às necessidades 
da unidade jurisdicionada?; (ii) Os registros pertinentes relacionados à nomeações, 
aposentadorias, pensão e reforma estão sendo lançados nos sistemas corporativos 
obrigatórios (SISAC)?; (iii) O setor responsável observou a legislação aplicável à 
admissão de pessoal, concessão de aposentadorias, reformas e pensões? (iv) Os 
terceirizados em situação irregular, segundo art. 1º do Decreto nº 2.271/1997, foram 
substituídos por servidores de carreira, mediante concurso público? 
 
A metodologia utilizada pela equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. 
Quanto à força de trabalho foi realizada a confirmação das informações prestadas no 
Relatório de Gestão da Unidade com a subsequente análise. Quanto à remuneração de 
pessoal estatutário (ativos, inativos e pensionistas) foi realizada uma análise censitária 
no SIAPE a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros no 
SIAPE e a legislação de pessoal das unidades); essas ocorrências foram verificadas 
junto ao gestor durante a gestão de 2012. Quanto aos registros de admissão, 
aposentadoria, reforma ou pensão, foi realizado cruzamento de registros entre os 
sistemas SIAPE e SISAC. 
 
Força de Trabalho 

Com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 2013 verificou-se que o 
quadro de pessoal do DPRF estava assim constituído no final do exercício auditado: 
 

Tipologias de Cargos Lotação Efetiva Ingressos em 2013 
Egressos em 

2013 

1. Provimento de cargo efetivo 433 81 7 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao 
órgão 432 80 7 

1.4. Servidores Cedidos ou em Licença 22   
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1.4.2 Removidos 18 - - 

2.2. Grupo de direção e 
assessoramento superior 39 15 04 

2.2.1. Servidor de carreira vinculada 
ao órgão 37 15 04 

2.3. Funções Gratificadas 26 12 18 

2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao 
órgão 26 17 12 

Fonte: Relatório de Gestão 

Da análise das informações prestadas no Relatório de Gestão nota-se que a Unidade não 
possui quantidade significativa de servidores cedidos (5 servidores) e que não adota a 
política de requisição de servidores de outros órgãos para complementação de mão de 
obra. 
 
Comparando-se o quantitativo de egressos e ingressos no DPRF durante o exercício de 
2013, verificou-se que houve ganho de força de trabalho, vez que a Unidade registrou 
81 ingressos de ocupantes de cargo efetivo, frente à saída de 7 servidores. 
 
Ressalte-se que no exercício de 2013 o DPRF realizou concurso público para o 
provimento de 1.000 cargos de Agente da Carreira de Policial Rodoviário Federal, 
conforme autorização contida na Portaria nº 100, de 8 de abril de 2013, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 

Tipologia do cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária 

Até 30 anos De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 60 
anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo 97 209 90 27 7 

1.1. Membros de Poder e Agentes 
Políticos 

- - - - - 

1.2. Servidores de Carreira 97 209 90 27 7 

1.3. Servidores com Contratos 
Temporários 

- - - - - 

2. Provimento de Cargo em 
Comissão 

0 0 0 1 1 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 
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2.2. Grupo Direção e 
Assessoramento Superior 

- - - 1 1 

2.3. Funções Gratificadas - - - - - 

3. Totais (1+2) 97 209 90 28 8 

Remuneração de pessoal à luz da legislação e Sistema Contábil (SIAPE/SIAFI) 

Para verificação da conformidade dos pagamentos e da concessão de aposentadoria, 
reforma e pensão foram realizadas as seguintes análises, conforme discriminado no 
quadro abaixo: 

Descrição da ocorrência Detalhamento da ocorrência Quantidade 

Servidores que recebem remuneração com base 
em jornada de trabalho superior à estabelecida 

na tabela de seus respectivos cargos 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente - 

Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação 

da unidade 
- 

Servidores com parcela de devolução ao erário 
interrompida ou prazo e/ou valor alterados - 

Servidor. 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente - 

Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação 

da unidade 
- 

Servidores aposentados em fundamentação 
exclusiva de magistério, sem ser ocupante de 

cargo de professor 

Servidores relacionados 1 
Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente - 

Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação 

da unidade 
- 

Servidores/instituidores com ocorrência no 
SIAPE de aposentadoria com provento 
proporcional e estão recebendo proventos 

integrais 

Servidores relacionados 1 
Situações solucionadas integralmente 1 
Situações solucionadas parcialmente - 

Situações não solucionadas - 
Situações pendentes de manifestação 

da unidade 
- 

Servidores cedidos para órgãos recusáveis, que 
recebem na origem, gratificação por 

desempenho/produtividade 

Servidores relacionados 2 
Situações solucionadas integralmente 2 
Situações solucionadas parcialmente  

Situações não solucionadas  
Situações pendentes de manifestação 

da unidade 
 

 

Sistema Corporativo (SISAC) 

Quanto à atuação na gestão de pessoal, observou-se que, dos atos passíveis de registro 
pela Unidade no sistema SISAC emitidos em 2013, foram identificados 20 atos de 
admissão, 36 atos de aposentadoria e 33 atos de pensão ainda não cadastrados no 
mencionado sistema.  
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Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201406679-10, de 25/04/2014, O DPRF 
enviou o Ofício nº 104/2014-CGA, de 08/05/2014, encaminhado o Memorando nº 
061/2014-SEAP/DIREC/CGRH, de 07 /05/2014, com os seguintes esclarecimentos: 
 
“A ausência de cadastro no SISAC dos atos listados conforme anexo da referida 
auditoria se dá em decorrência da atual tramitação dos processos de aposentadorias e 
pensões, os quais, após a publicação dos atos, são enviados para as Unidades 
Regionais deste Departamento, com o intuito de que aquelas procedam ao lançamento 
no SIAPE e ciência dos interessados, para, então, retornar para o cadastramento no 
SISAC. 
 
Já tínhamos detectamos tal falha, e enviaremos Memorando Circular às Regionais 
informando que os processos autuados, a partir de 01/06/2014, só retornarão para as 
Unidades que os autuaram após o cadastramento dos respectivos atos no SISAC”. 
 
No que se refere ao cumprimento do prazo estabelecido no art. 7º da IN/TCU nº 
55/2007, consta no Relatório de Gestão que 7% dos atos emitidos em 2013 foram 
cadastrados dentro do prazo, de um total de 1.357 atos relativos à admissão, 183 de 
concessão de aposentadoria, 109 de pensão civil  e  120 relativos à alteração do 
fundamento legal de ato concessório. 
 
Cumprimento do Termo de Conciliação Judicial (TCJ) 
 
Objetivando verificar o cumprimento dos prazos do Acórdão 1.520/2006, prorrogado 
pelo Acórdão 2.681/2011- Plenário para que órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional apresentem ao Tribunal o resultado 
final do processo de substituição de terceirizados irregulares, em cumprimento ao 
Termo de Conciliação Judicial Geral, de 5/11/2007, nos autos da Ação Civil Pública nº 
00810-2006-017-10-00-7, foi emitida a Solicitação de Auditoria nº 201406679-12, de 
28/04/2014. Em resposta, a Unidade enviou o Ofício nº 104/2014-CGA, de 08/05/2014, 
encaminhado o Memorando nº 197/2014-CGRH, de 05/05/2014, com as seguintes 
informações: 

“Para substituir os terceirizados da unidade sede do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal (Brasilia-DF) foi elaborado o concurso publico para provimento 
de vagas em cargos de nível médio e nível superior nos termos do edital n° 01 - DPRF- 
ADMINISTR ATIVO. DE 13 DE SETEMBRO DE 2012. Esse edital foi autorizado pela 
PORTARIA N° 338. DE 9 DE AGOSTO DE 2012 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 

 

A substituição dos terceirizados se deu com a publicação da portaria n° 45, de 18 de 
março de 2013 deste Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no Diário Oficial 
da União N° 53. de 19 de março de 2013. Dessa forma, a entrada em exercício destes 
67 agentes administrativos do plano especial de cargos do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal atendeu a exigência do Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997. Os 
documentos comprobatórios desse ato estão em anexo a este memorando. 

 

Quanto a substituição dos terceirizados, em desacordo com o Decreto 2.271/97, no 
restante das unidades PRF's do país, informamos que está em andamento o concurso 
público o para o provimento de 216 (duzentos e dezesseis) cargos de nível 
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intermediário de Agente Administrativo do Plano Especial de Cargos do Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal, do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal. O referido concurso foi autorizado pela Portaria n° 557. de 27 de 
dezembro de 2013. do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
publicada no D.O.U. de 30/12/2013, Seção 1, página 838. 

 
Informamos ainda que de acordo com o ofício n° 240/2014/SEGEP/MP o 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal tem até o dia 31 de dezembro dc 2014 
para nomear e dar a posse aos aprovados no concurso citado no parágrafo 4”. 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Não foram identificadas, no exercício de 2013, determinações expedidas pelo TCU à 
Unidade com determinação expressa para que o Controle Interno se manifeste nas 
Contas do Departamento de Policia Rodoviária Federal. 

  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Para fins de a avaliação do cumprimento das recomendações emitidas pela CGU, foram 
consideradas as seguintes questões de auditoria: (i) estão definidos em normativos 
internos os responsáveis pelo processo relativo ao controle de recomendações emanadas 
pela CGU? (ii) a unidade jurisdicionada 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? (iii) em caso quantidade superior a 25% de recomendações não 
atendidas, há um plano de contingência para sanar recomendações? 
 
O DPRF, não obstante não possuir em sua estrutura um setor específico com a 
atribuição de acompanhar e monitorar o atendimento das recomendações exaradas pela 
CGU, demonstrou que possui rotinas para o seu adequado acompanhamento e 
atendimento.  
 
A Divisão de Gestão Documental e Normatização – DINOR/CGA executa a tarefa de 
acompanhamento das recomendações, que são encaminhadas para aéreas diretamente 
afetadas. A Divisão promove a consolidação das providências apresentadas pelas aéreas  
técnicas competentes , com vistas ao saneamento das não conformidades, e atualiza o  
Plano de Providência Permanente, encaminhando-o à CGU. 
 
O percentual de recomendações da CGU não atendidas, conforme quadro abaixo, está 
em 17,24 %, sendo que estas recomendações foram prorrogadas ou reiteradas para 
acompanhamento do efetivo cumprimento. Assim, considera-se que este percentual está 
dentro da faixa em que os controles internos são considerados suficientes. 
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Quadro  - Recomendações constantes das Ordens de Serviços homologadas  até os 
exercícios mencionados no quadro. 

Status Até 2011 Em 2012 Em 2013 Total % 

Atendidas 24 23 25 72 82,76 

Canceladas - - - - - 

Em Análise pelo Controle Interno - - - - - 

Enviada ao Gestor - - - - - 

Prorrogadas - 5 5 10 11,49 

Reiteradas 2 3 - 5 5,75 

Total 26 31 30 87 100,00 

 
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação do CGU/PAD 

Para a Avaliação desse item foram consideradas as seguintes questões de auditoria: (i) a 
UJ está registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares 
instaurados no sistema CGU-PAD? (ii) existe estrutura de pessoal e tecnológica capaz 
de gerenciar a devida utilização do Sistema CGU-PAD na UJ? (iii) foi designado um 
coordenador responsável pelo registro, no Sistema CGU-PAD, de informações sobre 
procedimentos disciplinares instaurados na unidade? 
 

A metodologia utilizada consistiu na análise do Relatório de Gestão, de informações 
prestadas pelo gestor sobre os recursos humanos e tecnológicos existentes na unidade 
auditada, da relação dos processos disciplinares instaurados e da extração da relação de 
processos cadastrados no sistema CGU-PAD. 

Apesar de ter sido evidenciado a intempestividade de registro de alguns procedimentos 
disciplinares no sistema CGU-PAD, verificou-se que a Unidade possui rotinas para 
inclusão dos procedimentos no sistema CGU-PAD e está promovendo ações de 
aprimoramento para o fiel cumprimento do prazo de registro estabelecido no parágrafo 
3º, inciso V do Art. 1º da Portaria 1.043/2007.  

Quanto à estrutura de pessoal e tecnológica, a Unidade possui um Sistema de Correição, 
que é integrado pela Corregedoria-Geral, com sede em Brasília, e por 26 (vinte e seis) 
unidades desconcentradas nos Estados da Federação e Distrito Federal.  A corregedoria 
possui uma estrutura orgânica própria e conta com servidores atuando diretamente na 
atividade correicional. 
 
Em relação à designação de coordenador responsável pelo registro no Sistema CGU-
PAD, no âmbito do Ministério da Justiça, a Coordenadora do sistema designou 
servidores por meio de portaria publicada em 28 de novembro de 2012, mas que, por 
causa do lapso temporal e da alteração de lotação dos servidores, se encontra 
desatualizada. A Unidade informou que fez solicitação, em 06/05/2014, à Coordenadora 
do Sistema CGU-PAD com pedido de designação de novos coordenadores em 
substituição aos anteriores. 
  
##/Fato## 
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2.8 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 
seguinte questão de auditoria: (i) Os controles internos administrativos instituídos 
garantem o atingimento dos objetivos estratégicos? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação de todas as áreas de gestão 
auditadas (já avaliadas nos itens anteriores) e dos principais macroprocessos finalísticos. 
A partir da avaliação comparada entre os controles internos por área de gestão e os 
macroprocessos finalísticos emitiu-se uma opinião sobre os componentes: ambiente de 
controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, 
monitoramento. 
 
Das áreas de gestão avaliadas observou-se, na média, que os componentes: ambiente de 
controle e monitoramento estão parcialmente consistentes. 
Quanto aos componentes: avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e 
comunicação, não foi possível avaliar se estão consistentes no contexto da UJ. 
 
No que tange a gestão de pessoas, não se pode a rigor falar de risco, porém evidenciam-
se fragilidade que podem ser mitigadas revisando os pontos de estrangulamento das 
rotinas utilizadas. 
 
Os procedimentos de controle apresentados pela Unidade, especificamente quanto a 
área de gestão de compras e contratações, demonstram uma evolução para o 
fortalecimento dos mecanismos de controle, mas para aumentar o processo de mitigação 
dos fatos apontados no Relatório de Auditoria é necessário o monitoramento 
permanente das fragilidades motivadores das falhas incorridas no exercício de 2013. 
Ressalta-se que a área está diretamente relacionada aos principais macroprocessos 
finalísticos da UJ. Ainda, relacionada a avaliação de informação e comunicação, por 
meio das análises realizadas nas áreas de gestão de frotas de veículos e aeronaves, 
verificou-se que a Unidade dispõe de correio eletrônico institucional, de intranet e de 
página na internet, em que são divulgados atos normativos e informações relacionadas 
às ações relevantes desenvolvidas, a exemplo da realização de encontros das áreas 
administrativas e operacionais do órgão central e suas regionais. Não tendo sido escopo 
do presente trabalho a avaliação da efetividade desses eventos. 
No que se refere a avaliação de riscos, observa-se que falta alocação de pessoal treinado 
e definir a estrutura e a metodologia a serem utilizadas para mensurar e classificar os 
riscos, de modo a que esses riscos sejam tratados em uma escala de prioridade e gerem 
informações úteis para a tomada de decisão, evitando falhas capazes de comprometer o 
desempenho da unidade. 
Diante do exposto, não foi possível afirmar com razoável certeza que há suficiência de 
controles internos para atingimento dos objetivos estratégicos. 
  
##/Fato## 

 
 
 
2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 

 

 
Brasília/DF, 22 de julho de 2014. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201406679 
 
1 SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA                              

1.1 POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS                                                                  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das principais ações do Programas 2070 e 2112, sob 
responsabilidade da UJ e especificamente da ação 2723. 
 
Fato 
 
Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pelo Departamento de 
Polícia Rodoviária Federal - DPRF. No levantamento dessas informações foram 
considerados os critérios de materialidade, relevância e criticidade, além da vinculação 
finalística à missão da UJ, com extensão correspondendo a 58% do total das despesas 
executadas pela UJ, conforme discriminado abaixo: 

Program
a-

descrição 

Ação 
(projeto/ 

atividade/Op 
Especiais) - 
descrição 

Descrição 
 

Forma de 
implementação/ 
detalhamento 

Representa-
tividade em 
relação ao 
programa 

2070 - 
Segurança 
Pública 
com 

Cidadania 

20IC - 
Estratégia 
Nacional de 
Segurança 
Pública nas 
Fronteiras - 
ENAFRON 

Aquisição de equipamentos 
voltados ao emprego 

operacional e administrativo 
das instituições de Segurança 

Pública nas fronteiras 
brasileiras (aquisição de 

scanners veiculares, sistema 
de monitoramento e controle, 
sistemas de inteligência e 
interceptação de sinais; 
veículos, embarcações e 
aeronaves voltados ao 
emprego operacional; 

equipamentos de proteção 
individual; equipamentos de 

radiocomunicações e 
videoconferência; mobiliário e 

materiais diversos para 
atividades a serem realizadas 
nas fronteiras; reforma e 

construção de bases policiais e 
Delegacias de Polícia 
existentes em área de 
fronteira; construção de 
próprios nacionais  

residenciais); Capacitação de 
operadores de segurança 
pública para as áreas de 
fronteiras; Pagamento de 
Diárias e Passagens. 

Levantamento da necessidade 
de modernização das 

instalações e construção de 
novas Unidades Operacionais; 
modernização tecnológica, 

com a aquisição de 
equipamentos, armamento, 
coletes balísticos, softwares, 
materiais, uniforme, viaturas, 
motocicletas e aeronaves para 
as atividades de policiamento; 
realização de treinamento 

especializado e 
implementação de operações 
de fiscalização e de combate 
aos crimes típicos da região de 
fronteira, especialmente em 
locais com maior incidência; 
fiscalização sistemática do 
tráfego de precursores 

químicos, madeiras, animais 
silvestres e seres humanos, 

entre outros. Será 
implementada por meio da 
realização de certames 

licitatórios, baseados na Lei 
nº. 8.666/93, após pesquisas 
tecnológicas de equipamentos 
com melhor custo-benefício 
para a Polícia Rodoviária 

Federal. 

30% 

2070 - 
Segurança 
Pública 
com 

Cidadania 

2723 - 
Policiamento 
Ostensivo nas 
Rodovias e 
Estradas 
Federais 

Composição e manutenção de 
equipes de saúde, unidades de 
suporte básico e avançado de 

vida, destinadas ao 
atendimento pré-hospitalar e 
resgate, transporte inter-

hospitalar, apoio de saúde a 

Compor e formar equipes de 
saúde especializadas em 
prevenção e atendimento a 

acidentes de trânsito, adquirir 
equipamentos e materiais 
específicos para essas 

atividades, treinar pessoal, 

33% 
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dignatários e a outros órgãos, 
apoio de saúde a unidades e 
operações da PRF, estudos e 
investigação relativa ao uso de 

álcool e outras drogas 
psicoativas, realização de 
comandos de saúde nas 
rodovias federais e 
estabelecimento de 

parcerias correlacionadas à 
finalidade supracitada; 
aquisição de materiais e 

equipamentos relacionados à 
finalidade da ação; execução 
de policiamento ostensivo 
preventivo diuturnamente, 
fiscalizando e controlando o 

trânsito; realização de 
operações e comandos 

específicos de fiscalização do 
transporte de pessoas e bens 
(cargas); intensificação do 
policiamento por ocasião das 
festas e feriados nacionais e 
regionais (aumento do fluxo 
de veículos e pessoas). 

dentre outras ações, de forma 
a aprimorar o desempenho 
dos policiais em tarefas de 
prevenção a acidentes e 

socorro às vítimas, no âmbito 
das rodovias federais. A 

implementação se dará pela a 
ação direta dos policiais 
rodoviários em áreas 
definidas para o 

desenvolvimento de 
operações, com a devida 
movimentação do efetivos 

entre as regiões, para que nos 
períodos críticos de intenso 
tráfego de veículos, como em 

feriados prolongados e 
demais datas comemorativas, 

não haja prejuízo à 
população. Programação e 
implementação de operações 
de fiscalização e de combate 

ao crimes em rodovias 
federais, especialmente em 
locais com maior ocorrência; 
realização de operações 

integradas com outros órgãos 
de segurança. 

2112 - 
Programa 
de Gestão e 
Manutençã
o do MJ 

2000 - 
Administração 
da Unidade 

Com a finalidade de constituir 
um centro de custos 

administrativos das unidades 
orçamentárias constantes dos 

orçamentos da União, 
agregando as despesas que não 
são passíveis de apropriação em 

ações finalísticas, a ação 
compreende: serviços 

administrativos ou de apoio; 
manutenção e uso de frota 
veicular; manutenção e 

conservação de bens imóveis 
próprios da União, cedidos ou 

alugados; despesas com 
tecnologia de informação e 
comunicações, sob a ótica 
"meio", que incluem o 

desenvolvimento de sistemas 
de informações, aquisição de 
equipamentos e contratação de 

serviços técnicos e 
administrativos de apoio, desde 
que voltados à administração 

geral de cada Órgão; 
capacitação de servidores em 
temas e ferramentas de uso 

geral; despesas com viagens e 
locomoção, incluindo aquisição 
de passagens, pagamento de 
diárias e afins; realização de 
estudos que têm por objetivo 
elaborar, aprimorar ou dar 
subsídios à formulação de 

políticas públicas; promoção de 
eventos para discussão, 

formulação e divulgação de 
políticas etc; produção e edição 
de publicações para divulgação 
e disseminação de informações 
sobre políticas públicas; demais 

- 7% 
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Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania Total das Despesas Empenhadas do 
Programa: 

R$ 292.489.104,87 
Ação: 2723 - Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais 

Dotação 
Atualizada (R$) 

Despesas 
Empenhadas 

(executadas)(R$) 
Despesas 

Liquidadas (R$) 
Meta Financeira 

(R$) 

Percentual da Despesa 
Executada em relação 

ao Programa 
(Representatividade) 

168.140.000,00 70.982.026,71 25.823.346,59 70.982.026,71 33% 

 

Essa ação possui como produto “Procedimento realizado” e consiste na Composição e 
manutenção de equipes de saúde, unidades de suporte básico e avançado de vida, 
destinadas ao atendimento pré-hospitalar e resgate, transporte inter-hospitalar, apoio de 
saúde a dignatários e a outros órgãos, apoio de saúde a unidades e operações da PRF, 
estudos e investigação relativa ao uso de álcool e outras drogas psicoativas, realização 
de comandos de saúde nas rodovias federais e estabelecimento de parcerias 
correlacionadas à finalidade supracitada; aquisição de materiais e equipamentos 
relacionados à finalidade da ação; execução de policiamento ostensivo preventivo 
diuturnamente, fiscalizando e controlando o trânsito; realização de operações e 
comandos específicos de fiscalização do transporte de pessoas e bens (cargas); 
intensificação do policiamento por ocasião das festas e feriados nacionais e regionais 
(aumento do fluxo de veículos e pessoas); prevenção e atendimento de ocorrências de 
acidentes de trânsito; combate às infrações e crimes de trânsito; execução de escoltas, 
bem como credenciamento de empresas especializadas para tal fim; controle do trânsito 
em situações excepcionais (queda de barreira, alagamentos, bloqueios, entre outros); 
manutenção e abastecimento de viaturas e aeronaves; execução e manutenção de 
atividades de Cinotecnia (operações com cães; planejamento e execução de atividades 
de contagem volumétrica de trânsito, controle de trânsito de veículos pesados, controle 
de velocidade, monitoramento de veículos e da frota de viaturas, implantação de novas 
tecnologias para fiscalização de veículos e de condutores e manutenção e aferição de 
equipamentos relacionados à ação; realização de palestras, seminários e outras 

atividades-meio necessárias à 
gestão e à administração da 

unidade. 

2070 - 
Segurança 
Pública com 
Cidadania 

14WH- 
Implementação 

do Plano 
Nacional de 
Segurança 

Pública para a 
Realização dos 

Grandes 
Eventos – 
Crédito 

Extraordinário 

Implementação do Plano 
Nacional de Segurança Pública 
para a Realização dos Grandes 

Eventos 

Execução Nacional 5,16% 
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atividades relacionadas à educação de trânsito, com enfoque no trânsito em rodovias; 
pagamento de diárias e passagens, aquisição de material didático; aquisição de viaturas 
e aeronaves de resgate, motocicletas tipo policial e demais viaturas especiais destinadas 
às atividades da Polícia Rodoviária Federal; coleta de informações, em toda a malha 
rodoviária federal, visando ao levantamento de dados que subsidiem o planejamento de 
ações de caráter ostensivo em pontos críticos ou operações emergenciais de combate ao 
roubo de cargas, a assaltos, ao tráfico de drogas, à prostituição infantil, ao trabalho 
escravo, dentre outros; locação de veículos e aquisição de equipamentos de inteligência; 
mobilização dos meios necessários e execução de operações policiais visando ao 
mapeamento, identificação e combate das organizações criminosas e suas ramificações, 
bem como as operações de correições disciplinares e de combate à corrupção interna; 
realização de operações policiais e especiais sistemáticas para combater crimes como 
tráfico de drogas e de armas, roubo de cargas, valores e ao transporte de passageiros, 
contrabando, descaminho e pirataria, crimes contra a vida, exploração sexual infanto-
juvenil, trabalho escravo, tráfico de seres e órgãos, crimes ambientais, segurança de 
autoridades, entre outros, por meio de ações de rotina e operações policiais 
especialmente desenvolvidas para este fim; execução de ações preventivas e especiais 
de combate à atuação de criminosos nas rodovias federais, realizadas isoladamente ou 
integradas com outros Órgãos, como Polícia Federal, Polícias Judiciárias, Ministério 
Público, IBAMA, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, Forças Armadas, entre outros; prestação de apoio a outros órgãos 
em ações que extrapolam os limites das rodovias federais. 

Sua forma de implementação objetiva Compor e formar equipes de saúde especializadas 
em prevenção e atendimento a acidentes de trânsito, adquirir equipamentos e materiais 
específicos para essas atividades, treinar pessoal, dentre outras ações, de forma a 
aprimorar o desempenho dos policiais em tarefas de prevenção a acidentes e socorro às 
vítimas, no âmbito das rodovias federais. A implementação se dará pela a ação direta 
dos policiais rodoviários em áreas definidas para o desenvolvimento de operações, com 
a devida movimentação do efetivos entre as regiões, para que nos períodos críticos de 
intenso tráfego de veículos, como em feriados prolongados e demais datas 
comemorativas, não haja prejuízo à população. Programação e implementação de 
operações de fiscalização e de combate ao crimes em rodovias federais, especialmente 
em locais com maior ocorrência; realização de operações integradas com outros órgãos 
de segurança; fiscalização sistemática do tráfego de precursores químicos, madeiras, 
animais silvestres e seres humanos; dentre outros. Será implementada através de 
licitações baseadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 após pesquisas tecnológicas 
de equipamentos com melhor custo benefício para o Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal. Realização de palestras, seminários e outras atividades relacionadas 
à educação de trânsito, com enfoque no trânsito em rodovias. 

A base legal dessa ação é a Constituição Federal, art. 144; Lei nº 9.654 de 02 de junho 
de 1998; Regimento Interno Portaria nº 166 de 16 de fevereiro de 2001; Código de 
Trânsito Brasileiro Lei nº 9.503, art. 20; Decreto nº 1.655, de 3 de outubro 1995; Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; Plano Nacional de Segurança Pública (Agenda ratificada 
pela Lei nº 10201, de 2001). 
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Para avaliação da Ação 2723, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 47,55% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
 
- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 

  
##/Fato## 

1.1.2 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Acréscimo em quantitativo de objeto definido em Ata de Registro de Preço para 
aquisição de veículos policiais e controle das aquisições. 
 
Fato 
 

Trata-se de análise do processo n° 08650.000.153/2013-37, referente ao Pregão 
Eletrônico para Registro de Preço n° 05/2013 que tem por objeto aquisição de 
veículos policiais caracterizados e descaracterizados, para atividades operacionais, 
administrativas, logísticas, de inteligência e de corregedoria nas rodovias e estradas 
federais, de acordo com os quantitativos abaixo: 
 

Item Descrição 
Qde 

Gerenciador 
Qde 

Participante 
Qde não 

Participante 

1 
Veículo policial caracterizado tipo 

sedan médio 
 (ANEXO 2) 

300 0 300 

2 
Veículo policial caracterizado tipo 
caminhoneta com tração integral 

(ANEXO 2) 
300 0 300 

3 
Veículo policial caracterizado tipo 
caminhonete aberta 4x4 (ANEXO 

3) 
100 0 100 

4 
Veículo policial caracterizado tipo 
caminhonete fechada 4x4 (ANEXO 

4) 
100 0 100 

5 
Veículo descaracterizado tipo sedan 

médio (ANEXO 5) 
100 0 100 

  900 0 900 
 
Os valores obtidos no Pregão Eletrônico foram: 
 
Item Proposta Aceita Item Proposta Aceita Item Proposta Aceita 
1 Renault 2 GM 3 GM 
 R$ 66.000,00  R$ 130.900,00  R$ 111.950,00 

Item Proposta Aceita Item Proposta Aceita   
4 GM 5 Renault   
 R$ 127.050,00  R$ 52.300,00   
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Sobre a execução orçamentária, as despesas foram executadas conforme quatorze 
notas de empenho inscritas nas seguintes ações e programas orçamentários: 
Programa 2125 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, ação 14VN – Apoio à Realização de Grandes 
Eventos; Programa 2070 – Segurança Pública com Cidadania, ação 20IC - 
Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – ENAFRON, ação 2723 - 
Policiamento Ostensivo nas Rodovias e Estradas Federais, ação 14WH – 
Implementação do Plano Nacional de Segurança (Crédito Externo); Programa 2112 
- Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Justiça, ação 2000 – 
Administração da Unidade. 
 
 
Os valores foram empenhados nessas Ações conforme o quadro abaixo: 
 

Ação Orçamentária Valor Empenhado (R$) 
20IC 11.993.950,00 
14VN 15.074.400,00 
2723 29.609.550,00 
2000 627.600,00 
14WH 15.096.950,00 

  
 
Por meio de análise desse processo, verificou-se que houve um pedido de 
impugnação do edital por parte da empresa Nissan. Neste pedido, entre outros 
assuntos que não foram considerados relevantes no presente trabalho, foi apontada 
a possibilidade da irregularidade do acréscimo de 25% sobre o quantitativo 
registrado na futura Ata de Registro de Preço. Tal alegação não foi recepcionada 
pelo DPRF, pois o pedido de impugnação ocorreu às 20 horas do dia 04/04/2013, 
prazo intempestivo, uma vez que o limite para o encaminhamento da impugnação 
foi 17 horas da citada data. 
 
Apesar do encaminhamento tardio do pedido, foi constatado nesta auditoria que, de 
fato, este argumento da impugnação procede. Isso porque o item 12.1 do edital 
dispôs que o DPRF poderá adquirir quantitativos superiores àqueles registrados 
para cada item, limitado a 25% do valor. Esta previsão está vedada pelo parágrafo 
1° do artigo 12 do Decreto 7892/13: 
 
“§ 1º  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993.” 
 
A fim de se verificar se tal irregularidade provocou impactos nas execuções 
contratuais provenientes da Ata de Registrou de Preço, verificou-se todas as 
contratações do DPRF relativas à aquisição das viaturas, conforme o seguinte 
quadro: 
 

Empenho Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 
2013NE800303 25 0 0 0 1 
2013NE800304 0 57 53 0 0 
2013NE800347 0 60 0 48 0 
2013NE800348 17 0 0 0 0 
2013NE800440 51 0 0 0 28 
2013NE800441 0 18 1 18 0 
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Portanto, percebe-se que a quantidade de viaturas adquiridas não ultrapassou aquela 
prevista na Ata de Registro de Preço. Não obstante, para se avaliar os motivos pelos 
quais o DPRF não observou a previsão contida no parágrafo 1° do artigo 12 do 
decreto 7.892/2013, foi emitida a Solicitação de Auditoria n° 201316900/04 com o 
pedido dessa informação. 

Em resposta a esta Solicitação, a Unidade Auditada enviou o Ofício n° 312/2013-
CGA no qual afirmou que a Minuta do Edital havia sido confeccionada no prazo de 
vigência do Decreto n° 3.931/2001, que embasava a aquisição de quantidades 
superiores àquelas registradas, uma vez que o aditivo de 25% poderia ser aplicado 
aos quantitativos registrados, conforme corroborado pela data na qual a minuta do 
contrato foi apresentada à Consultoria Jurídica junto ao Mistério da Justiça, em 25 
de fevereiro de 2013 (fls. 41 1). Após o retorno dos autos à Divisão de Contratos, o 
processo de contratação teria sido executado em estrita observância aos preceitos 
estabelecidos no decreto n° 7.892/2013, apesar de ter havido previsão equivocada 
de alguns dispositivos que não foram retificados para enquadramento na nova 
regulamentação.  Além disso, a Unidade salientou que não foram realizadas 
aquisições em quantitativos superiores aos registrados nas Atas de Registro de 
Preços n° 08 e n° 09/2013, de forma que não haveria prejuízo à Administração, 
tampouco inobservância das disposições contidas no decreto n ° 7.892/2013. 
 
De acordo com esta manifestação da Unidade, e por meio de análise dos 
documentos contidos no processo em estudo, percebe-se que o Edital do Pregão 
Eletrônico foi elaborado em um período de transição do Decreto n° 3.931/01 para o 
Decreto n° 7.892/2013. Ocorre que o edital referido foi publicado em 26/03/2013, 
data posterior ao início da vigência do decreto n° 7.892/2013, 22/02/2013. Apesar 
desta falta formal, tal fato não configurou falha ou prejuízo materiais para a 
Administração, já que, durante a execução contratual, não foram adquiridas viaturas 
em número superior ao incialmente estabelecido no Edital, conforme demonstrado 
na tabela acima explicado pela Unidade. 
 
Em relação ao controle da execução contratual, foi verificada que a tabela 01, 
Distribuição de Viaturas 2013, da página n° 1113 do processo em análise, continha 
uma quantidade de viaturas adquiridas diferente daquelas contidas nas notas de 
empenho: 

Veículo/Tipo 
Ata de 

Registro de 
Quant. 

Adquirida 
Ano do 

Empenho 

2013NE800442 0 18 0 0 0 
2013NE800443 0 0 0 0 1 
2013NE800444 120 0 0 0 0 
2013NE800445 4 0 0 0 18 
2013NE800446 0 3 0 0 0 
2013NE800447 0 0 0 0 26 
2013NE800473 57 0 0 0 0 
2013NE800474 0 113 0 0 0 
2013NE800475 0 0 0 0 12 
2013NE800528 1 0 0 0 0 
2013NE800529 0 0 1 0 0 

TOTAL 275 269 55 66 86 

Previsão na Ata de 
Registro de Preço 

300 300 100 100 100 
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Preço 
Renault/Fluence/Caracterizado 300 269 2013 
GM/TrailBlazer/Caracterizado 300 260 2013 

GM/S-10/Cabine aberta/Caracterizada 100 54 2013 
GM/S-10/Cabine fechada/Caracterizada 100 68 2013 

Renaul/Fluence/Descaracterizado 100 85 2013 
Nissan/Frontier/Cabine 
aberta/Caracterizada 

09 09 2012 

TOTAL 900 745 --- 

Tabela 01 

Salienta-se que o último tipo de veículo, Nissan Frontier, por não ter sido adquirido 
com recursos do orçamento de 2013, não foi objeto de análise neste relatório. 

Na Tabela, n° 2 – Distribuição por Regional, na mesma página do processo, é 
apresentado um número total de viaturas diferente da Tabela n° 01 e daqueles 
contidos nas notas de empenho: 

Unidade 
Regional 

Fluence 
Ronda 

TrailBlazer 
Ronda 

S-10 
aberta 
Ronda 

S-10 
fechada 
NOE 

Fluence 
Desc. 

Fluence 
Instit. 

Total 

TOTAL 274 269 54 66 73 12 748 

Tabela 02 

Portanto, para que o DPRF atualizasse o controle de distribuição de viaturas, foi 
emitida a Solicitação de Auditoria n° 201316900/04 com o pedido de correção das 
tabelas de acordo com as notas de empenho emitidas. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, a Unidade, por meio do Ofício n° 
312/2013-CGA, forneceu uma tabela que estaria atualizada. Entretanto, apesar 
deste documento ter corrigido o quantitativo do item 5, correspondente a 86 
viaturas, os itens 1 e 3 ainda foram apresentados com a falta de um automóvel. 
Pode-se observar, no quadro que lista as notas de empenho, que estas viaturas 
foram adquiridas por intermédio das notas 2013NE800528 e 2013NE800529.  

 Sobre este fato, a Unidade explicou que essas notas de empenho estão relacionadas 
à demanda da 14° Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no 
Estado da Paraíba, com orçamento disponibilizado devido a emenda parlamentar 
daquele Estado, e posterior realocação orçamentária para a Sede Federal do DPRF. 
Por isso, tais notas não teriam sido incluídas no processo devido ao fato de que o 
procedimento de realocação orçamentária tramitou em documentos avulsos até o 
momento da emissão dos referidos empenhos, o que teria ocorrido em momento 
posterior à confecção dos instrumentos de Contratos n° 28 e nº 29/2013. Por fim, a 
Unidade salientou que o processo ainda está sendo instruído com os documentos 
avulsos referidos na manifestação, bem como com as notas de empenho e 
respectivos contratos. 
 
Portanto, conclui-se que, após identificada a situação pala CGU, a Unidade iniciou 
a adoção de procedimentos com a inclusão dos documentos citados acima,  de 
forma a atualizar o controle da distribuição de viaturas. 

  
##/Fato## 

1.1.3 ADIÇÕES DE MEIOS DE TRANSPORTES                
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1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 
Gestão da frota de aeronaves 
 
Fato 
 
Em cumprimento ao escopo de auditoria definido por meio da Ata de Reunião 
TCU/CGU, em específico ao item manutenção de helicóptero, e tendo em vista também 
várias reportagens veiculadas na imprensa a respeito da situação inoperante de 
helicópteros da Unidade, foram realizados exames com o objetivo de avaliar a gestão da 
frota de aeronaves do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 
 
 O tema gestão de frota de aeronave, dentro da Unidade, está inserido nos 
macroprocessos finalísticos de reduzir a violência no trânsito das rodovias federais, 
assegurar a livre circulação nas rodovias federais; e no macroprocesso de apoio ampliar 
e aperfeiçoar o resgate emergencial e o atendimento pré-hospitalar.  
 
Os principais agentes envolvidos no tema são a Divisão de Operações Aéreas da 
Coordenação-Geral de Operações – DOA/CGO e a Divisão de Licitações, Contratos e 
Convênios da Coordenação-Geral de Administração – DICON/CGA, conforme o 
organograma, resumido, abaixo: 

Os exames realizados visaram a coletar dados para se verificar a situação atual em que 
se encontram as aeronaves integrantes da frota e os mecanismos de controle interno 
existentes. Por meio de solicitações de auditoria, verificação in loco, e entrevista com 
aplicação de questionário à Divisão de Operações Aéreas, foram coletadas informações 
quanto ao (s): 

a) Quantitativo de aeronaves; 
b)  Contratos de manutenção; 
c)  Licenciamento e qualificação dos pilotos; 
d)  Sistemas utilizados, procedimentos de controle; 
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e)  Normativos que regem a utilização e operacionalização das aeronaves. 

A seguir serão analisados cada um dos tópicos mencionados: 

Quantitativo de aeronaves 

O DPRF possui 13 (treze) aeronaves sob seu domínio, sendo 11(onze) helicópteros e 2 
(dois) aviões, distribuídos em bases aéreas no Distrito Federal e nos estados de 
Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 
conforme planilha a abaixo: 

 Aeronave Modelo Patrimônio Localização 
1 Helicóptero Bell 412 (PP-PRF) 462414-00 Brasília-DF 
2 Helicóptero Bell 407 (PT-YZD) 002598-00 Porto Alegre-RS 
3 Helicóptero Bell 407 (PT- YZF) 002595-00 Brasília-DF 
4 Helicóptero Bell 407 (PT- YZG) 002594-00 Recife-PE 
5 Helicóptero Bell 407 (PT- YZJ) 002596-00 Florianópolis-SC 
6 Helicóptero Bell 407 (PT- YZK) 002597-00 Recife-PE 
7 Helicóptero Bell 407 (PT- YZQ) 002565-00 Curitiba-PR 
8 Helicóptero EC120 (PR-FLP) 006562-00 Recife-PE 
9 Helicóptero EC120 (PR-FPM) 006561-00 Brasília-DF 
10 Helicóptero EC120 (PR-FPN) 006560-00 Campo Grande-MS 
11 Helicóptero EC120 (FPO) 006559-00 Brasília-DF 
12 Avião EmbPA34 (PP-FFZ) 002961-00 Brasília-DF 
13 Avião C208 (PR-DOA) 733854-00 Brasília-DF 

  

As aeronaves são utilizadas no patrulhamento ostensivo das rodovias federais, função 
constitucional da Polícia Rodoviária Federal, no combate aos crimes que ocorrem no 
âmbito das rodovias federais e suas imediações e também na prestação de socorro às 
vítimas de acidentes de trânsito. 

A idade média das aeronaves é de 14,23 anos e o estado de conservação de um modo 
geral é considerado bom pelo DPRF. Conforme planilha abaixo, das 13 (treze) 
aeronaves da Unidade, 9 (nove) estão disponíveis para utilização, número que 
representa 69,23% de disponibilidade da frota para uso em operações. 

 
Aeronave Ano 

Disponível para 
Operacionalização   

Motivo 
Estado de 

conservação 
1 Bell 412 (PP-PRF) 2005 Não Sem contrato de 

manutenção 
Bom 

2 Bell 407 (PT-YZD) 1999 Sim  Bom 
3 Bell 407 (PT- YZF) 1998 Sim Bom 
4 Bell 407 (PT- YZG) 1998 Sim Bom 
5 Bell 407 (PT- YZJ) 1999 Sim Bom 
6 Bell 407 (PT- YZK) 1998 Sim Bom 
7 Bell 407 (PT- YZQ) 1998 Sim Bom 
8 EC120 (PR-FLP) 2002 Não Acidentado Em reparo 
9 EC120 (PR-FPM) 2002 Sim  Bom 
10 EC120 (PR-FPN) 2002 Sim Bom 
11 EC120 (FPO) 2002 Não Em manutenção Bom 
12 EmbPA34 (PP-FFZ) 1981 Sim  Bom 
13 C208 (PR-DOA) 2013 Não Sem contrato de 

manutenção 
Bom 

Posição maio/2014 
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O helicóptero Bell 412EP (PP-PRF) está fora de operação desde outubro de 2012, por 
ausência de contrato de manutenção. O helicóptero EC120 (PR-FLP) sofreu um 
acidente em 2 de maio de 2014, na cidade de Luziânia-GO, desde então está inoperante, 
aguardando a investigação das causas do sinistro. O helicóptero EC120 (FPO) está em 
manutenção de 12 anos, desde janeiro de 2014, manutenção que pode se prolongar por 
até 6 meses. O avião Cesnna Gran Caravan C208 (PR-DOA) está sem contrato de 
manutenção desde março de 2014, motivo pelo qual também está inoperante. 

Contratos de manutenção 

Quanto à manutenção, das treze aeronaves, 11 (onze) estão cobertas por contrato de 
manutenção vigente, conforme planilha abaixo: 

Aeronave Empresa Valor 
(R$ 1,00) 

Fim de 
Vigência 

Bell 407 (6 und.) e EC120 (4 und.) Helisul Táxi Aéreo 11.758.628 07/09/2014 
EmbPA34 (1 und.) Goiás Manutenção de 

Aeronaves 
257.014 13/08/2014 

 

O contrato nº 1/2010-DPRF, celebrado com a Helisul, o qual representa 97,8% do gasto 
da Unidade com manutenção de aeronaves, já foi objeto de análise do TCU. Após 
representação formulada pela empresa Líder Signature S/A, noticiando possíveis 
irregularidades no pregão que antecedeu a contratação, instaurou-se o Processo nº TC 
028.750/2011-0 – TCU, que culminou no Acórdão nº 1238/2012-TCU-Plenário. Por 
meio do acórdão, os Ministros julgaram improcedente a representação quanto ao mérito 
e não concluíram pela antieconomicidade do primeiro aditamento do contrato, conforme 
denuncia a representação da empresa Líder S/A. 

O Helicóptero Bell 412EP e o Aviação Cessna Grand Caravan C208 estão sem contrato 
de manutenção, situação que será tratada em item específico deste Relatório. 

Em relação à fiscalização dos contratos de manutenção das aeronaves, a unidade realiza 
esta atividade por meio de servidores do próprio quadro. As equipes de fiscalização são 
compostas por um comandante de aeronave e um servidor com formação específica em 
manutenção aeronáutica. Os fiscais foram devidamente nomeados pela Portaria nº 
171/2013-CGA/DPRF para a fiscalização do contrato celebrado com a Helisul Táxi 
Aéreo e pela Portaria nº 101/2012-CGA/DPRF para a fiscalização do contrato celebrado 
com a empresa Goiás Manutenção de Aeronaves. 

Licenciamento e qualificação dos pilotos 

O quadro de pilotos do DPRF também é formado por servidores efetivos. São 43 
(quarenta e três) servidores com qualificação de piloto. Entre as licenças, no quadro há 
pilotos com licença de Piloto Comercial, Piloto Comercial de Helicóptero, Piloto de 
Linha Aérea de avião, Piloto Linha Aérea de Helicóptero. O quadro também possui 
pilotos com qualificação para instrução de voo de Helicóptero e instrução de voo de 
avião. Em relação ao Certificado Médico Aeronáutico, em março de 2014, mais de 90% 
dos pilotos e operadores de equipamentos especiais possuíam o certificado dentro do 
prazo de validade. Quanto ao Certificado de Habilitação Técnica (CHT), habilitação 
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necessária para operação de determinadas aeronaves, a maioria dos pilotos está com o 
certificado dentro do prazo de vigência para operacionalização das aeronaves Bell 407, 
EC120, EmbPA34 e C208. Apenas o helicóptero Bell 412EP não possui piloto com 
CHT vigente. 

 Sistemas utilizados e procedimentos de controle                                                                  

O DPRF não utiliza um sistema informatizado para o controle de uso e 
operacionalização das aeronaves. Os controles são feitos basicamente por meio do 
diário de bordo de cada aeronave e por meio de planilhas eletrônicas de controle. 

Normativos que regem a utilização e operacionalização das aeronaves 

O regimento interno da unidade se restringe a tratar das competências da DOA/CGO. 
A Unidade não possui um normativo interno próprio que disponha sobre o uso e 
operacionalização das aeronaves. Procedimentos de uso, de priorização e de controle 
não estão estabelecidos em um normativo, essa ausência compromete a eficiência dos 
controles internos da unidade.    
##/Fato## 

1.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 
Aeronave, Cessna Grand Caravan C208, inoperante por ausência de cobertura de 
contrato de manutenção por período superior a dois meses. 
 
Fato 
 
O DPRF adquiriu, em 2012, um avião Cessna Grand Caravan C208 da empresa 
americana Cessna Aircraft Company, no valor de R$ 5.446.928,08. A aquisição foi por 
meio de licitação pública, pregão presencial internacional. O objetivo da aquisição foi 
atender às demandas que requeiram uma aeronave de asa fixa, pois até então, esta 
demanda era atendida apenas pela aeronave modelo Sêneca III – BEM 810D, ano 1981, 
única aeronave desse tipo integrante da frota. 

O C208 foi adquirido para ser utilizado: no transporte de equipe tática policial, no 
transporte de policiais para dissolução de bloqueios rodoviários, na atuação em 
calamidades públicas em rodovias federais, no transporte de presos, no transporte de 
enfermos etc. O C208 possui capacidade para transportar até 12 (doze) passageiros e 2 
(dois) tripulantes, possui autonomia , aproximadamente 2000 Km, e pode deslocar-se 
entre as localidades distantes no Brasil sem a necessidade de reabastecimento. 

A aeronave foi recebida definitivamente em junho/2013, no hangar do DPRF, 
localizado no aeroporto internacional de Brasília, e iniciou suas atividades operacionais 
em julho/2013. A aeronave foi adquirida com garantia do fabricante de 100 (cem) horas 
de voo. Ao término da garantia, a Unidade contratou com a empresa TAM S.A, ao valor 
total de R$ 1.898,57, o serviço de inspeção do motor,  por meio de dispensa de licitação, 
este serviço assegurou condições de aeronavegabilidade para mais 100 (cem) horas de 
voo.  
 
O contrato de serviço de manutenção findou-se em 14/3/2014, quando a aeronave 
atingiu as 100 (cem) horas de voo.  Após 200 (duzentas) horas de voo, o plano de 
manutenção do fabricante determina a realização de uma manutenção específica, cujos 
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custos extrapolam o limite máximo de R$ 8.000,00 para contratação com dispensa de 
licitação.   
 
Em 19/5/2014 foi publicado o edital do Pregão nº 10/2014-DPRF para a contratação dos 
serviços técnicos de manutenção, cuja data dos lances foi dia 29/5/2014. Após o objeto 
ter sido adjudicado à empresa Tam Aviação Executiva e Taxi Aereo S/A, que ofertou a 
melhor proposta, no valor de R$ 848.450,00, negociada a R$ 764.950,00, a adjudicação 
foi cancelada devido à necessidade de ajuste do valor negociado da proposta. 
 
 Não obstante as ações já realizadas pela Unidade, desde 17 de março de 2014, a 
aeronave está sem cobertura de contrato de manutenção e em decorrência disso está 
estacionada e indisponível para uso.  
 
Por conseguinte, verificaram-se falhas no planejamento da Unidade, haja vista que ela 
foi adquirida em 2012, teve o recebimento definitivo em meados de 2013, operou 
durante 9 (meses), período pelo qual não houve um planejamento seguido de um 
cronograma para a contratação dos serviços de manutenção necessários para a aeronave 
continuar operante.  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas no planejamento da Unidade quanto à programação e à contratação, em tempo 
hábil, de serviços de manutenção do avião C208. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de mensagem eletrônica, e-mail: doa@prf.gov.br, enviada em 23/4/2014, a 
Unidade informou o seguinte: 
 
“A aeronave Caravan encontra-se sem contrato de manutenção. O processo licitatório 
está em andamento. O mesmo retornou da AGU no dia 15/04/2014 e no momento 
estamos procedendo com os ajustes sugeridos após as considerações daquela 
instituição. O plano de manutenção do fabricante da aeronave determina que a 
primeira manutenção seja feita com 100 horas e a segunda manutenção com 200 horas 
de voo. Para que a aeronave não ficasse parada, foi feita uma contratação pontual de 
serviço de manutenção de 100 horas, através de dispensa de licitação, a qual foi 
vencida e executada pela empresa TAM. Após a manutenção a aeronave voou estas 100 
horas, tendo atingido este limite na no dia 14/03/2014. Não foi possível contratar a 
manutenção de 200 horas, pois o valor destes serviços extrapolam o limite máximo de 
R$ 8.000,00 para dispensa de licitação, previsto na legislação vigente. Desde então a 
aeronave permanece parada aguardando a conclusão do processo licitatório.”  
 
Posteriormente, em resposta ao Relatório de Auditoria Preliminar, a Unidade, por meio 
do Ofício n° 156/2014-CGA, de 10/7/2014, e do Memorando nº 162/2014-DOA, de 
10/7/2014, acrescentou o seguinte:  
 
“No dia 04/06/2014, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal celebrou com a 
empresa TAM o Contrato Administrativo n.° 018/2014, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para manutenção da aeronave avião modelo 
Cessna Grand Caravan C208B, com fornecimento de peças, de matrícula PR- DOA, 
equipado de motorização PT6A-114A, de número de série 208B-2432, compreendendo: 
manutenção preventiva, manutenção corretiva, controle técnico de manutenção, 
serviços especialíssimos, fornecimento de materiais e locação de componentes. 
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Após a realização das inspeções de manutenção, decorrentes da execução do contrato 
administrativo retrocitado, a aeronave Cessna Grand Caravan C208B encontra-se, 
atualmente, disponível para voo. 
Quanto ao planejamento visando à manutenção da aeronave Cessna Grand Caravan 
C208B em condições de utilização, será submetida à Coordenação Geral de 
Administração - CGA pela Divisão de Operações Aéreas - DOA, um cronograma de 
ação permanente, objetivando a programação continuada das futuras demandas por 
novas contratações ou por prorrogação contratual. 
                      

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação à recomendação de promover ações com intuito de finalizar, com maior 
brevidade possível, o processo licitatório para a contratação dos serviços de manutenção 
da aeronave C208, a Unidade informou que concluiu a contratação dos serviços de 
manutenção em 4/6/2014, demonstrando que a recomendação foi atendida. Quanto à 
recomendação de formalizar um planejamento visando à continuidade operacional da 
aeronave, foi informado que será submetido à Coordenação Geral de Administração – 
CGA, pela Divisão de Operações Aéreas - DOA, um cronograma de ação permanente. 
Dessa forma, está recomendação será mantida e monitorada durante o 
Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da Unidade para confirmação do 
integral atendimento.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Formalizar um planejamento visando à manutenção da aeronave em 
condições de utilização, contendo, pelo menos, uma estratégia de contratação de 
serviços de manutenção e um cronograma de ações.  
 
 
1.1.3.3 CONSTATAÇÃO 
 
Helicóptero Bell 412EP inoperante por ausência de cobertura de contrato de 
manutenção. 
 
Fato 
 
Em 2009, o DPRF adquiriu um helicóptero Bell 412EP, ano 2005, semi-novo, fabricado 
pela empresa Bell Helicopter Textron Inc, por meio do contrato nº 46/2009-DPRF 
celebrado com a empresa TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A, no valor de R$ 
13.423.929,30. A aquisição foi por inexigibilidade de licitação, na forma do art. 25, 
inciso I, da Lei nº 8.666/93, haja vista que a TAM é a única representante no Brasil da 
empresa fabricante. 

O Bell 412EP é uma aeronave de grande porte, permite o transporte de cargas e de até 
15 pessoas, contando com a tripulação de dois pilotos e de dois operadores. Entre as 
justificativas para sua aquisição constou a necessidade de utilização em operações de 
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desobstrução de rodovias e controle de distúrbios civis. O helicóptero tem capacidade, 
por exemplo, para levar um grupo de choque com todos os seus equipamentos. 

No entanto, a aeronave está fora de operação, estacionada no hangar do DPRF em 
Brasília, desde outubro de 2012 devido à falta de contrato de manutenção e com o 
Certificado de Aeronavegabilidade suspenso pela ANAC.  
 
Desde sua aquisição, observou-se uma baixa disponibilidade da aeronave para uso em 
operações. A Aquisição data do ano de 2009, o recebimento definitivo ocorreu em 2010, 
porém a aeronave só entrou em operação em 2011. A aeronave esteve disponível para 
operação, em condições de aeronavegabilidade, durante o período de março/2011 a 
outubro/2012, prazo em que esteve coberta por contrato de manutenção. Desde então, 
encontra-se inoperante, aguardando a contratação de novo serviço de manutenção.  
 
A aeronave ainda teve uma pane mecânica (travamento de turbina), ocorrida no dia 18 
de janeiro de 2011. O custo do reparo foi de R$ 445.374,53 e, conforme Acórdão 
1.394/2013-TCU-Plenário, os ministros determinaram ao DPRF que adotasse medidas 
administrativas ou judiciárias necessárias para reaver, junto à empresa TAM Aviação 
Executiva e Táxi Aéreo, o valor desembolsado no reparo. 

O DPRF esclareceu que teve dificuldades em manter o contrato de manutenção do 
helicóptero Bell 412P. A Unidade celebrou com a empresa Lider Signature S/A, em 
15/03/2011, um contrato para prestação de serviços técnicos de manutenção no valor de 
R$ 3.417.000,00 (três milhos, quatrocentos e dezessete mil reais), por prazo de 12 
meses. Findo o prazo inicial, o contrato foi prorrogado três vezes. A primeira vez, em 
dois meses, a segunda pelo prazo de três meses e a terceira novamente por dois meses, 
findando sua vigência em 15/10/2012.  
 
Foi informado que os prazos das prorrogações foram curtos, uma vez que houve 
desinteresse da empresa nas condições contratuais. Ao final da terceira prorrogação, a 
empresa contratada não demonstrou interesse em prorrogar o prazo de vigência, 
alegando que o preço estava muito defasado e que não suportaria mais uma dilatação no 
prazo de execução do contrato. Desde então, o DPRF não obteve êxito em realizar um 
novo procedimento licitatório e contratar os serviços técnicos de manutenção. 
 
Em 2013, a Unidade publicou o edital do pregão nº 17/2013-DPRF com objetivo de 
contratar serviço de manutenção, de fornecimento de peças, de assessoria técnica e 
controle técnico de toda a frota de helicópteros: 06 (seis) helicópteros modelo BELL 
407, 04 (quatro) helicópteros modelo EC-120 Colibri e 01 (um) helicóptero modelo 
BELL 412EP. 
 
O Pregão foi homologado com o cancelamento de todos os itens, devido ao fato de os 
valores obtidos na licitação não terem alcançado o objetivo pretendido, qual seja, 
celebração de um contrato mais vantajoso para o DPRF em substituição ao contrato nº 
01/2010, que cobria a manutenção do restante da frota de helicópteros EC-120 Colibri e 
BELL 407. A licitação em referência também não permitiu concluir pela vantajosidade 
da proposta obtida para a manutenção do Helicóptero Bell 412EP, que, diferente do 
restante da frota, estava sem cobertura de contrato de manutenção naquele período.  
 
Em 9/4/2014, a Unidade publicou um novo edital para contratação exclusiva de serviços 
técnicos de manutenção para aeronave BELL 412EP. O pregão 07/2014-DPRF foi 
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realizado no dia 29/04/2014, início dos lances, e homologado no dia 16/05/2014. 
Participaram do pregão duas empresas: a Helistar manutenção de aeronaves e a Helisul
taxi aéreo. Está última ofertou o melhor lance, no valor de R$ 7.029.626,44, que foi 
posteriormente negociado a R$ 4.951.742,44.  
 

  
O DPRF, até a aquisição do helicóptero Bell 412EP, possuía em sua frota apenas 
helicópteros de pequeno porte, monomotores. Integravam a frota 6 (seis) helicópteros  
modelo BELL 407 com capacidade para cinco passageiros e 4 (quatro) modelo EC-120 
Colibri com capacidade para quatro passageiros. Essas aeronaves são conhecidas no 
mercado civil de aviação por possuírem um excelente custo benefício: bom desempenho 
e reduzido custo de manutenção. Por meio de um único contrato celebrado com a 
empresa Helisul Táxi Aéreo LTDA, o DPRF manteve os 10 (dez) helicópteros cobertos 
por contrato de manutenção desde o ano de 2010. O último aditivo de prorrogação do 
contrato para cobertura das 10 (dez) aeronaves, por um período de 12 meses, teve o 
valor de R$ 11.758.628,05.  
 
Já para a contratação de serviços de manutenção para o helicóptero Bell 412EP, modelo 
de grande porte, a Unidade se deparou com algumas dificuldades, entre elas, o fato de à 
época o mercado contar, em tese, com apenas 02 empresas (Líder Signature e Helisul 
Táxi Aéreo) homologadas no Brasil para prestar serviço de manutenção neste modelo de 
aeronave. Sendo que a primeira e única empresa contratada para a prestação dos 
serviços de manutenção, após 19 (dezessete) meses de contrato, desistiu de continuar 
prestando os serviços. 
 
Diante da situação apresentada, verifica-se falha no planejamento quanto à análise de 
viabilidade da aquisição. Este estudo deveria auxiliaria a unidade a identificar os 
eventos possíveis que poderiam prejudicar a operacionalização do helicóptero, após a 
aquisição. O referido estudo, o qual contemplaria um plano de manutenção, com o 
mapeamento das empresas habilitadas a realizarem tal serviço, bem como indicaria os 
custos envolvidos, poderia sinalizar à Unidade as dificuldades inerentes à aquisição de 
uma aeronave de porte distinto daqueles que, até então, compunham sua frota. 
 
A situação atual demonstra os problemas enfrentados pela Unidade, que adquiriu a 
aeronave por R$ 13.423.929,30, e, passados quase quatro anos do recebimento 
definitivo, a aeronave esteve disponível para uso por apenas 19 (dezenove) meses, 
considerando ainda a pane (travamento de turbina) ocorrida neste período.  As 
dificuldades para a celebração de contrato de manutenção ficaram demonstradas na 
realização do último pregão nº 07/2014-DPRF, no qual a Unidade, antes da negociação 
final de preço, quase foi obrigada a pagar R$ 7.029.626,44, valor do lance vencedor do 
pregão e que representa mais de 50% do valor de aquisição, por um contrato anual de 
manutenção. 
 
Outro fator de difícil mensuração é o impacto da indisponibilidade da aeronave nas 
atividades operacionais do DPRF, pois de out/2012 a maio/2014 se passaram 19 
(dezenove) meses em que a aeronave esteve fora de operação. Ou seja, quais demandas 
da Unidade deixaram de ser efetivamente atendidas e quais foram supridas por outras 
aeronaves existentes durante a indisponibilidade do helicóptero Bell 412EP? 
 
Assim, questiona-se a imprescindibilidade de um helicóptero de grande porte nas 
atividades operacionais do DPRF, considerando o longo prazo em que a aeronave se 
encontra fora de operação, as dificuldades enfrentadas na celebração de contrato de 
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manutenção e o alto custo de manutenção, comparado com o custo dos demais 
helicópteros já integrantes da frota. 
 
Uma forma de se esclarecer a utilidade e a imprescindibilidade da aeronave nas 
atividades operacionais da Unidade seria a realização de um estudo para avaliar a 
aquisição do helicóptero Bell 412EP.  A avaliação da aquisição deveria conter 
informações sobre a demanda existente antes da aquisição, as melhorias nas atividades 
após a aquisição, o custo benefício e o impacto da inoperabilidade da aeronave. Essas 
informações auxiliariam a Unidade em um processo de aquisição futura de outra 
aeronave, além de subsidiar uma possível decisão estratégica sobre a permanência ou 
não desse helicóptero em seu domínio. 
 
Em relação aos pilotos, verificou-se que, em abril de 2014, o DPRF não possuía 
nenhum piloto apto a operar o helicóptero Bell 412EP. O DPRF possui diversos 
servidores com Licença de Piloto Comercial de Helicóptero, quase todos estão com o 
Certificado Médico Aeronáutico dentro do Prazo de Validade. Quanto às habilitações 
técnicas para operarem o Bell 412EP, aeronave que exige habilitação de Tipo e 
habilitação de Voo por instrumentos, conforme o Regulamento Brasileiro da Aviação 
Civil nº 61 – ANAC, o DPRF não possui nenhum servidor piloto com Certificado de 
Habilitação Técnica (CHT) vigente.  
 
O CHT do último servidor habilitado para operar essa aeronave venceu em 
setembro/2013. A Unidade informou que tão logo a aeronave Bell 412EP retorne à 
condição de aeronavegabilidade, adotará, concomitantemente, providências para 
atualização das habilitações, bem como da complementação da habilitação dos pilotos 
que concluíram a primeira etapa do curso de habilitação e necessitam realizar o cheque 
inicial com a aeronave. 
 
Nesse ponto, ressalta-se a necessidade de se estabelecer um planejamento de 
qualificação dos servidores pilotos, considerando o andamento do pregão nº 07/2014-
DPRF que visa contratar empresa especializada em serviços de manutenção, para que se 
minimize o risco de a Unidade concluir a contratação dos serviços de manutenção e 
mesmo assim a aeronave continuar inoperante por ausência de pilotos habilitados. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas no planejamento da Unidade quanto à análise de viabilidade, anterior a 
aquisição, e quanto à ausência de um planejamento formal visando à manutenção 
contínua da aeronave. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 030/2014-CGA/DPRF, de 10/2/2014, a Unidade informou o 
seguinte: 
 
“Preliminarmente, cumpre registrarmos que atualmente cerca de 93% da frota de 
aeronaves da PRF possui contrato de manutenção vigente e esta operando com os 
maiores índices de disponibilidade, na ordem de 85%, haja vista que periodicamente 
algumas aeronaves são submetidas a processo de manutenção calendárica. 
 
Quanto à aeronave em assunto, salientamos que se trata de um equipamento de grande 
porte, utilizada no transporte de carga e, principalmente, no emprego aeromédico. Por 
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ser utilizada em diversas operações, esta aeronave necessita de manutenção constante. 
Com objetivo de manter a aeronave operante, no final do ano de 2010, iniciou-se o 
processo de contratação de uma empresa especializada na manutenção da aeronave em 
comento. A contratação foi realizada por intermédio de licitação na modalidade pregão 
eletrônico. Desta forma, antes de ser iniciado o certame, foram realizados estudos para 
subsidiar a contratação. Ao final dos estudos, realizou-se a confecção do Termo de 
Referência e a publicação do Edital nº 33/2010. O pregão foi composto por três itens 
reunidos em um único grupo, de forma que os participantes só poderiam enviar 
proposta para todos os itens do grupo. O primeiro item foi relacionado aos serviços de 
manutenção do helicóptero, o segundo relacionou-se aos serviços especialíssimo e o 
terceiro com fornecimento de componentes. Somente ao item 01 foi permitido a redução 
de valores, pois neste item havia possibilidade de incorrer gastos mensais da 
contratada. Aos demais itens, não foi dada esta possibilidade. 
 
A abertura do Pregão nº 33/2010 foi realizada no dia 10/12/2010 às 09h34. Os lances e 
o encerramento deram-se no mesmo dia. No decorre da etapa de lances, houve disputa 
entre três empresas, com 73 lances ofertados para o item 01 e dois lances ofertados 
para o item 02, classificando-se em primeiro lugar a LÍDER SIGNATURE S/A. A 
empresa sagrou-se vencedora, pois baixou o valor global da proposta por meio de 
redução de um item não permitido no edital. Este equívoco ocasionou novo reajuste no 
valor dos itens, reduzido demasiadamente o valor para o item 01 (Serviço de 
Manutenção), entretanto foi mantido o valor global da proposta. O valor ofertado, ao 
item 01, pela empresa LÍDER ficou em R$ 520.527,48 (quinhentos e vinte mil 
quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), o da empresa FENIX ficou 
em R$ 1.034.999,99 (um milhão trinta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos) e o da HELIXUL em R$ 1.035.000,00 (um milhão e trinta e 
cinco mil reais).  
 
Após seu recebimento definitivo, foi celebrado o Contrato Administrativo nº 02/2011 - 
DPRF para manutenção do helicóptero BELL 412 com a empresa LIDER SIGNATURE 
S/A. Este contrato previa serviço de apoio técnicooperacional, fornecimento de 
componentes e serviços especializados por períodos de 12 meses, cujo valor total anual 
foi R$ 3.417.000,00 (três milhos, quatrocentos e dezessete mil reais) e o valor mensal 
R$ 284.750,00 (duzentos e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais). O 
contrato de manutenção sofreu três prorrogações. Por meio do Termo Aditivo nº 
01/2012 ao Contrato nº 02/2011, o prazo foi prorrogado, a primeira vez, em dois 
meses, de 16/03/2012 a 15/05/2012, no valor de R$ 569.500,00 (quinhentos e sessenta e 
nove mil e quinhentos reais). A segunda prorrogação deu-se por meio do Termo Aditivo 
nº 02/2012 e pelo prazo de três meses, de 16/05/2012 a 15/08/2012, no valor de R$ 
854.250,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais). A ultima 
prorrogação, Termo Aditivo nº 03/2012, foi de dois meses, de 16/08/2012 a 15/10/2012, 
no valor de R$ 569.500,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e quinhentos reais). 
Dessarte, o contrato de manutenção da aeronave foi prorrogado por sete meses, o que 
resultou na quantia de R$ 1.993.250,00 (um milhão novecentos e noventa e três mil 
duzentos e cinquenta reais). Ao total, o referido contrato, somado às prorrogações, teve 
vigência de 19 meses. Os prazos das prorrogações foram curtos, uma vez que houve 
desinteresse da empresa nas condições contratuais. 
 
Ao final da terceira prorrogação, a empresa LIDER SIGNATURE S/A não demonstrou 
interesse em prorrogar o prazo de vigência por mais uma vez. A empresa alegou que o 
preço estava muito defasado e que não suportaria mais uma dilatação no prazo de 
execução do contrato.  
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Paralelamente ao termino da execução do contrato nº 02/2011, foi determinado, pelo 
Acórdão nº 1361/2013 – TCU – Plenário, que o contrato nº 01/2010, referente a 
contratação de empresa especializada na manutenção de helicópteros BELL 407 e EC-
120 Colibri, da frota de aeronaves do DPRF, seria prorrogado por mais 90 dias e que 
não haveria mais prorrogação sem que fosse apresentado copia do contrato que o 
sucederia ou da proposta vencedora da correspondente licitação para análise da 
economicidade.  
 
Em respeito à decisão da Corte de Contas e diante do cenário supracitado, em 2011 foi 
autuado o Processo nº 08650.002.041/2011-59, que culminou com a deflagração do 
Pregão nº 17/2013 com objetivo de contratar serviço de manutenção, com fornecimento 
de material, assessoria técnica e controle técnico de 06 (seis) helicópteros modelo 
BELL 407, 04 (quatro) helicópteros modelo EC-120 Colibri e 01 (um) helicóptero 
modelo BELL 412 do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Frisa-se que o 
longo tempo levado para publicação do Edital, desde a autuação do processo, se deu 
pela imensa dificuldade em adequar o modelo de contratação às recomendações do 
Programa Transparência do Ministério da Justiça e da Consultoria Jurídica do MJ, e 
ao que preconiza o mercado, que atualmente apresenta apenas 02 empresas (Líder e 
Helisul) homologadas para prestar serviço de manutenção em Helicóptero modelo 
BELL 412, sendo que uma delas se recusa a apresentar proposta para o pleito. 
 
O Pregão nº 17/2013 foi homologado com o cancelamento de todos os itens contidos no 
referido pregão, devido ao fato dos valores obtidos na licitação não terem alcançado o 
objetivo pretendido, qual seja, celebração de um contrato mais vantajoso para o DPRF 
em substituição ao contrato nº 01/2010, que compreendia os 06 (seis) helicópteros 
modelo BELL 407 e 04 (quatro) helicópteros modelo EC-120 Colibri e que não 
abarcava a manutenção do BELL 412. A licitação em referência também não permitiu 
concluir pela vantajosidade da proposta obtida para o Helicóptero Bell 412. 
 
Visando restabelecer as condições de operacionalização de todas as aeronaves da 
PRF, foi publicada a Portaria da Direção-Geral nº 10 de 17 de janeiro de 2014, que 
designa servidores para atuar na realização de todas as providências visando à 
licitação para a manutenção do BELL 412 entre outras providências relacionadas à 
frota de aeronaves da PRF.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade, em resposta ao Relatório de Auditoria Preliminar, por meio do Ofício n° 
156/2014-CGA, de 10/7/2014, e do Memorando nº 162/2014-DOA, de 10/7/2014, 
apresentou informações quanto ao atendimento das recomendações emanadas pela 
CGU, além de informar que, em 02/06/2014, o DPRF  celebrou com a empresa Helisul 
Táxi Aéreo o Contrato Administrativo n.° 017/2014, que tem como objeto a contratação 
de serviço técnico especializado para manutenção da aeronave modelo BELL 412 EP, 
esclarecendo que em breve a aeronave estará disponível para operação. 
 
Em relação à recomendação nº 1, o Memorando nº 162/2014-DOA esclarece os 
principais questionamentos estabelecidos na recomendação, salvo a questão relacionada 
ao impacto, nas atividades da Unidade, decorrente dos 19 (dezenove) meses de 
inoperabilidade da aeronave. Ademais, a recomendação traz, em rol não taxativo, alguns 
questionamentos a serem respondidos por meio do estudo, que deverá dispor do 
máximo de informações possível, de tal forma que sirva de ferramenta para a tomada de 
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decisões estratégicas da Unidade, como, por exemplo, subsidiar o processo de aquisição 
de novas aeronaves.  
 
Quanto à recomendação nº 2, o Memorando nº 162/2014-DOA apresenta um 
planejamento juntamente com um cronograma de ações para qualificação e certificação 
dos pilotos.  Já em relação à formalização do planejamento visando à continuidade 
operacional da aeronave, foi informado que será submetida à Coordenação Geral de 
Administração - CGA pela Divisão de Operações Aéreas - DOA, um cronograma de 
ação permanente, objetivando a programação continuada das futuras demandas por 
novas contratações ou por prorrogação contratual.  
 
Dessa forma, haja vista que as recomendações foram parcialmente atendidas, elas serão 
mantidas e monitoradas durante o Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da 
Unidade para confirmação do integral atendimento.  
 

##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Visando subsidiar decisões futuras, como a aquisições de novas 
aeronaves e a manutenção do helicóptero Bell 412EP no patrimônio do DPRF, realizar 
Avaliação da Aquisição do helicóptero Bell 412EP, formalizada em documento próprio, 
o qual deve conter informações sobre a demanda existente antes da aquisição, os fins 
pretendidos com aquisição, as melhorias nas atividades após aquisição, a 
imprescindibilidade da aeronave nas operações do DPRF, os custos operacionais e o 
impacto, nas atividades da Unidade, decorrente dos 19 (dezenove) meses de 
inoperabilidade da aeronave. 
 
Recomendação 2: Formalizar um plano de sustentação visando à continuidade 
operacional das aeronaves, contendo, pelo menos, uma estratégia de contratação de 
serviços de manutenção, um cronograma de ações e uma programação para qualificação 
e certificação periódica dos pilotos. 
 
 
1.1.3.4 CONSTATAÇÃO 
 
Insuficiência dos controles internos da Unidade na área de Gestão da frota de 
aeronaves  
 
Fato 
 

Com o objetivo de verificar a estrutura de controles internos instituída pela Unidade na 
área de Gestão de frota de aeronaves, foram realizados exames para se avaliar os 
seguintes componentes do controle interno afetos ao tema: ambiente de controle, 
avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e o 
monitoramento.  

A Divisão de Operações Aéreas da Coordenação-Geral de Operações – DOA/CGO é a 
principal área envolvida no tema gestão de frota de aeronaves, portanto, foi objeto de 
aplicação da maior parte dos exames.  A DOA/CGO esta localizada no Aeroporto 
Internacional de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek, hangar do DPRF. Por meio 
de solicitações de auditoria, verificação in loco, e entrevista com aplicação de 
questionário, pôde-se evidenciar as seguintes fragilidades: 
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I Ambiente de Controle 

a) Ausência de um normativo interno próprio para regular o uso e a 
operacionalização das aeronaves no âmbito da Unidade. 

Quanto aos normativos internos da Unidade que tratam da Gestão de frota de aeronaves, 
evidenciou-se que apenas o Regimento Interno da Unidade, aprovado pela portaria nº 
1.375-MJ, de 2 de agosto de 2007, dispõe sobre o tema. O regimento, no art. 34, 
restringe-se a estabelecer as competências gerais da DOA/CGO. No âmbito do DPRF 
não há um normativo próprio para regular o uso e a operacionalização das aeronaves. 
Não estão normatizadas as situações possíveis de uso das aeronaves, as circunstâncias 
de prioridade, os procedimentos de autorização, os mecanismos de controle etc. A 
Unidade informou que apesar da ausência do normativo, segue as demais normas 
emanadas pelas autoridades aeronáuticas brasileiras que dispõem sobre o transporte 
aéreo, além disso, esclareceu que está em processo de elaboração um normativo próprio, 
denominado Manual Geral de Operações Aéreas (MGO/DOA), o qual estabelecerá 
regras de uso e controle das aeronaves. 

b) Ausência de um sistema informatizado para o controle do uso da frota 

Durante os exames, verificou-se que a DOA/CGO não utiliza sistema informatizado 
próprio para o controle da gestão da frota. Os controles operacionais da unidade são 
feitos basicamente por planilhas eletrônicas e por meio dos Diários de Bordo de cada 
aeronave, os quais registram as condições de aeronavegabilidade, as ocorrências de 
voos e o estado das manutenções.  A Unidade informou que se encontra em 
desenvolvimento um sistema denominado “Sabiá”, o qual será utilizado no controle da 
gestão da frota. Os próprios servidores da Unidade estão desenvolvendo o sistema, que, 
quando implantado, possibilitará à Unidade aumentar o controle sobre o uso e 
manutenção da frota, controlar a vigência das licenças e qualificações dos pilotos, além 
de permitir a compilação de informações e a emissão de relatórios, de forma rápida, 
para atender situações estratégicas e demandas emergenciais.   

II - Avaliação de Risco 

a) Inexistência de procedimentos formais de Avaliação de Risco 

No âmbito da DOA/CGO não se evidenciou a existência de procedimentos formais de 
Avaliação de Risco na gestão da frota de aeronaves. Porém, observou-se que os 
servidores reconhecem a importância da Avaliação de Risco, tema que está presente na 
filosofia de trabalho da divisão, mas que necessita ser desenvolvido e aprimorado. A 
avaliação de riscos auxiliará na identificação de eventos indesejáveis que possam 
interferir nas atividades inerentes a divisão e trazer consequências negativas aos 
objetivos estratégicos da Unidade. Identificar os eventos, a probabilidade de ocorrência, 
as consequências possíveis, e logo após estabelecer uma estratégica de minimização e 
tratamento de riscos, configuram ações, que, quando implementadas, trarão benefícios à 
gestão da frota de aeronaves da Unidade.   

III - Informação e Comunicação 

Pôde-se verificar que nas áreas da Unidade envolvidas na gestão de frota há 
mecanismos de comunicação e difusão de informações. Verificou-se também que a 
unidade dispõe de correio eletrônico institucional e de intranet que possibilita acesso a 
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várias informações relevantes. Porém, por meio dos exames aplicados, não se pôde 
avaliar a efetividade desses instrumentos, no intuito de se promover recomendações de 
aperfeiçoamento. 

IV Monitoramento 

A Unidade demonstrou que vem aprimorando os mecanismos de controle ligados ao 
Monitoramento. Com vistas à diminuição de riscos e implantação de melhorias, 
evidenciaram ações positivas da Unidade, como a implementação de rotinas para o 
acompanhamento das atividades de controle e o cumprimento das recomendações da 
CGU.  A direção da Unidade tem contribuído para a implementação dos mecanismos de 
controle (sistema Sabiá, normativo MGO/DOA), demonstrando estar acompanhamento 
o processo de melhoramento da gestão, além de certificar se as ações implementadas 
estão gerando os resultados esperados.  

V - Atividades de Controle 

 
Quanto ao efetivo funcionamento dos controles internos da Unidade, as fragilidades 
evidenciadas repercutiram, principalmente, na indisponibilidade, por ausência de 
contrato de manutenção, das últimas duas aeronaves adquiridas pelo DPRF, o 
Helicóptero Bell 412EP e o avião Cessna Grand Caravan C208. 
 
Tais falhas demonstram a necessidade de aperfeiçoamento dos controles internos 
administrativos, primordialmente, no tocante ao planejamento, à avalição de riscos e aos 
mecanismos de controle,  que ainda se encontram em desenvolvimento (sistema Sabiá e 
normativo próprio). Essas ações de aperfeiçoamentos, quando efetivamente 
implantadas, trarão melhorias significativas às atividades de gestão de frota de 
aeronaves da Unidade.  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de mecanismos de controle interno na gestão da frota de aeronaves da 
Unidade. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Unidade, em resposta ao Relatório de Auditoria Preliminar, por meio do Ofício n° 
156/2014-CGA, de 10/7/2014, e do Memorando nº 162/2014-DOA, de 10/7/2014, 
informou o seguinte: 
 

“Item I e II - Ambiente de Controle e Avaliação de Risco. 
 
Quanto aos apontamentos contidos nos Itens I-a {Ausência de normativo interno 
próprio para o aso e a operacionalização das aeronaves no âmbito da unidade) e Il-a 
{Inexistência de procedimentos formais de Avaliação de Risco) informamos que há 
correlação entre os itens, pois ambos remetem a ausência de instrumentos normativos 
formais que delimitem as atividades do órgão. Tal carência já houvera sido 
diagnosticada em âmbito interno e o assunto passou inicialmente a ser abordado por 
grupos de trabalho, que deram início à análise e elaboração de minuta das referidas 
normativas. Durante esse processo aventou-se que havia duas possíveis alternativas 
para sanar tal passivo. Uma delas seria a designação de comissão composta por 
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servidores do quadro desta DOA, para elaboração dos referidos manuais/programas. A 
outra, seria a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico, para 
prestação do serviço de Assessoria de Segurança de Voo, acompanhamento psicológico 
de tripulantes e treinamento especializado, nos moldes do serviço contratado pela 
Polícia Federal. Tal serviço englobaria a elaboração, desenvolvimento e 
acompanhamento do Programa de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - PPAA da 
DOA/DPRF e do Manual de Gerenciamento de Segurança Operacional - MGSO da 
DOA/DPRF, os quais devem contemplar cursos periódicos de CRM, Programa de 
Treinamento periódico para todos os tripulantes da Divisão de Operações Aéreas, além 
de prover um assessoramento psicológico para os tripulantes. 
Conforme consta nos autos do Processo DPRF n° 08650.001.211/2013-40, a Divisão 
de Operações Aéreas, visando sanar os problemas aqui aventados, resolveu, 
inicialmente, pela confecção dos instrumentos normativos faltantes, realizados por 
servidores do quadro da DOA/PRF. Tal fato evidencia-se pela instauração de 
Comissões, designadas por Portarias, responsáveis pela elaboração dos seguintes 
manuais: 

Manual Geral de Operações - MGO (Portaria n° 002/2014-CGQ) Manual 
Geral de Segurança Operacional - MGSO (Portaria n° 039/2013-ÇGO)- 
Programa de Instrução e Manutenção Operacional - PIMO (Portaria n° 
040/2013-CGQ) 

Outrossim, devido à complexidade e a expertise que certas atividades aeronáuticas 
demandam, a Divisão de Operações Aéreas está avaliando e dimensionado a 
necessidade de contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico, para 
prestação do serviço de Assessoria de Segurança de Voo, acompanhamento psicológico 
de tripulantes e treinamento especializado, a fim de complementar as ações em curso 
realizadas por esta Divisão, através das comissões retrocitadas. Desta forma, quanto 
ao atendimento às Recomendações 1 e 3 do presente Item, informa-se que as devidas 
ações já foram iniciadas com a designação das Comissões e o respectivo início dos 
trabalhos por parte delas. 
Quanto aos apontamentos contidos nos Itens I-b (Ausência de um sistema 
informatizado para o controle do uso da frota) informamos que o desenvolvimento do 
Sistema SABIÁ, assim como de todos os sistemas utilizados na Polícia Rodoviária 
Federal, é desenvolvido pela Divisão de Administração de Sistemas da Coordenação 
Geral de Planejamento e Modernização, estando esta Divisão responsável pela parte 
negociai do mesmo. Em decorrência da priorização de recursos humanos e materiais a 
sistemas de TI críticos e vitais para operacionalização da Polícia Rodoviária Federal a 
Divisão de Administração de Sistemas disponibilizou acesso ao Sistema em 29 de maio 
de 2014. Mas ainda não há acesso ao Sistema pela internet, restando a possibilidade de 
acesso em uma unidade da PRF através da intranet, o que pela natureza de nossa 
operação, dificulta a alimentação de dados nas operações fora de base. 
Quanto à Recomendação 2, em decorrência das dificuldades supra mencionadas, 
proporemos à Coordenação Geral de Operações e à Coordenação Geral de 
Planejamento e Modernização a contratação de empresa para correção de falhas, 
implementação das funcionalidades sugeridas neste relatório e homologação e 
produção do Sistema SABIÁ, ou a busca no mercado de Sistemas que abranjam as 
necessidades de controle e gestão de frota aeronáutica da PRF, caso este em que no 
mês de abril/2014 já tivemos uma reunião com uma Empresa especializada em sistemas 
de gestão e controles aeronáuticos. Serão considerados os critérios de custo e tempo de 
implementação para escolha da melhor solução. 
Ainda quanto à Recomendação 2, de acordo com o Organograma da Divisão de 
Operações Aéreas que está sendo elaborado, será criado o Setor de Segurança de Voo, 
ligado diretamente a Chefia da DOA, para tratar dos assuntos inerentes a Segurança 
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de voo e Segurança Operacional, nos moldes das normas vigentes do CENIPA E 
ANAC, fato este que irá dirimir vários problemas relatados e que onde teremos um 
grupo para divulgar e reunir o máximo de informações das unidades gerando a 
elaboração das Recomendações de Voo e Operacionais. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade demonstrou que já iniciou as ações para o atendimento das recomendações 
emanadas pela CGU, como, por exemplo, a instauração de comissões para elaboração 
dos normativos na área de gestão de frota de aeronave. Dessa forma, haja vista que as 
ações estão sendo desenvolvidas, as recomendações serão mantidas e monitoradas 
durante o Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da Unidade para 
confirmação do integral atendimento.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover ações para concluir, publicar e por em prática o Manual 
Geral de Operações Aéreas (MGO/DOA), que se encontra em desenvolvimento. 
 
Recomendação 2: Promover ações para finalizar o desenvolvimento do sistema Sabiá e 
para colocá-lo em uso com todos os controles propostos. 
 
Recomendação 3: Desenvolver e implementar mecanismos de Avaliação de Risco na 
área de Gestão de frota de aeronaves. 
 
 
1.2 IMPLEMENTACAO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA 

PARA A REALIZACAO DOS GRANDES EVENTOS                                                                                        

1.2.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação Básica da Ação de Governo 14WH - Implementação do Plano 
Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes Eventos. 
 
Fato 
 
 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania Total das Despesas Empenhadas do 
Programa: 

R$ 292.489.104,87 
Ação: 14WH - Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública para a Realização dos Grandes 

Eventos 
Destaques 

Recebidos (R$) 
Despesas 

Empenhadas 
(executadas)(R$) 

Despesas 
Liquidadas (R$) 

Meta Financeira 
(R$) 

Percentual da Despesa 
Executada em relação 

ao Programa 
(Representatividade) 
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15.096.950,00 15.096.950,00 15.096.950,00 15.096.950,00 5,16% 

 

Essa ação possui a finalidade de Implementar o Plano Nacional de Segurança Pública 
para a Realização dos Grandes Eventos. 
 
Para avaliação da Ação 14WH, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 11,75% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
 
- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 
  
##/Fato## 

1.2.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência, nos autos do processo, de justificativas para as especificações dos 
armamentos e munições; substituição e retirada de itens do projeto básico, 
passíveis de serem adquiridos por licitação pública, sem a devida programação 
para aquisição posterior.  
 
Fato 
 

Trata o Processo nº 0865.0000345/2013-43 da aquisição de Munições e Tecnologias de 
Menor Potencial Ofensivo. O Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MJ 
– celebrou o contrato nº 21/2013-DPRF com a Empresa Condor S/A Indústria Química 
(CNPJ: 30.092.431/0001-96), no valor R$ 1.774.722,00 (um milhão e setecentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e vinte dois reais) por meio da Inexigibilidade de 
Licitação, com fulcro no inciso I, art. 25, da Lei nº 8.666/1993, produtor exclusivo. 

Da análise evidenciou-se a ausência, nos autos do processo, de justificativas para as 
especificações dos armamentos e munições que compuseram o projeto básico; 
substituição no projeto básico do espargidor de agente de pimenta, passível de ser 
adquirido por meio de licitação pública, pelo espargidor de agente lacrimogêneo, que 
pertence ao catálogo de produtos de fornecimento exclusivo da empresa contratada; 
ausência de programação para realização de procedimento licitatório para a aquisição 
dos demais armamentos que não são de fornecimento exclusivo. 

Ressalta-se que após os questionamentos da equipe de auditoria, a Unidade apresentou 
um Relatório técnico sobre as tecnologias de menor potencial ofensivo para uso em 
operações de controle de distúrbios pela PRF. O relatório responde aos questionamentos 
da equipe de auditoria quanto a realização de estudos técnicos prévios, apresenta um 
estudo sobre as diversas tecnologias disponíveis no mercado, tece comentários sobre os 
produtos ofertados por 6 fornecedores nacionais.  Ressalta-se, no entanto, que o referido 
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Relatório não compõe os autos da contratação e nem é citado quando dos 
questionamentos realizados pela área de compras e licitações da Unidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos procedimentos de controles internos da Unidade, durante a fase de 
planejamento da contratação.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 2013 16900/003, por meio do Ofício nº 
303/2013-CGA/DPRF, de 29/10/2013, a Unidade informou o seguinte: 

Item 1 

Esclarecer se durante a fase de planejamento da contratação 
foram realizados estudos voltados para o mapeamento das 
soluções em armamentos e munições de menor potencial 
ofensivo disponíveis no mercado nacional, haja vista que esse 
segmento de produto é fornecido por diversos fabricantes 
nacionais a saber: RJC Defesa e Aeroespacial Ltda, Armaq 
Industrial, Condor S/A Indústria Química,  Poly Defensor 
Tecnologias Não Letais, Índios Pirotecnia, CBC - Companhia 
Brasileira de Cartuchos, Forjas Taurus. 

“Sim. A Divisão de Combate ao Crime, ciente da grande quantidade de tecnologias de 
menor potencial ofensivo existente no mercado brasileiro e mundial fruto da 
participação dos nossos técnicos especialistas nas feiras de segurança pública 
nacionais, tais como INTERSEG e LAAD, requisitou aos mesmos a elaboração de um 
relatório para subsidiar a atuação das nossas Forças de Choque durante os grandes 
eventos vindouros. Assim, no final do ano de 2012 foi dado início ao trabalho, tendo 
sido entregue, em 25 de janeiro de 2013 o documento intitulado RELATÓRIO 
TÉCNICO SOBRE AS TECNOLOGIAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PARA 
USO EM OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS PELO DPRF, o qual 
contempla os produtos das empresas: CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA, RJC 
DEFESA E AEROESPACIAL LTDA, ARMAQ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
AEROSSÓIS LTDA - EPP, ÍNDIOS PIROTECNIA LTDA- EPP, CBC –CIA” 
 

Item 2 
Esclarecer se as especificações dos armamentos e munições 
constantes do projeto básico precederam a realização de 
estudos técnicos voltados a justificar as especificações de 
cada produto com base nas necessidades da administração. 
 

“Sim No RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE AS TECNOLOGIAS DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO PARA USO EM OPERAÇÕES DE CONTROLE DE 
DISTÚRBIOS PELO DPRF constam as especificações técnicas dos armamentos e 
munições estabelecidas no Projeto Básico, os quais foram novamente conferidos 
junto aos sites dos fabricantes por esta área demandante, quando da elaboração e 
retificação do processo de aquisição.” 
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Item 3 
Esclarecer se os 4 (quatro) itens:  
- Cartucho calibre .12 com 3(três) projetis cilíndricos de 
elastômero macio;  
- Granada explosiva lacrimogênea (CS) com corpo de 
borracha e acionador tipo EOT com duplo estágio; 
- Espargidor de agente pimenta (OC) líquido, não inflamável, 
de uso coletivo, alta capacidade e longo alcance; e 
- Lançador de munições de baixa velocidade calibre 38.1 
mm. 
Os quais foram retirados do projeto básico inicial, tendo em 
vista a existência de produtos similares no mercado nacional, 
descaracterizando a exclusividade, foram objeto de 
contratação por meio de licitação pública. 

“Quanto ao item 03, informo que não houve licitação para o referido objeto, após a 
exclusão do processo de contratação direta em exame. 
Por fim, informo que a última licitação para aquisição de materiais menos letais se 
deu por meio do PE 18/2012, cujo objeto compreendia o fornecimento de espargidores 
lacrimogêneos.” 

Quanto às recomendações, em reposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, resultado 
do acompanhamento realizado na Unidade, esta encaminhou o Ofício nº 49/2014-
DG/PRF com os Memorandos nº 150/2014-CGA e 54/2014-DCC anexos, os quais 
informam o seguinte: 

“Considerando o Relatório Preliminar de Auditoria n° 201316900 da CGU e as 
interlocuções da PRF com a respectiva equipe de auditoria, esta área demandante se 
manifesta abaixo a respeito de cada uma das recomendações contidas no Ofício n° 
2.298/2014/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR, da seguinte forma: 

Sobre a RECOMENDAÇÃO 1: 

O "RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE AS TECNOLOGIAS DE MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO PARA USO EM OPERAÇÕES DE CONTROLE DE DISTÚRBIOS PELO 
DPRF", confeccionado no início de 2013, foi analisado pelos analistas, os quais 
concluíram que ele responde plenamente aos questionamentos levantados, motivo pelo 
qual solicitamos que seja acostado ao processo. 

Sobre a RECOMENDAÇÃO 2: 

Informamos que há ainda um procedimento licitatório a ser realizado, autuado sob o 
número 08650.000986/2013-06-DPRF, o qual trata da aquisição de ESPARGIDORES 
PIMENTA (OC) EM ESPUMA, ESPARGIDORES PIMENTA (OC) DE USO 
COLETIVO, e LANÇADORES 38.1 MM. O processo está em fase Final de ajustes, 
conforme solicitado pela DICON, havendo a necessidade ainda de que os objetos 
sejam licitados, contratados e entregues antes da execução da Copa do Mundo FIFA 
2014. 

A respeito do item CARTUCHO CALIBRE 12 COM 3 PROJETIS CILÍNDRICOS DE 
ELASTÔMERO MACIO, esta área demandante decidiu não mais adquirir o produto, 
uma vez que após as intensas experiências de controle de distúrbios vivenciadas pelas 
equipes especializadas da PRF durante a Copa das Confederações, foi identificado, na 
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prática, que esta munição ao ser deflagrada lança os três bagos de borracha em um 
cone de dispersão muito grande a partir de 10 metros, fazendo com que muitas vezes 
não atinjam o alvo corretamente e ainda causando ferimentos cortantes na pele, já que 
possui bordas retas. Estes fatos são contrários à doutrina empregada pela PRF, onde 
as intervenções com uso de elastômero devem ser precisas c com as menores lesões 
possíveis. Assim, desde julho de 2013 as equipes de choque utilizam apenas cartuchos 
de elastômero macios, singulares e de precisão, que são muito mais adequados e 
eficientes. 

Já quanto à GRANADA EXPLOSIVA LACRIMOGÊNEA, além da empresa CONDOR S/A 
INDÚSTRIA QUÍMICA encontramos também no mercado a empresa RJC DEFESA E 
AEROESPACIAL LTDA que fabrica um produto similar e de mesma aplicabilidade. 
Contudo, em contato com os representantes da RJC, os mesmos afirmaram que o 
produto tinha sido retirado de comercialização em virtude de ajustes solicitados pelo 
EXÉRCITO BRASILEIRO, que é o órgão controlador. Ele explicou ainda que esta 
granada, além de outros tipos, estava já em fase final de testes, motivo pelo qual 
preferimos não solicitar sua aquisição neste momento. No nosso entendimento é 
preferível aguardar a autorização de venda, permitindo a participação da empresa na 
licitação, o que deve baixar bastante os valores de comercialização. Enquanto isto não 
acontece, como alternativa tática será utilizado precariamente outro modelo 
ligeiramente mais agressivo, que é a GRANADA EXPLOSIVA OC (PIMENTA), a qual 
possuímos em quantidade adequada, além de outros artefatos de efeito atordoante. 

Sobre a RECOMENDAÇÃO 3: 

A separação em lotes é algo que esta área demandante sempre faz, sobretudo para trazer 
economicidade aos processos administrativos e facilitar as compras. Contudo a 
necessidade de aquisição de várias das tecnologias de menor potencial ofensivo por 
inexigibilidade é algo inevitável, tanto pela ausência de outros fabricantes das 
principais tecnologias, quanto pela legislação em vigor para produtos controlados que 
obriga que seja adquirido o produto nacional em detrimento do estrangeiro, impedindo 
os órgãos de segurança pública de lançar mão de uma licitação internacional. Essa 
alternativa, sem dúvida, culminaria na aquisição de objetos de melhor qualidade e bem 
mais baratos dos que os nacionais, sobretudo por conta da concorrência e da 
imunidade de impostos. 

Por fim, colocamo-nos novamente à disposição para qualquer eventualidade sobre o 
assunto.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Instrui a contratação o Projeto Básico (fls. 3 a 22) elaborado pela Divisão de Combate 
ao Crime (DCC/CGO/DPRF). O projeto estabelece o objetivo da aquisição (aplicação 
em Operações de Controle de Distúrbios e nas ações de combate a criminalidade nas 
rodovias federais) e apresenta as especificações de 26 tipos de armamentos e munições. 
Na fundamentação legal esclarece que todos os itens descritos e especificados no Anexo 
são objetos desenvolvidos e produzidos exclusivamente pela empresa Condor S/A 
Indústria Química, justificando a aquisição direta por meio de inexigibilidade de 
licitação, com fulcro no inciso I, art. 25, da Lei nº 8.666/1993, produtor exclusivo. A 
seguir compõem os autos cotações de preços da empresa Condor S/A (fls. 24 a 30) para 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
44 

os 26 itens especificados e declarações de exclusividade (fls. 31 a 38) emitidas pela 
ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança). 

Após, os autos foram encaminhados à Divisão de Licitações, Contratos e Convênios – 
DICON/CGA/DPRF. Na Divisão, evidenciou-se um ponto positivo nos Controles 
Internos da Unidade, pois ao invés de ter sido dado prosseguimento a contratação direta 
de todos os armamentos com base no Projeto Básico, a DICON realizou procedimentos 
de controle com intuito de confirmar o fornecimento exclusivo dos itens especificados. 
Foi realizada pesquisa de mercado, a qual constatou que pode não haver exclusividade 
no desenvolvimento e produção dos equipamentos a serem adquiridos, porque outras 
empresas dispõem de equipamentos similares aos fornecidos pela empresa Condor S/A. 
As empresas RJC Defesa e Aeroespacial, a Armaq Industrial, a CBC (Companhia 
Brasileira de Cartuchos) apresentaram catálogos de produtos como Granadas 
Lacrimogêneas, Espargidores de Agente de Pimenta e munições de borracha cal. 12. 

Salienta-se que o procedimento de controle realizado pela DICON se coaduna com os 
ditames da Súmula nº 255 do Tribunal de Contas da União: 

“Nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável 

pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade 

da documentação comprobatória da condição de exclusividade.”(Grifo nosso) 

A DICON, ainda, solicita a área demandante adequações ao projeto básico, bem como 
justificativas e esclarecimentos quanto às especificações dos armamentos, conforme 
parágrafo 7 e 8 (fl. 53v): 

“Visando o esclarecimento, bem como o cumprimento dos princípios básicos que regem 
as licitações públicas, dentre eles o princípios da competitividade que significa, 
segundo José dos Santos Carvalho Filho, que “ todos os interessados em contratar com 
a Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se 
ofereça vantagem não extensiva a outro.”, solicita-se a área demandante manifestação 

sobre a documentação juntada aos autos; justificativa pela escolha dos matérias 

descritos no projeto básico; justificativa pelo não atendimento dos demais materiais 

fornecidos pelas outras empresas, se, porventura, os materiais não atenderiam às 

necessidades desta instituição. 

Após isso, considerando oportuno o presente despacho com seus anexos, adeque-se o 
Projeto Básico, se consideres por bem, convidando para o procedimento licitatório as 

demais empresas que atuam no ramo dos materiais em questão.” (Grifo nosso) 
 

A unidade demandante, Divisão de Combate ao Crime – DCC/CGO, por meio do 
despacho nº 47/2013, de 22/04/2013, ajusta o projeto básico e apresenta alguns 
esclarecimentos quanto às solicitações da DICON. A DCC informa que diligenciou 
junto à DFPC – Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército 
Brasileiro e confirmou que a empresa Condor S/A é notadamente fornecedora exclusiva 
de 22 dos 26 itens listados no Projeto Básico. Esclarece que os outros quatro itens 
(Cartucho cal. 12 com 3 projetis cilíndricos de elastómero macio; Granada explosiva 
lacrimogênea (CS) com corpo de borracha e acionador tipo EOT com duplo estágio; 
Espargidor de agente de pimenta (OC) líquido, não inflamável, de uso coletivo e o 
Lançador para munições de baixa velocidade calibre 38,1mm) também poderiam ser 
enquadrados como de fornecimento exclusivo da Condor S/A, mas que a exclusividade 
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poderia ensejar discussões, questionamentos e dúvidas, por ter os produtos de outros 
fabricantes algumas poucas características semelhantes.  
 
A DCC, então, decidiu retirar do Projeto Básico os quatro itens citados, sob justificativa 
de que o protelamento ou não aquisição das munições resultaria no impedimento total 
do trabalho das equipes especializadas em Operações de Controle de Distúrbios, que 
atuarão nas cidades sede da Copa das Confederações e também na Jornada Mundial da 
Juventude. 
 
Dá Análise do novo Projeto Básico apresentado evidenciou-se que os questionamentos 
realizados pela DICON, quanto à justificativa pela escolha dos materiais descritos no 
projeto básico e quanto à justificativa pelo não atendimento dos demais materiais 
fornecidos pelas outras empresas, não foram respondidos e nem esclarecidos.  
 
O novo projeto básico excluiu do rol de aquisição os quatro itens que poderiam ser 
adquiridos por meio de licitação pública: a munição de borracha cal. 12 com 3 projetis, 
a granada lacrimogênea, o lançador de munições e o Espargidor de agente de pimenta 
de uso coletivo. Quanto a este último, ele não só foi excluído, mas substituído por um 
produto similar.  
 
No lugar do Espargidor de agente de pimenta, foi adquirido o Espargidor de agente 
lacrimogêneo, com princípio ativo diferente, mas com a mesma funcionalidade: 
utilização no controle de distúrbio e combate a criminalidade. Ressalta-se que o novo 
espargidor escolhido, dentre as várias tecnológicas disponíveis no mercado nacional, 
também pertence ao catálogo de produtos da empresa contratada e foi adquirido por 
inexigibilidade de licitação por ser tratar de fornecedor exclusivo. Dessa forma, 
observou-se que a solução adotada para adequar o projeto básico foi a substituição de 
um produto passível de ser adquirido por licitação pública por outro, cuja aquisição se 
faz de forma direta.  
 
O Espargidor de agente de pimenta é um produto comumente adquirido pelas forças 
policiais federais e dos estados da federação. O estado de São Paulo, que possui o maior 
corpo policial do país, adquiriu os espargidores de agente de pimenta cumprindo a regra 
geral do dever de licitar, conforme observam os pregões eletrônicos nº CSMAM-
05/30/11, CSMAM -5/30/12, CSMAM-03/30/13 e CSMAM-23/30/13. Ressalta-se que 
esta unidade da federação vem adquirindo constantemente este produto por meio de 
pregão eletrônico, sistema de registro de preços, utilizando inclusive recursos federais 
decorrente de convênio com a SENASP/MJ.  
 
Além do cumprimento do dever legal, a realização de licitação assegura vantagens 
econômicas para administração pública. O último pregão realizado pelo estado de São 
Paulo, em 06/12/13, pregão nº CSMAM-23/30/13, registrou o preço unitário de R$ 
260,00 para a aquisição do espargidor de agente pimenta de uso coletivo, preço 78,09% 
menor que o valor orçado pela empresa Condor S/A para a aquisição pelo DPRF. 
 
Quanto à realização de estudos técnicos prévios voltados para o mapeamento das 
soluções disponíveis no mercado e que justificassem as especificações de cada produto 
estabelecidas no Projeto Básico, a Unidade apresentou um Relatório técnico sobre as 
tecnologias de menor potencial ofensivo para uso em operações de controle de 
distúrbios pelo DPRF. O relatório, conforme citado anteriormente, embora tenha 
respondido aos questionamentos da equipe de auditoria, não compõe os autos da 
contratação e nem é citado quando dos questionamentos realizados pela DICON. 
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A DICON, também, realizou diligências, por meio do Of. nº 10/2013/DICON, junto à 
DPFC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados), órgão do Exército 
Brasileiro, para a comprovação do fornecimento exclusivo dos armamentos 
especificados no projeto básico, os quais foram corroborados pelo órgão de controle do 
Exército. Ressalta-se que os armamentos e munições possuem várias especificidades e 
no mercado nacional há muitos tipos de granadas, munições, espargidores e armamentos 
lançadores. Em cada tipo de produto, há muitas especificações e características, que 
quando reunidas individualizam o artefato de forma única, artefato que por vezes é de 
fornecimento exclusivo de um único fornecedor. Mas, essa exclusividade não significa 
que outras empresas não fabriquem, no mercado nacional, o mesmo produto, 
resguardadas pequenas variações nas especificações e características, conforme 
demonstra o Relatório da DCC ao apresentar diferentes tipos de granadas, munições de 
borracha e espargidores, fabricados por diversos produtores nacionais. 

Assim, cabe ao adquirente identificar no mercado os produtos disponíveis, inclusive 
com pequenas variações nas especificações inicialmente estabelecidas, as quais, por 
vezes apresentam  significativas variações de preço, a fim de comparar com as reais 
necessidades do órgão. Dessa forma, reduz-se a possibilidade de pagamento por item de 
valor maior se comparado a outro que da mesma forma atenderia às necessidades do 
adquirente. Ressalte-se, ainda, a necessidade de instruir o processo com tais pesquisas. 

Outra questão não esclarecida nos autos e nem na resposta da Unidade é a programação 
de realização de procedimento licitatório para aquisição dos artefatos que foram 
retirados do Projeto Básico. Foram excluídos armamentos e munições, comumente 
utilizados por forças policiais do país, como o Cartucho de munição de borracha cal. 12 
com 3 projetis, a Granada explosiva lacrimogênea, o Lançador para munições calibre 
38,1mm e o espargidor de agente de pimenta de uso coletivo. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria n° 2013 16900/003, item 3, a Unidade informou 
o seguinte:  

“...informo que não houve licitação para o referido objeto, após a exclusão do 
processo de contratação direta em exame. 
Por fim, informo que a última licitação para aquisição de materiais menos letais se 
deu por meio do PE 18/2012, cujo objeto compreendia o fornecimento de espargidores 
lacrimogêneos.” 

A Unidade esclareceu apenas que em contração anterior adquiriu espargidor 
lacrimogênio, não informando se há programação para a realização de procedimento 
licitatório para aquisição dos demais produtos, pois a simples exclusão dos itens do 
processo de contratação por inexigibilidade de licitação configuraria a preferência na 
aquisição dos produtos pela forma direta, contrariando a regra geral do dever de licitar.   

Uma das justificativas para a exclusão dos itens do projeto básico e o prosseguimento 
do processo de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, foi a iminência dos 
eventos Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, conforme despacho 
(fls. 54 e 54v)  nº 047/2013-DCC/CGO, parágrafos 4,5 e 6: 

“Dessa forma, tendo em vista que o DPRF tem pactuado com o Ministério da Justiça 
através da Secretaria da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos (SESGE), que se fará presente com suas Forças de Choque nas cidades sede da 
Copa das Confederações e também na Jornada Mundial da Juventude; e considerando 
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ainda que o mero protelamento ou a não aquisição das munições de menor potencial 
ofensivo resultará no impedimento total do trabalho das equipes especializadas em 
Operações de Controle de Distúrbios, esta área demandante decidiu por retirar do p.b 
os quatro objetos conflitantes, além de incluir um novo produto, ajustando as demandas 
de aquisição à legislação em vigor, sem margem de dúvidas quanto à classificação de 
exclusividade. 
A decisão acima foi tomada tendo por foco o cumprimento da missão e a necessidade 

de celeridade dos tramites de compra, pois caso as munições e tecnologias não sejam 
adquiridas, não haverá como prover o adequado serviço nos próximos grandes eventos, 
gerando grave risco à segurança pública, à fluidez do trânsito, ao patrimônio público e 
de terceiros nas rodovias federais das cidades sede, e consequentemente prejuízos à 
imagem da própria instituição e ao país. 
Por fim, solicito-vos que seja dada prioridade na execução nos demais trâmites 
necessários, uma vez que o desencadeamento da operação se dará logo no mês de 
junho/2013.”(Grifo nosso) 

Questiona-se, portanto, a programação da Unidade para aquisição dos equipamentos 
para utilização no evento Copa do Mundo FIFA 2014, uma vez que optou pela 
contratação dos itens de forma direta, sem procedimento licitatório, a partir da exclusão 
dos itens que seriam passíveis de aquisição por licitação pública, sob a alegação da 
necessidade de celeridade dos tramites da compra. O fato de os itens excluídos terem 
constado do Projeto Básico demonstra sua necessidade para a Unidade, o que se 
contrapõe ao fato de que até o momento não haver informações sobre novo processo 
para aquisição destes. Assim, considerando a proximidade do próximo grande evento 
em 2014, não poderá o DPRF alegar a falta de tempo para realização do procedimento 
licitatório de modo a adquirir os referidos itens por dispensa/inexigibilidade de 
licitação.  

Em relação às recomendações, estas serão monitoradas e acompanhadas durante o 
exercício de 2014, no Acompanhamento Permanente dos Gastos (APG) da Unidade, 
para confirmação do integral cumprimento.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Compor os autos do Processo nº 0865.0000345/2013-43  com o 
Relatório Técnico sobre as tecnologias de menor potencial ofensivo para uso em 
operações de controle de distúrbios pela PRF,esclarecendo por que os demais produtos 
ofertados pelos outros fornecedores não atendem as necessidades da administração. 
 
Recomendação 2: Nas futuras contratações, separar por lotes os itens passíveis de serem 
adquiridos dessa forma e realizar a contratação por meio de procedimento licitatório, 
sempre que possível, em oposição à contratação por inexigibilidade; realizar 
programação para a realização das licitações, com chamamento público de 
fornecedores, se necessário realizando audiências públicas.  
 
 
1.3 ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA NAS 

FRONTEIRAS - ENAFRON                                                                                                                                  

1.3.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     
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1.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da Ação de Governo 20IC - "Estratégia Nacional de Segurança 
Pública nas Fronteiras - ENAFRON" 
 
Fato 
 
 

Programa: 2070 - Segurança Pública com Cidadania Total das Despesas Empenhadas do 
Programa: 

R$ 292.489.104,87 
Ação: 20IC - Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON 

Dotação 
Atualizada (R$) 

Despesas 
Empenhadas 

(executadas)(R$) 
Despesas 

Liquidadas (R$) 
Meta Financeira 

(R$) 

Percentual da Despesa 
Executada em relação 

ao Programa 
(Representatividade) 

155.768.000,00 76.366.638,79 9.944.873,54 76.366.638,79 30% 

 

Essa ação possui como produto “Operação apoiada” e consiste na aquisição de 
equipamentos voltados ao emprego operacional e administrativo das instituições de 
Segurança Pública nas fronteiras brasileiras (aquisição de scanners veiculares, sistema 
de monitoramento e controle, sistemas de inteligência e interceptação de sinais; 
veículos, embarcações e aeronaves voltados ao emprego operacional; equipamentos de 
proteção individual; equipamentos de radiocomunicações e videoconferência; 
mobiliário e materiais diversos para atividades a serem realizadas nas fronteiras; 
reforma e construção de bases policiais e Delegacias de Polícia existentes em área de 
fronteira; construção de próprios nacionais residenciais); Capacitação de operadores de 
segurança pública para as áreas de fronteiras; Pagamento de Diárias e Passagens para 
realização de operações nas áreas de fronteiras, realização de capacitação de operadores 
de segurança, cursos, seminários, eventos, grupos de trabalho e de encontros técnicos. 

Sua implementação se dá pelo levantamento da necessidade de modernização das 
instalações e construção de novas Unidades Operacionais; modernização tecnológica, 
com a aquisição de equipamentos, armamento, coletes balísticos, softwares, materiais, 
uniforme, viaturas, motocicletas e aeronaves para as atividades de policiamento; 
realização de treinamento especializado e implementação de operações de fiscalização e 
de combate aos crimes típicos da região de fronteira, especialmente em locais com 
maior incidência; fiscalização sistemática do tráfego de precursores químicos, madeiras, 
animais silvestres e seres humanos, entre outros. Será implementada por meio da 
realização de certames licitatórios, baseados na Lei nº. 8.666/93, após pesquisas 
tecnológicas de equipamentos com melhor custo-benefício para a Polícia Rodoviária 
Federal. 

A base legal dessa ação é o Decreto nº 7.496, de 8/6/2011. 

Para avaliação da Ação 20IC, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 31,18% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
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processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 
 
- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 

  
##/Fato## 

1.3.2 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.3.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Análise da licitação e contratação do Sistema de Radiocomunicação da Polícia 
Rodoviária Federal    
 
Fato 
 
Em 21/11/2012 o Ministério da Justiça encaminhou à Controladoria-Geral da União o 
Aviso Ministerial nº 2105/2012-MJ, o qual tratava de denúncia recebida pelo Ministério 
de favorecimento do Consórcio Teltronic no Pregão Presencial Internacional nº 
24/2012, cujo objeto era o fornecimento, instalação, configuração e operacionalização 
da solução de infraestrutura de radiocomunicação profissional móvel. Em síntese, a 
denúncia abordava os seguintes aspectos: 

• o Termo de Referência da licitação apresentava diversas falhas/especificações 
com o intuito de direcionar o objeto e privilegiar o fabricante Teltronic; 

• o envolvimento do corpo técnico do DPRF, na figura do inspetor Reinaldo Las 
Cazas, com a empresa Teltronic; 

• aspectos que o denunciante entende que foram ignorados pelo DPRF; 

Os apontamentos apresentados na denúncia foram verificados pela equipe de auditoria, 
que entendeu que, diante da grandeza e complexidade do sistema em questão, seria 
necessário realizar uma análise completa do Projeto Básico elaborado. A seguir será 
apresentado, para contextualização da situação, o histórico dos acontecimentos. Convém 
ressaltar que o Relatório completo resultante da Ação de Controle realizada foi 
encaminhado por meio de Aviso Ministerial ao Ministro da Justiça (RDE nº 
00190.029879/2012-23. 
 
Histórico 
 

Em 21/02/2011 foi publicada a Resolução nº 21/2011, do Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação e Comunicações do DPRF, a qual instituiu a Câmara Técnica 
de Radiocomunicação. O trabalho desta subsidiou a confecção da minuta de Termo de 
Referência, o qual foi apreciado em Audiência Pública em 14/10/2011. Na ocasião oito 
empresas compareceram e se credenciaram, apresentando seus questionamentos e 
sugestões, os quais subsidiaram as adequações do Termo de Referência. 
            Durante o período entre a publicação do Termo de Referência e a abertura do 
certame seis empresas tentaram impugnar o edital, tendo suas manifestações analisadas 
pelo DPRF (pregoeiro e equipe técnica), que concluiu pela inexistência de elementos 
ensejadores de alteração ou adiamento do certame. 
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            Em 06/12/2011 chegou ao DPRF, por meio de despacho do Excelentíssimo 
Ministro de Estado da Justiça, uma correspondência expedida pela empresa Cassidian, 
contendo denúncia quanto ao certame em tela. Após reuniões que contaram com a 
presença da Secretária-Executiva/MJ, do Chefe de Gabinete do Ministro/MJ e da 
Diretora-Geral do DPRF, nas quais foi apresentada a manifestação da área técnica, 
decidiu-se que não havia motivo para suspender ou alterar o certame. 
            Em 13/12/2011 ocorreu a abertura do certame e houve o credenciamento de 
apenas uma empresa (Teltronic Brasil Ltda), sendo, portanto, a única a ofertar proposta 
e participar da fase de lances. Para este pregão a Administração  estimou o valor de R$ 
169.456.363,51, e a empresa apresentou proposta no valor de R$ 125.606.106,16, a 
qual, após negociação, baixou para R$ 118.999.999,99. Apesar de o valor final ter 
ficado substancialmente abaixo do estimado pela Administração, o pregoeiro e sua 
equipe de apoio decidiram pela revogação do certame, apresentando, para isso, os 
seguintes esclarecimentos, registrados no Comprasnet: 
“Em face da superveniência do comparecimento de apenas uma licitante em 
contraposição ao número de potenciais concorrentes ao certame, aferido durante as 
fases de planejamento da contratação, da audiência pública, da retirada dos editais, da 
realização de vistorias técnicas, bem como em face dos questionamentos apresentados 
por pretensas concorrentes acerca da possível insuficiência de prazo estipulado para 
obtenção de toda documentação exigida no Ato Convocatório, devidamente 
consularizada e notarizada, requer-se a priorização dos princípios do interesse 
público, da ampla competitividade e a da economicidade, impondo-se a presente 
revogação, com vistas a que se promovam os ajustes necessários objetivando-se a 
possível contratação mais vantajosa à Administração.” 
            Diante da situação, o DPRF realizou em 29/02/2012, nova Audiência Pública 
com o intuito de obter subsídios para uma possível adequação da minuta do edital que 
balizaria a publicação de uma nova licitação. Esta audiência contou com a participação 
de representantes de 12 empresas, dentre elas a Cassidian e a Teltronic, bem como de 
diversos Órgãos Federais (ex. CGU/PR, PF/MJ, SENASP, etc), onde foram discutidos 
os pontos do novo Termo de Referência e apresentadas sugestões. O Termo de 
Referência elaborado estabeleceu para a contratação o valor estimado de R$ 
132.147.041,19. 
            Em 17/08/2012 foi publicado o novo edital (Pregão Internacional nº 24/2012), 
sendo que oito empresas realizaram vistorias na forma estabelecida. Em 16/10/2012, 
data da abertura da sessão apenas duas empresas participaram: Indra Sistemas S.A e o 
Consórcio Teltronic (formado pelas empresas Teltronic Brasil Ltda e Teltronic S.A 
Unipersonal). A fase de disputa do pregão foi concluída sagrando-se vencedor o 
consórcio Teltronic, com o valor de R$ 62.880.000,00. 

Diante da situação apresentada, dos valores envolvidos e da complexidade do objeto a 
ser contratado, a CGU decidiu realizar uma Ação de Controle específica, analisando não 
apenas os fatos apresentados na denúncia, como também realizando uma verificação 
completa dos documentos referentes ao processo de aquisição do objeto. A seguir são 
apresentados os resultados obtidos: 
 
Quanto aos aspectos abordados na denúncia, a CGU concluiu que: 

• Com base nas análises realizadas, e especificamente quanto aos pontos 
apresentados na denúncia, não foi possível verificar o direcionamento do 
certame para a empresa Teltronic; 

• Não se vislumbrou, nos termos do que foi apontado na denúncia, nenhuma 
relação entre o Sr. Las Cazas e a empresa Teltronic que pudesse comprometer a 
lisura do procedimento licitatório; 
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• contrariamente ao alegado na denúncia, a empresa Teltronic não estava 
envolvida nas irregularidades do pregão ocorrido na PMPI. A empresa foi a 
autora da representação junto ao TCU que culminou na aplicação de multa ao 
Secretário de Segurança do Estado, o mesmo que é citado na denúncia fazendo 
propaganda negativa da empresa Teltronic. 

No que diz respeito à análise dos processos que deram origem ao procedimento 
licitatório, bem como dos documentos da licitação em si, foram identificadas diversas 
fragilidades, as quais são apresentadas a seguir: 

• Quanto ao projeto básico do sistema de radiocomunicação: Verificou-se que 
o projeto apresentado encontra-se incompleto, não tendo sido encontradas nos 
processos disponibilizados informações essenciais como a localização exata dos 
sítios e altura das torres. Também foram verificadas diversas fragilidades nas 
memórias de cálculo apresentadas e incongruências entre estas memórias e os 
dados contidos no Termo de Referência. Ressalta-se também a preocupação pela 
utilização, por parte do DPRF, de um software livre desenvolvido para 
aplicações de rádio amador, para a realização de toda a prospecção de uma rede 
com a abrangência e complexidade da rede proposta; 

• Ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto 
Básico: O projeto básico apresentado não possui ART, o que contraria a 
legislação vigente (Lei nº 12.465/2011 – LDO, Resolução nº 361/1991 do 
CONFEA, Orientação Técnica IBR 001/2006 do IBRAOP) e jurisprudência do 
TCU (Acórdão nº 632/2012 e Súmula nº 260/2010), além de dificultar a 
responsabilização por eventuais erros ou omissões; 

• Requisitos para recebimento definitivo extrapolam limites do objeto 
contratado: Apesar de ter segregado o projeto para aquisição por meio de 9 
pregões distintos, passíveis, portanto, de serem vencidos por empresas 
diferentes, o Termo de Referência contém cláusulas que vinculam o recebimento 
definitivo do objeto de uma licitação ao cumprimento de requisitos que 
demandam a instalação dos objetos referentes à outras licitações. Tal fato, além 
de representar um problema jurídico, dificulta e até mesmo impossibilita, em 
alguns casos, a responsabilização e cobrança de multas por eventuais falhas ou 
não cumprimento dos requisitos sistêmicos da rede; 

• Potencial prejuízo à competitividade das licitações posteriores: A Empresa 
vencedora do primeiro certame terá acesso à informações, como a localização 
exata dos sítios, que trarão uma vantagem competitiva em relação às outras 
empresas nas demais licitações; 

• Incoerência quanto às informações referentes às manutenções preventiva e 
corretiva: Foram identificadas informações contraditórias no TR quanto à 
realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva. Em suas 
manifestações o gestor informa que somente contratará os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva após vencidos os quatro anos de garantia e 
assistência técnica. A planilha de custos (item 7.1.3.5 do TR) indica que os 
custos daqueles serviços deveriam ser incluídos nos itens de garantia e 
assistência técnica, porém não são descritos que serviços deveriam ser 
realizados, a periodicidade e o nível técnico do pessoal necessário à sua 
execução, de forma a permitir a orçamentação de maneira isonômica por parte 
dos fornecedores. Por outro lado, tais serviços não foram incluídos naqueles 
listados como parte integrante da garantia e assistência técnica (item 11 do TR). 
Além disso, o item 3.10 do edital dispõe que os serviços de manutenção 
preventiva e corretiva serão realizados pelo corpo técnico do DPRF; 
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• Previsão de pagamento em parcelas desproporcionais: O Termo de 
Referência prevê o pagamento de 90% do valor contratado com a simples 
entrega dos equipamentos, configurando uma situação completamente diferente 
das práticas usuais de contratações públicas, conforme demonstrado, além de 
representar um risco substancial ao Órgão. Isso porque a Administração não está 
adquirindo equipamentos, mas sim um sistema completo de radiocomunicação. 
A mera entrega dos equipamentos não garante que eles funcionarão a contento e 
nem que serão disponibilizados em perfeito funcionamento no prazo acordado. 
Assim sendo, e na eventualidade de aplicação das multas previstas, a 
Administração terá que recorrer às esferas administrativa e judicial para 
recuperar o dinheiro pago; 

• Subjetividade nos requisitos exigidos para o recebimento definitivo: O item 
do TR que trata do recebimento definitivo apresenta critérios subjetivos de 
aceitação, sem apresentar o necessário detalhamento de quais os testes que 
efetivamente serão realizados, a forma como serão realizados, os parâmetros que 
definirão a adequabilidade dos serviços/equipamentos fornecidos. A falta destas 
informações leva a uma insegurança para os eventuais fornecedores em virtude 
do princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

  
Com base no resultados dos trabalhos da Ação de Controle executada foi encaminhado 
o Relatório de Demandas Externas (RDE) nº 00190.029879/2012-23 ao Ministro da 
Justiça, em 12/04/2013, para subsídio à tomada de decisão quanto ao contrato em tela.  
Instada a se manifestar sobre as ações tomadas como consequência do referido RDE, 
por meio de Solicitação de Auditoria datada de 09/04/2014, o DPRF apresentou suas 
considerações, as quais serão abordadas de forma resumida nos parágrafos a seguir. 
No que diz respeito à não apresentação da localização exata dos sítios e altura das torres 
informou que teve a preocupação de publicar as informações mais próximas possíveis 
da realidade, sem, contudo, comprometer as atribuições do dever de segurança pública. 
Quanto ao apontamento sobre fragilidades nas memórias de cálculo informou que a 
metodologia de utilização do software aplicando-se os parâmetros de ajuste resultou no 
modelo de predição delineado pela PRF e que se mostrou confiável. Neste sentido, 
acrescentou excertos do Relatório de Prospecção de Rede que demonstraria que a 
instalação piloto, executada na Delegacia da PRF em Foz do Iguaçú, teria apresentado 
resultados condizentes com os esperados no projeto. 
Com relação ao apontado sobre incongruências entre as memórias de cálculo do projeto, 
a PRF se manifestou no sentido de que seria um mal entendido, pois trata-se de uma 
evolução natural do projeto e que demonstraria o cuidado e o empenho da equipe. Ainda 
assim, informam que foram revisados os arquivos de Memória de cálculo e 
detalhamento técnico do projeto, no sentido de se evitar eventuais dúvidas futuras. 
Quanto à utilização de um software livre para dimensionamento do sistema de 
radiocomunicação das dimensões do projetado, informaram que a qualidade técnica do 
modelo e do aplicativo é conhecida da PRF e de seus técnicos, terceiros e próprios, 
como constatado no processo e que deve-se compreender que em nenhum caso, mesmo 
com o uso de softwares comerciais, se conseguiria eliminar a incerteza típica de 
predições de propagação, uma vez que todos os modelos desenvolvidos carregariam um 
grau de erro, incerteza e imprecisão. 
No que se refere ao apontamento sobre a ausência de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) do projeto, a PRF informa que providenciou a documentação necessária, 
tendo encaminhado em anexo as ART´s. 
Quanto ao apontamento sobre os requisitos para o recebimento definitivo, que no 
entendimento da equipe de auditoria, extrapolariam os limites do objeto contratado, a 
PRF informou que cumpriu todos os ditames legais e que não há que se penalizar a 
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empresa por eventuais falhas ou não cumprimento dos requisitos sistêmicos da rede, 
pois a empresa é responsável apenas por fornecer e instalar os equipamentos, devendo 
garantir o atendimento às condições previstas no edital.  
Em relação ao apontamento sobre o potencial prejuízo à competitividade das licitações 
posteriores, os técnicos da PRF informam que a publicidade da localização dos sítios de 
telecomunicações poderia trazer prejuízos operacionais caso eles viessem a ser atacados 
e vandalizados. Acrescentaram que uma forma de contornar o problema seria a inserção 
de cláusula editalícia que garantisse que nas contratações onde a conhecimento da 
localização e vistorias aos locais fosse fundamental para permitir a igualdade de 
condições na licitação, que esta informação seria disponibilizada, mediante assinatura 
de termo de sigilo. 
Quanto ao apontamento sobre incoerência das informações referentes às manutenções 
preventivas e corretivas, o DPRF informa que foram sugeridas alterações no contrato nº 
64/2012, a serem realizadas por meio de termo aditivo. 
Por último, com relação ao apontamento sobre a previsão de pagamento em parcelas 
desproporcionais, o DPRF informou que realizou os ajustes necessários por meio de 
termo aditivo ao contrato. 
Dada a complexidade do objeto, a análise técnica da manifestação apresentada pelo 
gestor, bem como a verificação dos documentos apresentados, serão acompanhados via 
Plano Permanente de Providências da Unidade.   
##/Fato## 

 

 

2 PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA 

JUSTICA     

2.1 ADMINISTRACAO DA UNIDADE                                                                                                                                                                                                      

2.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica da Ação de Governo 2000 - "Administração da Unidade". 
 
Fato 
 
 

Programa: 2112 - Programa de Gestão e Manutenção do 
MJ 

Total das Despesas Empenhadas do 
Programa:  

R$ 1.821.859.267,00 
Ação: 2000 - Administração da Unidade 

Dotação 
Atualizada (R$) 

Despesas 
Empenhadas 

(executadas)(R$) 
Despesas 

Liquidadas (R$) 
Meta Financeira 

(R$) 

Percentual da Despesa 
Executada em relação 

ao Programa 
(Representatividade) 

130.348.663,00 21.970.492,20 17.345.510,17 21.970.492,20 7% 

 

Trata-se da Ação 2000 - Administração da Unidade, cuja finalidade é constituir um 
centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos 
da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações 
finalísticas, a ação compreende: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e uso 
de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, 
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cedidos ou alugados; despesas com tecnologia de informação e comunicações, sob a 
ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas de informações, aquisição de 
equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio, desde que 
voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores em temas e 
ferramentas de uso geral; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de 
passagens, pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por objetivo 
elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de 
eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de 
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas; 
demais atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade. 

Para avaliação da Ação 2000, no que se refere a processos licitatórios, foi efetuada 
amostragem não probabilística, considerando os critérios de materialidade, relevância e 
risco, com extensão correspondendo a 9,8% do total das despesas executadas com 
créditos da referida Ação. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos 
processos licitatórios, sendo que a profundidade contemplou, principalmente, os 
seguintes elementos: 

- Identificação do Contratado (nome/razão social e CPF/CNPJ); 
- Motivo da contratação; 
- Modalidade, objeto e valor da contratação; 
- Fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 
- Regularidade do processo avaliado. 
  
##/Fato## 

2.1.2 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Contratação de empresa para agendamento de viagens por meio de adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 13/2012, da 4ª SRPRF/MG. 
 
Fato 
 
Trata-se do Processo nº 08650.000411/2013-85 da contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, para aquisição de 
passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, 
remarcação e cancelamento de passagem. 
O fato motivador para o evento foi atender às necessidades rotineiras da Polícia 
Rodoviária, além das demandas que envolvem deslocamento em função da Copa das 
Confederações e Copa do Mundo. 
Conforme consta dos autos, o DPRF optou por aderir ao Registro de Preços da 4ª 
Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. 
O Pregão Eletrônico nº 11/2012 promovido pela 4ª SPRF/MG, teve como vencedora a 
empresa Pay Less Viagens e Turismo Ltda., CNPJ 39.822.176/0001-64. A Ata de 
Registro de Preços nº 13/2012 respaldou a celebra do Contrato nº 08/2013, celebrado no 
valor de R$ 1.995.000,24. 
O Memorando nº 10/2013 – DISEG, 18/06/2013, solicita autorização para emissão de 
termo aditivo sob a alegação de que em apenas 3 meses de vigência do contrato foi 
executado 70,21% do limite contratual e solicita os 25% permitidos em lei, ou seja, para 
esse contrato a importância de R$ 498.750,00, sendo aprovado pelo Coordenador-Geral 
de Administração/DPRF, na mesma data da solicitação. 
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A Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato foi apreciada pela área jurídica e o termo foi 
assinado em 10/07/2013. 

Da análise aos autos do processo fica evidenciado quantitativo definido na fase interna 
da licitação foi subestimado e, que o adicional estabelecido no 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 08/2013 veio no sentido de minimizar a falha no planejamento.  
##/Fato## 

2.1.3 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 
Diferenças entre a execução contratual e o Projeto Básico. 
 
Fato 
 
Trata-se de análise do Processo n° 08650.000184/2013-98, referente à Dispensa de 
Licitação, inciso XIII, da Lei 8.666193, cujo objeto é a contratação de instituição, nos 
termos do art. 24, para prestação de serviços técnico-especializados, com vistas à 
organização e realização de concurso público para o provimento de 1.000 (mil) cargos 
de Policial Rodoviário Federal, do Departamento de Policia Rodoviária Federal. 
 
O valor de contratação desse serviço, conforme Contrato n° 20/2013-DPRF, celebrado 
com a Fundação Universidade de Brasília –FUB, foi estimado em R$ 16.849.400,00, 
para um universo de até 200 mil inscrições efetivadas. A estimativa desse valor é 
calculada de acordo com faixas de 50 mil alunos, que se iniciam em zero e finalizam em 
350 mil, cujos valores correspondem, respectivamente, a R$ 8.449.400,00 e a R$ 
25.024.400,00, adicionado, a este último, R$ 53,50 por aluno que exceder a 350 mil 
inscrições.  
 
Sobre a execução orçamentária desse contrato, foram detectadas três notas de empenho 
a ele relacionadas – 2013NE800334, 2013NE800336, 2013NE800550 – com valores, 
respectivamente, R$ 0,00, R$ 5.829.267,00 (R$ 3.972.000,00 liquidado e pago) e R$ 
5.990.180,15 (R$ 4.301.613,60 liquidado e pago), que totalizam R$ 11.819.448,00 (R$ 
R$ 8.273.613,60 liquidado e pago) - referência: SIAFI – 06/12/2013. Esse valor 
empenhado corresponde ao preço do Contrato para 109.733 inscrições no concurso 
público, ou seja, o valor contratual já foi definido e totalmente empenhado. Tais 
empenhos foram inscritos na Ação 20IC – Estratégia nacional de segurança pública nas 
fronteiras, Programa 2070 - Segurança pública com cidadania; e na Ação 2000 - 
Administração da unidade, Programa 2112 - Programa de gestão e manutenção do 
ministério da justiça. 
 
Quanto à execução física do contrato, deverá ocorrer segundo duas etapas do concurso, 
divididas nas seguintes fases: 
 
Etapa Descrição da Etapa Fase Descrição da Fase 

1° 
Admissão à Matricula na 

Segunda Etapa 

1° Provas Objetivas e Discursivas 
2° Avaliação de Títulos 
3° Exame de Capacidade Física 
4° Avaliação Psicológica 
5° Avaliação Médica 

6° 
Avaliação da Condição de 
Portador de Deficiência 

2° Curso de Formação Profissional 1° Curso de Formação Profissional 
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Especificamente sobre a 2° fase da 1° Etapa, Avaliação de Títulos, consta no Projeto 
Básico, anexo ao citado Contrato, que seria composta de três critérios: A- Diploma de 
curso de doutorado; B – Diploma de curso de mestrado; C – Diploma de curso de 
especialização. Com essas características, foi determinado o custo de R$ 158.500,00 
para a avaliação de 4.000 títulos, conforme Ofício Cespe/Unb n° 1247/2013. 
 
Dessa forma, para fins de precificação e de pagamento, foi elaborado um cronograma 
físico-financeiro que incluiu a finalização da 1° Etapa com o limite de 4.000 
convocados, conforme o contrato n° 20/2013 – DPRF, de 11/06/2013, resumido no 
quadro abaixo: 
 
Etapa Fase Serviço Executado Percentual 

1° 

1° 

Aplicação 
das provas 
objetiva e 
discursiva 

Após as Inscrições e pagamentos 
das taxas e dos locais de provas 

30% 

Após a aplicação das provas 
objetiva e discursiva 

20% 

Após o resultado final das 
provas objetiva e discursiva 

20% 

2° 
Divulgação do resultado final das demais fases 
da primeira etapa (quantidade de aprovados na 
prova discursiva, limitados a 4.000 convocados) 

20% 

2° 1° 

Curso de 
Formação 
(1000 

aprovados) 

Resultado da 1° prova objetiva 5% 

Resultado final do concurso 5% 

Total Geral do Projeto 100% 
 
Entretanto, na mesma data de 11/06/2013, foi publicado o Edital n° 1 – PRF, que tornou 
pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de 
cadastro de reserva no cargo de Policial Rodoviário Federal, padrão I da Terceira 
Classe. No item 14 desse documento, Da Avaliação de Títulos, consta um critério 
adicional de avaliação de títulos: D – Exercício em cargo público. Além disso, está 
descrito que serão convocados para esta etapa 2.000 candidatos, ou seja, a metade do 
número previsto no Projeto Básico e na Proposta de Preço do CESPE/Unb. 
 
Assim, para se analisar os motivos das diferenças entre as especificações contidas no 
Projeto Básico e aquelas encontrados no Edital de abertura do concurso, bem como para 
se verificar a eventual correção nos valores contratuais decorrentes dessas diferenças, 
foram emitidas as Solicitações de Auditoria n° 201316900/05 e n° 201316900/06. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de alteração formal do Projeto Básico, Anexo I do Contrato Administrativo n° 
20/2013-DPRF. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta às Solicitações de Auditorias n° 201316900/05 e 201316900/06, a Unidade 
Auditada manifestou-se por meio do Ofício n° 014/2013-CNCPRF2013, de 29 de 
novembro de 2013, conforme transcrição abaixo: 
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“ITEM Nº 01 SA 2013 16900/05: Informar por que o Quadro de Atribuições de Pontos 
para a Avaliação de Títulos do edital nº 1 - PRF - Policial Rodoviário Federal, de 11 de 
junho de 2013, possui requisitos e pontuações diferentes daqueles estabelecidos no 
Projeto Básico, anexo ao Contrato nº 20/2013, também de 11 de junho de 2013. 
 
MANIFESTAÇÃO: Em atendimento ao item nº 01 informamos que a inclusão de título 
referente à atividade policial (item 14.3, alínea D) no Edital nº 1 - PRF, de 11 de junho 
de 2013, bem como a redistribuição da pontuação dos demais títulos, situação não 
prevista no projeto básico, foi realizada em comum acordo entre a Contratante e a 
Contratada. Sabe-se que o objetivo do projeto básico é definir todos os elementos 
necessários e suficientes à plena identificação do serviço, a fim de possibilitar aos 
licitantes a formulação de suas propostas em igualdade de condições. Desse modo, serve 
o projeto básico para a escolha da instituição organizadora do certame, tendo, no 
presente caso, cumprido seu papel. Entretanto, é possível que ocorram adequações ao 
longo da execução contratual para aprimoramento do resultado pretendido. Ressaltamos 
que referida adequação não teve repercussão financeira nem alteração do objeto do 
Contrato Administrativo nº 20/2013-DPRF. 
 
ITEM Nº 02 SA 201316900/05: Informar se o valor do Contrato nº 20/2013 foi 
atualizado de acordo com o número de avaliações de 2.000 títulos (1 º etapa do 
concurso ), previstas no Edital do concurso, valor menor do que as 4.000 avaliações de 
títulos constantes na proposta inicial da Fundação Universidade de Brasileira. As 
documentações comprobatórias deverão ser encaminhadas com as informações. 
 
MANIFESTAÇÃO: Não houve atualização do valor contratual. Vale salientar que a 
remuneração se dará apenas para os quantitativos e serviços efetivamente executados.” 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, a Unidade Auditada manifestou-se 
por meio do Ofício n° 041/2014-DG/PRF, de 14 de fevereiro de 2014, conforme 
transcrição abaixo: 
 
“A recomendação decorreu da constatação de que o Edital de realização do concurso 
público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de PRF 
contemplou critério adicional de avaliação de título - Exercício em cargo público - e 
reduziu a convocação de candidatos para essa etapa de 4000 para 2000, alterando as 
condições estabelecidas no Projeto Básico, instrumento prévio à contratação e vinculado 
ao instrumento de contrato. 

No que tange ao acréscimo de critério de avaliação de título, apresenta-se a 
manifestação constante do Memorando nº 62/2014 - NUCOMP, encaminhado a CGA, 
em que o Núcleo de Compras do DPRF afirma que a celebração de termo aditivo não 
possui sustentação legal para ser efetuada posto que o Edital do Concurso já fora 
publicado, assim vejamos: 
 
 “Memorando n° 62/201 – NUCOMP 
 
À CGA, 
 
Assunto: Contrato Administrativo n° 20/2013-PRF 
 
1. Trata o presente de solicitação do Presidente da Comissão Nacional do Concurso 
PRF2013 que levanta a necessidade de alteração do Anexo I do Contrato 
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Administrativo 2012013, mas especificamente do Anexo - 1 Projeto Básico, com a 
inclusão da alínea "d'', no item 5.6( Exercício de cargo público de natureza policial) no 
rol da/ase de Avaliação de Títulos, com a consequente redistribuição da pontuação da 
citada fase. 
2. Tal alteração, conforme informado no Memorando 002/201.JCNCP RF20l3. será 
necessária pois foi constatado pela equipe da Controladoria Geral da União. na 
Solicitação de Auditoria n° 201316900108, que na publicação do Edital do Concurso 
DPRF/2013. houve a inclusão do exercício de cargo público de natureza policial rol de 
títulos a serem avaliados. sem a formalização da alteração do  respectivo contrato 
administrativo. 
3. Em resposta aos levantamentos da equipe da CGU, foi informada pela citada 
comissão que a inclusão da respectiva alínea se deu por Tratativas entre a Contratada 
e este Departamento e que não houve impacto financeiro na execução do objeto 
contratado. Em resposta, a equipe da CGU alegou que o Projeto Básico, por fazer 
parte integrante do Contrato Administrativo 20/2013, 
deveria ser alterado seguindo as formalidades dispostas na legislação vigente, ou seja. 
art. 65 da lei 8.66611993 . 
4. Ocorre que, conforme informado na Solicitação de Auditoria n°2013 I 6900108, "(...) 
a modificação contratual, ou seja, do Projeto Básico (Anexo I) é um ato administrativo 
motivado e que deve ser finalizado previamente à execução dos serviços modificados". 
5. Sendo assim, e tendo em vista que já ocorreu o Concurso DP RF2013 a convocação 
para apresentação dos títulos, EDITAL N" 1../ - PRF – POLICIAL RODOVIÁRIO 
FEDERAL, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, e até mesmo já ocorreu a publicação do 
resultado provisório na citada fave, EDIT AL Nº 17 PRF - POLICIAL RODOVIIÍRIO 
FEDERAL, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 
evoluo a presente documentação, para deliberação que o caso requer manifestando 
este Núcleo, s.mj., pelo indeferimento da alteração contratual pleiteada. pelos motivos 
acima expostos. " 
 

Ante o exposto, ratifica-se a impossibilidade de se formalizar Termo Aditivo, 
posto que a celebração do referido instrumento, neste momento, é intempestiva, uma 
vez que a modificação deve ser motivada por ato administrativo e prévia a execução dos 
serviços contratados. 

Mesmo que fosse tempestiva, o que não é o caso, entende-se como 
desnecessária, s.m.j, a formalização de Termo Aditivo para contemplar o acréscimo de 
um critério de avaliação de título, pois o fato não compreende alteração essencial do 
objeto. 

A afirmação do parágrafo anterior advém da análise do Projeto Básico, que 
contemplava a obrigação da contratada, durante a fase de avaliação de título, de avaliar 
três critérios: A- Diploma de curso de doutorado; B- Diploma de curso de mestrado; e 
C- Diploma de curso de especialização. Nota-se que todos esses critérios constam do 
Edital do Concurso, acrescido do critério D- Exercício em cargo público. Infere-se que 
o critério adicional de avaliação dos títulos - Exercício cm cargo público, não onerou o 
contrato, mas constituiu fator de aprimoramento da execução dos serviços que não 
comprometeu os critérios objetivos adotados para seleção da instituição responsável 
pela organização do concurso público. 

Destarte, poder-se-ia fazer analogia a uma contratação de determinada empresa 
para a prestação de um serviço específico e que durante a execução do serviço incluísse 
uma forma adicional na atividade desenvolvida com o objetivo de aperfeiçoar 
fornecimento do produto de maneira adequada e condizente ao contratado. Assim, ao 
analisar uma hipótese em que uma empresa é contratada para realizar a varrição de um 
pátio com o emprego de vassouras e que, durante a execução contratual, percebe que ao 
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utilizar um equipamento de aspiração de ar obtém-se resultado igual ou superior, sem 
aumentar ou diminuir o custo, optando, assim, pelo uso da máquina ao uso da vassoura, 
conclui-se que tal alteração no modo de execução não reflete em circunstância para a 
qual deva-se formalizar a alteração do instrumento contratual por meio de celebração de 
Termo Aditivo. 

No que tange à alteração contratual para contemplar a redução de 4000 para 
2000 candidatos convocados para a fase de avaliação de títulos, pertinente apreciar o 
resultado da análise da recomendação n.0 2, tratada a seguir, que aborda o ajuste do 
valor contratual de forma a reduzir o seu preço de acordo com a avaliação de títulos de 
2.000 candidatos. 

Salienta-se que a PRF encontra-se em tratativas junto ao CESPE/UnB, visando a 
obtenção de acordo para que o valor seja reajustado na mesma proporção da redução do 
número de candidatos, portanto, 50%, ou que a Organizadora comprove a 
impossibilidade, consoante se extrai do Oficio nº 83/2013-NUCOMP, expedido em 26 
de dezembro de 2013, a saber: 
 
(...) 
 

Até a presente data a Divisão de Licitações, Contratos e Convênio não recebeu a 
resposta solicitada, assim, salvo melhor juízo, a adequação do valor deverá ser realizada 
após manifestação do Cespe/UnB. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade Auditada explicou que modificações na redistribuição da pontuação dos 
títulos não previstas no Projeto Básico foram realizadas em comum acordo entre a 
Contratante e a Contratada, e que o Projeto Básico cumpriria seu papel ao possibilitar a 
escolha da Contratada, instituição organizadora de concurso público. 
 
Entretanto, deve-se ressaltar que o Projeto Básico é o elemento norteador não apenas da 
licitação ou de sua dispensa, mas também de toda a execução contratual, uma vez que 
define todas as características do produto/serviço a ser entregue. A Lei, no entanto, 
prevê situações em que é possível alterar o objeto contratado, desde que cumpridas 
algumas condições.    
 
Sobre as características do Projeto Básico, tem-se que este compõe o Contrato 
Administrativo n° 20/2013 - DPRF e está identificado como Anexo I. Portanto, a 
modificação do Projeto deve seguir as mesmas formalidades exigidas para a 
modificação do contrato, conforme determina a lei de Licitações e Contratos:  

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos” 

Com isso, evidencia-se que a modificação contratual, ou seja, do Projeto Básico (Anexo 
I) é um ato administrativo motivado e que deve ser finalizado previamente à execução 
dos serviços modificados. 
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Esse entendimento foi pacificado pelo Tribunal de Contas da União por meio do 
Acórdão 1949/2007 – Plenário: 
 
“Não é demasiado lembrar que os contratos administrativos são atos formais, 
conforme dispõe o art. 60 da Lei n. 8.666/1993. Havendo alteração de elemento 
essencial, tal como o objeto e o preço, deve observar a mesma formalidade prevista 
para o contrato original, sendo vedada a celebração de ajuste verbal, a teor do 
parágrafo único do mesmo dispositivo. 

Dessa forma, é temerária a autorização para execução de obras diversas das previstas 
no projeto básico, antes que sua alteração tenha sido formalizada e, principalmente, 
antes que tenha sido estabelecido o preço a ser pago pelo objeto redefinido. Em 
primeiro lugar, esse expediente impede o controle do empreendimento, pois não se sabe 
ao certo qual o projeto a ser executado e o preço a ser pago, inviabilizando o 
acompanhamento físico-financeiro.” 
  
De acordo com a exposição acima, conclui-se que a explicação da Unidade Auditada 
acerca do papel do Projeto Básico é incompleta, já que esse instrumento deve orientar a 
execução e fiscalização contratual, além de subsidiar a escolha do fornecedor do 
serviço. 
 
É importante mencionar que a falta de formalização da alteração contratual, além de 
diversos outros fatores, implica no risco de falha na revisão do seu valor. De fato, no 
caso em análise, a alteração informal do Quadro de Atribuições de Pontos para a 
Avaliação de Títulos do edital nº 1 - PRF - Policial Rodoviário Federal, embora 
implique em prejuízo para a fiscalização contratual para o fiscal do contrato e para os 
Órgãos de Controle, não resultou em prejuízos financeiros. 
 
Em resposta às considerações acima, a Unidade emitiu o Ofício 041/2014-DG/PRF, de 
14/02/2014. Neste documento é citada a impossibilidade de se formalizar Termo 
Aditivo, posto que a celebração do referido instrumento, neste momento, seria 
intempestiva, uma vez que a modificação deveria ser motivada por ato administrativo e 
prévia à execução dos serviços contratados. De fato, entende-se que essa explicação está 
correta, já que as alterações no Projeto Básico deveriam ter ocorrido antes da celebração 
do contrato. 
 
Entretanto, a Unidade afirmou, ainda que mesmo que fosse tempestiva, o que não seria 
o caso, entendeu-se como desnecessária, s.m.j, a formalização de Termo Aditivo para 
contemplar o acréscimo de um critério de avaliação de título, pois o fato não 
compreenderia alteração essencial do objeto. 
 
Sobre esta justificativa, entende-se que, a falta da alteração mencionada não se tratou de 
erro essencial, substancial, na forma do art. 139 do Código Civil, o que provocaria a 
anulação do contrato. Entretanto, não se está, neste caso, a analisar a validade do 
negócio jurídico, mas suas repercussões patrimoniais e a completa efetivação do poder-
dever da Administração de acompanhar e fiscalizar o contrato.  
 
Em relação ao aspecto patrimonial, ressalte-se que a adição de um critério de avaliação, 
embora não tenha impactado diretamente no valor do contrato, implica em aumento nos 
custos da Contratada provenientes da alocação de mão-de-obra suplementar para 
análises de títulos adicionais. Esta elevação nos custos pode, futuramente, ser alegada 
pela empresa para fins de readequação do valor contratual. Trata-se, neste caso, do 
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acréscimo de um critério de avaliação, e não de sua substituição por outro equivalente, 
como manifestado pela PRF quando cita o exemplo da troca da vassoura pelo aspirador 
de pó. 
 
Em relação à alteração do número de títulos a serem avaliados, tem-se que provocou a 
obrigatoriedade da revisão do valor do contrato, o que não ocorreu. Isso pode ser 
concluído porque, como descrito no campo Fato deste relatório, foi determinado o custo 
de R$ 158.500,00 para a avaliação de títulos de 4.000 candidatos. Esta quantidade de 
títulos foi utilizada na elaboração da justificativa do preço do serviço, conforme 
exigência do inciso III, parágrafo único, do artigo 26 da lei 8666/93, e figurou no 
contrato n° 20/2013 – DPRF.  
 
Então, devido às alterações informais do contrato, sem observância dos critérios legais, 
a avaliação de títulos foi alterada para 2.000 candidatos, conforme consta no Edital do 
concurso público. Essa modificação deveria ter sido acompanhada da revisão do preço 
do contrato, pois, de acordo com a estimativa contida no Ofício Cespe/Unb n° 
1.618/2013, a avaliação de títulos para 2.000 candidatos custa R$ 120.970,00, ou seja, 
R$ 37.530,00 a menos do que o valor contratado para a avaliação de títulos para 4.000 
candidatos.  
 
Quando questionada acerca dessa revisão de valor, a Unidade Auditada respondeu, por 
meio do Ofício n° 014/2013-CNCPRF2013, de 29/11/2013, que não houve alteração do 
valor contratual. 
 
Portanto, dada a verificação da diminuição quantitativa do objeto na Fase de Avaliação 
de Títulos, de 4.000 para 2.000 candidatos a terem os títulos avaliados, faz-se necessária 
a adequação do valor contratual, conforme descrito acima. 
 
Ante o exposto, conclui-se que a falta de formalização de alterações no Projeto Básico 
resultou em prejuízo para a fiscalização da execução contratual e na falta de redução de 
seu valor, estimada em R$ 37.530,00. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Nas próximas contratações da Unidade deverão ser formalizadas, de 
acordo com os requisitos legais, as modificações contratuais, que incluem as relativas ao 
Projeto Básico. 
 
Recomendação 2: Ajustar o valor contratual de forma a reduzir o seu preço de acordo 
com a avaliação de títulos de 2.000 candidatos. 
 
 
3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

3.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação sobre constatações efetuadas no Relatório de Demandas Externas 
número 00190.002923/2013-39, que tratou de emissão de licenças para tratamento 
da própria saúde. 
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Fato 
 
 Em função de situações presumidamente irregulares ocorridas em âmbito nacional, 
apontadas à Controladoria-Geral da União - CGU, pelos Ofícios nº 01/2013 e nº 
02/2013 datados de 23/01/2013 e 08/03/2013 respectivamente, da Associação Nacional 
dos Servidores Administrativos do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal/ANSAL, foi elaborado o Relatório de Demandas Externas nº 
00190.002923/2013-39. 
 
As situações irregulares verificadas foram: 
 
a)     Inobservância do limite de vinte e quatro meses na concessão de licença para 
tratamento da própria saúde, o que contrariaria o art. 102, inciso VIII, alínea “b”, da 
mesma lei; 

b)      Contratação de terceirização nos quais seriam recontratados os mesmos 
terceirizados em empresas diferentes. Este fato contrariaria o art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal e o art. 4º, inciso IV, do Decreto 2.271/1997. 

Para a execução do trabalho foram desenvolvidas as seguintes ações:  

a)      Estudo com base no SIAPE sobre as características das 11.187 licenças por 
motivo de saúde emitidas pelo DPRF, desde 1963, e que, individualmente, tiveram o 
somatório total de seus prazos maior do que 730 dias, situação que enseja a avaliação de 
aposentadoria por invalidez. 

b)      Realização de amostragem, segundo parâmetros decorrentes do estudo apontado 
no item anterior, de licenças para tratamento de saúde emitidas pelo DPRF. 

c)      Análise dos documentos exigidos por lei que subsidiaram as emissões de licenças 
para tratamento de saúde contidas na amostra. 

d)     Verificação dos requisitos legais para contratação de serviços terceirizados. 

Como resultado desse trabalho, obtiveram-se três constatações e uma informação.  

A primeira constatação indicou irregularidades na concessão de licença para tratamento 
da própria saúde, como a falta de avaliação por Junta de Saúde Oficial, homologações 
por Juntas de Saúde compostas por menos de três médicos, e a falta de avaliação da 
possibilidade de Readaptação ou de Aposentadoria por Invalidez. 

Devido a essas falhas, foi recomendado ao DPRF que fiscalize a execução dos 
convênios firmados com os órgãos públicos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal – SIPEC, que tem por objeto a realização de perícias médicas, a 
fim de garantir que as normas relativas às emissões de licenças para tratamento de saúde 
estão sendo cumpridas. Além disso, a Unidade deve monitorar a efetividade da 
ferramenta eletrônica para registro de atestados médicos e possíveis afastamentos 
decorrentes, a fim de que esse instrumento possibilite a centralização do controle das 
licenças mencionadas, bem como dos documentos que as suportam. 

A segunda constatação apontou o atraso e a falta de envio de documentações, solicitadas 
pela CGU, que suportaram concessões de licença para tratamento da própria saúde. Essa 
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conclusão foi realizada porque se observou um prazo para apresentação da manifestação 
pela Unidade que atingiu até 3,5 meses. O motivo principal alegado pela Unidade 
Auditada para justificar estes fatos foi a dependência do envio de informações por suas 
Unidades Regionais. Tal fato, no entanto, denota um descontrole por parte da Unidade, 
pois as informações requeridas já estão prontas, devendo estar arquivadas em cada 
regional, não se vislumbrando motivos para a demora no envio ou mesmo o não 
encaminhamento delas. Devido a isso, foi recomendado no relatório que o DPRF 
centralize o controle da emissão das licenças para tratamento de saúde. 

A última constatação abordou a impropriedade no uso do instituto da readaptação e foi 
recomendado que a unidade avalie se o servidor, CPF  n° ***. 275.518-**, tem 
condições de exercer mais de 70% das atribuições do cargo que ocupa. Neste caso, não 
estará configurada a readaptação, mas restrição de atividade. 

Finalmente, o relatório de demandas externas apresentou uma informação quanto à 
contratação e recontratação dos mesmos terceirizados em empresas diferentes, em que 
se concluiu que não há irregularidade acerca da contratação de serviços terceirizados 
proveniente apenas do fato de que há funcionários contratados de empresas que 
prestavam serviços anteriormente à Administração Pública. 

  
##/Fato## 

4 GESTÃO PATRIMONIAL                            

4.1 MEIOS DE TRANPORTES                            

4.1.1 ADIÇÕES DE MEIOS DE TRANSPORTES                

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades nos controles internos da Unidade na área de Gestão de frota de 
veículos. 
 
Fato 
 

Com o objetivo de verificar a estrutura de controles internos instituída pela Unidade na 
área de gestão de frota de veículos terrestre, foram realizados exames para se avaliar os 
seguintes componentes do controle interno afetos ao tema: ambiente de controle, 
avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação e o 
monitoramento. 

O Núcleo de Transporte e Manutenção da Frota – NUTRAF e o Núcleo de Gestão de 
Abastecimento da Frota Nacional – NUGAF, integrantes da estrutura da Divisão de 
Administração e Serviços Gerais – DISEG/CGA são os principais agentes envolvidos 
no tema gestão de frota de veículos. Portanto, esses núcleos foram objeto de aplicação 
da maior parte dos exames. Por meio de solicitações de auditoria, verificação in loco, e 
entrevistas foram evidenciadas as seguintes fragilidades: 

I Ambiente de Controle 

a) Ausência de um normativo interno próprio para regular o uso da frota de 
veículos em âmbito nacional. 
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O Regimento Interno do DPRF, aprovado pela Portaria nº 1.375-MJ, de 2 de agosto de 
2007, é o principal normativo que dispõe sobre a gestão da frota de veículos. O 
regimento restringe-se a estabelecer as competências gerais da DISEG e dos núcleos 
NUTRAF e NUGAF. Além do Regimento, a Instrução de Serviço nº 01-CGA, de 10 de 
dezembro 2008, estabelece diretrizes relativas à gestão da frota de veículos, porém 
apenas no âmbito da Sede do DPRF. Dessa forma, evidenciou-se a ausência de um 
normativo interno próprio para regular o uso da frota de veículos em âmbito nacional, 
incluindo as Unidades regionais da Polícia Rodoviária Federal-PRF. 
 

b) Falta de elaboração do caderno da frota de veículos, estabelecida no parágrafo 
único do art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2007 (Anexo III). 

A Unidade não elaborou para o exercício de 2013, Mapa de Controle do Desempenho e 
Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo, atualizado mensalmente (Anexo II, 
Instrução Normativa MPOG nº 03/2008) 

 

c) Indisponibilidade do sistema SIPAC- módulo transporte. 

O Sistema SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contrato) - 
módulo transporte – é a principal ferramenta utilizada pelo DPRF na gestão da frota de 
veículos. Sua implantação foi originada do Termo de Cooperação Técnica nº 01/2009, 
firmado com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN em 03/07/2009. O 
objeto estabelecia o desenvolvimento de Tecnologia da Informação e modernização da 
Gestão Pública, com aprimoramento de sistemas informatizados de gestão 
administrativa e de gestão de recursos humanos, bem como a suas customizações, 
treinamento, implantação e transferência de tecnologia entre os partícipes. 

Para suportar o incremento, conforme Plano de Trabalho, o DPRF deverá por meio de 
destaque e repasse arcar com o montante de R$ 2.114.600,00 para a UFRN na execução 
da cooperação de interesse mútuo, ficando ambos os partícipes obrigados a prestação de 
contas, conforme cláusula oitava do mencionado Termo, cuja vigência original expirava 
em 31/03/2012. Registre-se que não foi escopo do trabalho a apreciação da Prestação de 
Contas. 

Durante os exames evidenciou-se um problema de indisponibilidade no SIPAC, pois, 
das três verificações in loco realizadas pela equipe de auditoria, em duas, o sistema 
estava indisponível, fora de serviço. O SIPAC não possui a opção de trabalho off-line, 
logo a indisponibilidade do sistema não permite à realização de nenhum tipo de consulta 
à base de dados. 

Atualmente, o DPRF mantém o Termo de Cooperação nº 01/2014, firmado no exercício 
de 2014 com a mesma UFRN, com vigência de 3 (três) anos, no valor de R$ 
1.635.271,00, cujo objeto é a transferência dos sistemas SIG-UFRN para DPRF. 

d) Estrutura deficiente para a fiscalização e controle da gestão da frota nas 
Unidades Regionais. 

O DPRF não possui na sua estrutura uma unidade administrativa específica para a 
gestão de sua frota de veículos, que conta com mais de 5000 unidades. O tema gestão de 
frota é tratado pela Divisão de Administração e Serviços Gerais - DISEG/CGA – que 
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ainda é responsável por controlar e fiscalizar os serviços gerais e as instalações físicas 
do edifício sede. Na DISEG/CGA há dois núcleos que tratam da gestão da frota, o 
Núcleo de Transporte e Manutenção da Frota – NUTRAF e o Núcleo de Gestão de 
Abastecimento da Frota Nacional – NUGAF. O NUTRAF conta com quatro servidores, 
sendo três para tratar da gestão da frota de veículos da Unidade sede e um, o Chefe do 
Núcleo, para controlar e fiscalizar a gestão realizada pelas Unidades regionais. O 
NUGAF dispõe de apenas dois servidores para realizar as atividades de controle do 
abastecimento de toda a frota do DPRF. A reduzida estrutura para a fiscalização e 
controle da gestão da frota realizada pelas Unidades regionais é deficiente. Outra 
disfunção verificada é a ausência de clareza no Regimento Interno da Unidade quanto à 
competência do NUTRAF para controlar e fiscalizar a gestão da frota realizada pelas 
Unidades regionais. Ao contrário do NUGAF, para o qual o Regimento Interno 
estabelece a competência para a gestão do abastecimento da frota nacional, o NUTRAF 
não possui estas competências explícitas no Regimento, o qual dispõe sobre as 
competências do núcleo apenas quanto à gestão da frota da Unidade sede. 

II - Avaliação de Risco 

a) Inexistência de procedimentos formais de Avaliação de Risco 

No âmbito dos núcleos NUTRAF e NUGAF não se evidenciou a existência de 
procedimentos formais de Avaliação de Risco na gestão da frota de veículos. 

III - Informação e Comunicação 

a) Dificuldades de comunicação e interlocução entre o NUTRAF/CGA e as demais 
Unidades regionais. 

Apesar de ter sido verificado que a Unidade possui mecanismos de comunicação e 
difusão de informações, como correio eletrônico institucional e intranet, verificou-se 
que o NUTRAF/CGA possui dificuldades de comunicação e interlocução com as 
demais Unidades regionais. Das informações solicitadas pela equipe de auditoria quanto 
ao quantitativo de veículos e a situação na qual eles se encontram, três Unidades 
regionais (Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo) não atenderem a solicitação da 
Unidade sede. Os exames evidenciaram que em outras situações a Unidade sede 
também teve dificuldades em obter informações das regionais quanto a situação da 
frota.  

IV Monitoramento 

A Unidade demonstrou que vem aprimorando os mecanismos de controle ligados ao 
Monitoramento. Com vistas à diminuição de riscos e implantação de melhorias, 
evidenciou ações positivas, como a implementação de rotinas para o acompanhamento 
das atividades de controle e o cumprimento às recomendações da CGU.   

V - Atividades de Controle 

 
Quanto ao efetivo funcionamento dos controles internos da Unidade, as fragilidades 
evidenciadas nos itens anteriores demonstram a necessidade de seu aperfeiçoamento, 
primordialmente, no tocante à fiscalização realizada pela Unidade sede sobre as 
unidades regionais e quanto ao aprimoramento dos demais mecanismos de controle que 
apresentaram fragilidades. 
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##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de mecanismos de controle interno na gestão da frota de veículos.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O DPRF se manifestou da seguinte forma para os assuntos a seguir: 
 
I - Ausência de um normativo interno próprio para regular o uso da frota de veículos 
em âmbito nacional: Está em processo de elaboração novo normativo acerca da gestão 
da frota de veículos da PRF, bem como a nova estrutura do Departamento como um 
todo. 
 
 
II - Falta de elaboração do caderno de veículos da frota de veículos, estabelecida no 
parágrafo único do art. 6º da Instrução Normativa MPOG nº 01/2007 (Anexo III).: 
Após questionar a Unidade acerca da atualização do Mapa de Controle Anual de 
Veículo Oficial, foi informado pelo Chefe do NUTRAF que o Mapa não é mais 
elaborado, ficando as informações por conta do Sistema SIPAC. 

 

III – Avaliação de Risco: A Unidade reconhece a importância da Avaliação de Risco e 
produziu documentos para subsidiar uma gestão mais eficiente da frota, como o estudo 
que dispôs sobre a situação da frota, estabelecendo indicadores para a distribuição dos 
novos veículos adquiridos. Assim, os mecanismos de avalição de riscos da Unidade 
necessitam ser desenvolvidos e aprimorados. A avaliação de riscos auxiliará na 
identificação de eventos indesejáveis que possam interferir nas atividades inerentes a 
gestão da frota e trazer consequências negativas aos objetivos estratégicos da Unidade. 
Identificar os eventos, a probabilidade de ocorrência, as consequências possíveis, e logo 
após estabelecer uma estratégica de minimização e tratamento de riscos, configuram 
ações, que, quando implementadas, trarão benefícios relevantes à gestão da frota 
veículos da Unidade. 
 
Após a Reunião de busca conjunta de soluções ocorrida em 25/06/2014, tendo por 
escopo a discussão das constatações inseridas no Relatório Preliminar de Auditoria 
201406679, consignamos ao presente a manifestação do DPRF. Por meio do Ofício nº 
156/2014-CGA, de 10/07/2014, a Unidade encaminha as ponderações consideradas 
pertinentes para as falhas apontadas, conforme informações complementares, a seguir: 
 
“Análise do Controle Interno (...) 
Quanto a falta de elaboração do Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do 
Veículo Oficial, este deverá ser procedido por tratar-se de condição obrigatória, 
estabelecida em normativo da Administração Pública Federal, sob pena de seu não 
cumprimento implicar em instauração de procedimento apuratório de responsabilidade. 
Resposta: Atualmente as informações exigidas no Mapa de Controle do Desempenho e 
Manutenção do Veículo Oficial, relativas ao abastecimento podem ser obtidas por meio 
do sistema de gestão do serviço de abastecimento e os de manutenção, por planilhas de 
controle. Em reunião com a gestão do Projeto SIPAC, foi demonstrado, na nova versão 
do sistema, a possibilidade de extração de um relatório (doe. 01) exatamente no formato 
do Mapa de Controle, essa funcionalidade teve justamente o objetivo de atender, em sua 
plenitude, o estabelecido na IN n° 03/2008 - MPOG. Essa nova versão já foi 
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homologada e será colocada em produção no máximo até o final do mês de julho. Para 
alimentação do sistema foi previsto a ferramenta de importação de dados, que serão 
obtidos via sistemas das empresas que prestam esses serviços ao DPRF. Para o 
abastecimento, a automatização será feita de forma imediata. Manutenção, estimamos o 
prazo de 90 (noventa) dias para que o processo ocorra de forma automática, devido a 
necessidade de pequenos ajustes no layout do arquivo, durante esse período os dados 
serão alimentados de forma manual. 
Recomendação 1: Promover ações visando ao aprimoramento da comunicação e da 
interlocução da Unidade sede com as Unidades regionais. 
Resposta: Para demandas de teor mais formal, utiliza-se o e-mail da instituição, no 
entanto, com a finalidade de acompanhar a evolução dos meios de comunicação, 
recentemente foi criado, em aplicativo específico, um grupo com todos os gestores de 
frota na PRF, com o objetivo de difundir informação, esclarecer dúvidas, entre outras 
necessidades. No último mês de abril, foi realizado um encontro em Brasília/DF, com 
todos os fiscais de contratos de manutenção, com a finalidade de capacitação para 
operar o sistema, assim como alinhar procedimentos. Entende-se ainda, que encontros 
anuais, com a participação dos Gestores de Frota da Unidade sede e Unidades regionais, 
podem promover uma melhor comunicação e interlocução entre as áreas envolvidas. 
Assim, será proposto por este NUTRAF um planejamento, visando o atendimento dessa 
demanda. Por fim, estudamos estabelecer um calendário de reuniões, por meio de 
videoconferência. 
Recomendação 2: Promover ações para a edição e publicação de um normativo próprio 
que estabeleça regras de uso, conservação e guarda dos veículos de toda a frota, além de 
estabelecer mecanismos de controle e fiscalização da Unidade sede sobre a gestão da 
frota realizada pelas Unidades regionais. 
Resposta: No início do ano de 2014, foi iniciado um trabalho deste Núcleo, com a 
finalidade de constituir uma comissão, para a elaboração de um normativo que regule a 
gestão de frota em âmbito nacional, contudo as atividades tiveram que ser sobrestadas, 
devido os preparativos para o evento Copa do Mundo. Registre-se que o Plano Diretor 
da PRF, previu a normatização de assuntos afetos a seara administrativa e financeira. 
Nesse contexto, foram confeccionados os seguintes Manuais de Procedimentos 
Administrativos: MPA n° 01 - Movimentação de Documentos e Processos e Elaboração 
Documental no âmbito da Área Administrativa e Financeira, MPA n° 03 - Apuração de 
Possível Descumprimento Obrigacional por parte das empresas que se propõem a 
contratar com a Polícia Rodoviária Federal, MPA n° 04 - Pedido de prorrogação do 
prazo acordado para a entrega do material ou conclusão dos serviços contratados e MPA 
n° 06 - Termo Circunstanciado Administrativo. Ficando estabelecido o MPA sobre 
Gestão de Frota, como o próximo a ser editado, os estudos encontram-se em andamento, 
objetiva-se a publicação da norma até o mês de dezembro de 2014. 
Recomendação 3: Desenvolver e implementar mecanismos de Avaliação de Risco na 
área de Gestão de frota de veículos. Recomendação 4: Realizar estudos com o objetivo 
de analisar a viabilidade de adequação ou de reestruturação das áreas afetas à gestão 
de frota de veículos da Unidade. 
Resposta: Foi desenvolvido um estudo pela Polícia Rodoviária Federal, com o intuito de 
reestruturar suas áreas, esse trabalho culminou com a proposição do Projeto de Lei n° 
06243/2013, que encontra-se em fase avançada no Congresso Nacional. Após essa 
modificação, no âmbito da Unidade sede, a Gestão de Frota terá a seguinte estrutura: 
Divisão de Gestão de Frota, Serviço de Manutenção e Abastecimento da Frota e Serviço 
de Controle Documental da Frota, vinculados à uma Coordenação-Geral de Logística. 
Nas Superintendências definidas como de maior complexidade, existirá um Núcleo 
específico para gerir a frota. Nas demais Unidades Regionais, permanece juntamente 
com o serviços gerais, mas com as atribuições bem definidas. Na confecção do 
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normativo citado no item anterior, será previsto a figura do gestor de frota nas 
delegacias, com a finalidade de ampliar a cadeia de gestores na Unidade Regional. Com 
essas ações, espera-se que a gestão de veículos seja aprimorada. Consequentemente será 
possível o desenvolvimento e implementação de ações de Avaliação de Risco, sobre o 
tema é importante destacar duas ações realizadas. O primeiro foi a publicação da 
Portaria n° 079/2014-DG (doc. 02), que aprova a Tabela de Critérios de Alocação de 
Materiais e Equipamentos da PRF, entre eles o de viaturas. A parametrização 
estabelecida no documento, tem facilitado a definição da aquisição e distribuição de 
veículos. E a segunda trata-se do estabelecimento dos Indicadores Setoriais, com a 
finalidade de mensurar de forma técnica a situação da frota da PRF. São eles: índice de 
Disponibilidade de Viaturas, mede o nível de disponibilidade de viaturas na 
Superintendência; índice de variação no atendimento do critério de distribuição de 
viaturas regional, mede a equidade na distribuição de viaturas entre as Delegacias da 
Superintendência; índice de variação no atendimento do critério de distribuição de 
viaturas nacional, mede a equidade na distribuição de viaturas entre as 
Superintendência; índice regional de variação na distribuição de viaturas por idade 
(tempo de uso), mede a equidade na distribuição de viaturas entre Delegacias da 
Superintendência por idade; índice nacional de variação na distribuição de viaturas por 
idade (tempo de uso), mede a equidade na distribuição de viaturas entre as 
Superintendências por idade. Esses indicadores são apurados através do cruzamento dos 
dados da frota, extraídos do banco de dados do SIPAC, no entanto, considerando o 
volume de informações e cálculos, a equipe de planejamento da Coordenação-Geral de 
Administração, encontra-se em processo de capacitação para utilização de ferramenta de 
gerenciamento de informações, visto que existem outros indicadores que envolvem a 
área administrativa e financeira. 
Recomendação 5: Fazer gestões junto a UFRN no sentido de obter a entrega definitiva 
do produto avençado, objeto do Termo de Cooperação Técnica n° 01/2009, tendo em 
vista o término de sua vigência em 31/03/2012. 
Resposta: Cumpre registrar, que o referido Termo de Cooperação, compreende o 
desenvolvimento em conjunto do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos - SIPAC. Essa ferramenta envolve diversos módulos como compras, 
contratos, almoxarifado, patrimônio, transportes (frota) entre outros. A 
indisponibilidade do sistema relatada, tinha relação com problemas na rede de 
comunicação do DPRF, que ocorreram em virtude da mudança da centrai de 
processamento de dados da antiga Sede da PRF, situada na W3 Norte, para o novo 
edifício. Estamos confeccionando um planejamento, para a retomada dos trabalhos de 
implantação total do módulo Transportes (frota), que compreende a realização de testes, 
visando a identificação de erros, a sugestão de melhorias de funcionalidades e a 
capacitação dos gestores das Regionais. Estimamos a conclusão dos trabalhos no 
primeiro semestre de 2015.”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em razão dos achados de auditoria, associados às informações prestadas pela Unidade, 
entende-se que a gestão de frota de veículos do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal necessita de insumos estruturais e normativos para aperfeiçoar seus mecanismos 
de controle.  
 
No que se refere ao ambiente de controle, a elaboração de um normativo contendo 
regras de uso, conservação e guarda dos veículos, bem como contendo diretrizes para o 
controle e fiscalização da frota nas Unidades regionais, possibilitará a padronização dos 
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procedimentos por todas as unidades da PRF e fortalecerá os controles internos da 
Unidade na gestão de sua frota de veículos. 
Ainda, no mesmo ambiente, o Sistema SIPAC, módulo transporte funciona 
precariamente, somente na parte cadastral. Embora este possibilite a produção de alguns 
relatórios, não é suficiente para informações que requeiram um nível de detalhe mais 
complexo. O que se estranha é o tempo decorrido desde o início dos trabalhos de 
tecnologia da informação até a presente data (10/06/2014), portanto cinco anos, não 
terem sido suficientes para o término dos módulos restantes, homologação do sistema, 
treinamento e transferência de conhecimento. 
Quanto à falta de elaboração de Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do 
Veículo Oficial, este deverá ser procedido por tratar-se de condição obrigatória, 
estabelecida em normativo da Administração Pública Federal, sob pena de seu não 
cumprimento implicar em instauração de procedimento apuratório de responsabilidade. 
 
Foram analisadas as informações complementares trazidas pela Unidade, as quais 
fazemos um breve comentário a seguir: 
Quanto à elaboração de Mapa de Controle de veículos, foi informado que o Sistema 
SIPAC, módulo Transporte foi concebido de forma a contemplar as exigências da 
legislação pertinente e vigente, e anexa o documento de nº 01 contendo uma ficha de 
um veículo de tombamento nº 2009007837 com preenchimento igual a zero (0; 0,00), 
não contendo qualquer informação de que o veículo não teve qualquer movimentação ao 
abastecimento ou ainda qualquer despesa com manutenção, restando prejudicada sua a 
análise e sem poder fazer qualquer inferência quanto as demais fichas, 
aproximadamente 5.000 (cinco mil) unidades. Cabe o registro que o documento de nº 01 
atende aos requisitos da legislação pertinente, vigente, contudo para o exercício de 2013 
não foi elaborado o citado mapa de controle. 
Com relação a mecanismos de controle relacionados à edição de normativos na área de 
controle da frota de veículos foi informado que os estudos se encontram em andamento, 
objetiva-se a publicação da norma até o mês de dezembro de 2014, ou seja, nesse 
quesito a situação ainda não foi materializada, apesar de em outras áreas relacionadas 
com serviços gerais, a Unidade já ter elaborado dispositivos para reger suas atividades 
de suporte logístico. No que se refere à avaliação de riscos, entendemos os esforços da 
Unidade no sentido de ter estabelecido parâmetros para alocação de materiais e 
equipamentos da PRF, em especial viaturas. E, compreendemos os esforços no sentido 
de acompanhar o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional contemplando dentre 
outras pontos de interesse da Unidade no desafio de cumprir sua missão institucional e 
manter-se nos limites desejáveis de controles internos administrativos, nesse sentido é 
que observamos que até a aprovação desse normativo sejam buscadas formas 
alternativas para mitigar os efeitos das ações de risco que podem impactar o 
desempenho das atividades exercidas pela Unidade.  
No que se refere ao Sistema SIPAC, ainda mantemos a nossa posição de gestões junto a 
UFRN tendo em vista que a previsão para implementação do sistema e transferência 
originalmente estava prevista para o exercício de 2012, e a perspectiva para finalização 
dos trabalhos, hoje em 2014 é somente para o primeiro semestre de 2015, merecendo 
com isso, monitoramento constante, principalmente pelo custo a ser dispendido pela 
PRF.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover ações visando ao aprimoramento da comunicação e da 
interlocução  da Unidade sede com as Unidades regionais. 
 
Recomendação 2: Promover ações para a edição e publicação de um normativo próprio 
que estabeleça regras de uso, conservação e guarda dos veículos de toda a frota, além de 
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estabelecer mecanismos de controle e fiscalização da Unidade sede sobre a gestão da 
frota realizada pelas Unidades regionais. 
 
Recomendação 3: Desenvolver e implementar mecanismos de Avaliação de Risco na 
área de Gestão de frota de veículos. 
 
Recomendação 4: Realizar estudos com objetivo de analisar a viabilidade de adequação 
ou de reestruturação das áreas afetas à gestão de frota de veículos da Unidade.    
 
Recomendação 5: Fazer gestões junto a UFRN no sentido de obter a entrega definitiva 
do produto avençado, objeto do Termo de Cooperação Técnica nº 01/2009, tendo em 
vista o término de sua vigência em 31/03/2012. 
 
Recomendação 6: Elaborar o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do 
Veículo Oficial em conformidade com o disposto na IN/MPOG n° 03/2008.  
 
 
5 CONTROLES DA GESTÃO                           

5.1 CONTROLES INTERNOS                             

5.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Atuação da CGU 
 
Fato 
 
Em análise à implementação das recomendações expedidas pela CGU, verificou-se que 
a Unidade possui 15 (quinze) recomendações pendentes de atendimento, as quais não 
impactam a gestão, conforme  descrito a seguir, as quais são objeto de monitoramento 
via Plano de Providências Permanente. 
 
 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201109002 - Avaliação da Gestão 2010 

Item do Relatório (Nº e Descrição sumária) 
Situação Atual das 
recomendações 

2.1.4.1 - CONSTATAÇÃO: (018)  
Realização de licitação para a contratação de 
serviços sem a devida caracterização do objeto e 
comprovação de sua necessidade; não atendimento a 
diversos dispositivos da IN nº 02/2008 – 
SLTI/MPOG (art. 6º, § 3º, incisos I, II, III; art. 11, 
§§ 1 e 3º; art. 15, incisos I(a), III, IV, V, X e XIV); 
contratação de contador; não conferencia dos 
valores internos a propostas; concessão de 
repactuação com alteração de parâmetros 
inicialmente contratados. 

A Recomendação 01 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 
 

2.1.3.2 - CONSTATAÇÃO: (030) 
Ausência de reembolso relativo à remuneração de 
servidor cedido. 
  

A Recomendação 02 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 
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Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203629 – Avaliação da Gestão 2011.  

Item do Relatório (Nº e Descrição sumária) 
Situação Atual das 
recomendações 

3.1.2.1. Constatação (39) 
Deficiências do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação (PDTI). 

A Recomendação 1 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 

 
3.1.2.2. Constatação (40) 
Inexistência de uma Política de Segurança da 
Informação (PSI) formalmente instituída pela 
Unidade. 

As Recomendações 1 e 2 
estão pendentes de 
atendimento sem 
impacto na Gestão.  

3.1.3.1. Constatação (36)  
Impropriedades na folha de pagamento da Unidade, 
consubstanciadas na ocorrência de servidor com 
faltas ao serviço sem o desconto em folha de 
pagamento, servidores aposentados em 
fundamentação exclusiva de magistério sem ser 
ocupante de cargo de professor, servidor aposentado 
com proventos proporcionais recebendo proventos 
integrais, servidor com pagamento de GSISTE com 
valor inconsistente e servidores cedidos sem 
informação do valor da remuneração extra-SIAPE. 

A Recomendação 2 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão.  

 

3.1.4.1. Constatação (16)  
Realização de licitação para contratação de 
serviços sem a devida caracterização do objeto; 
não atendimento a diversos dispositivos da IN nº 
02/2008 – SLTI/MPOG (art. 6º, § 3º, incisos I, II, 
III; art. 11, §§ 1 e 3º; art. 15, incisos I(a), III, IV, 
V, X e XIV); contratação de contador; não 
conferência dos valores internos das propostas; 
concessão de repactuação com alteração de 
parâmetros inicialmente contratados. 

A Recomendação 02 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 

 

3.1.5.2. Constatação (11) 
Não aderência aos critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de materiais de 
tecnologia da informação 

A Recomendação 02 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 
 

3.1.5.3. Constatação (13)  
Falta de retenções referentes ao INSS e ao ISS 
nos pagamentos efetuados à contratada; ausência 
nos Processos Financeiros, dos comprovantes de 
entrega de vales-transportes e vales- 
alimentação; controle precário do contrato de 
prestação de serviços por parte do fiscal; 
comprovação dos recolhimentos do INSS e do 
FGTS, com guias de recolhimento em que os 
valores dos recolhimentos dos INSS, divergentes 
daqueles informados nos Comprovantes de 
Declaração das Contribuições a Recolher à 
Previdência Social e Outras Entidades, ausência 
de motivos e justificativas  para alteração no 
período de contagem do prazo de execução dos 
serviços; existência de controles de compensação 
nos processos, denominado Formulário de 
Compensação de Horas, assinados por chefias do 
DPFR, bem como autorizações formais, 
permitindo chegadas postergadas, saídas 
antecipadas e ausências de pessoal envolvidos 
nas atividades terceirizadas, sem a devida 
reposição ou prestação dos serviços, ou ainda, a 

A Recomendação  2 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 
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glosa no valor do contrato; alegação de existência 
de horas excedentes nos controles de frequência 
dos processos e sua utilização para “folgas” e 
dispensas, sob o título de compensação, ante a 
inexistência de previsão contratual de Banco de 
Horas, bem como a incompatibilidade de banco 
de horas com a natureza dos serviços 
contratados. 
3.1.5.4. Constatação (15)  
Fragilidade no acompanhamento de contrato de 
prestação de serviços, verificando-se recebimento 
parcial de materiais; falta de comprovação de 
entregas de materiais; manutenção do custo de 
fornecimento de vale-transporte na proposta da 
Empresa de forma indevida; ausência de 
diversos documentos em processo, como 
comprovantes de entrega de vale-transporte, de 
vale-alimentação de controle de frequência e de 
recolhimento do INSS e FGTS; e, falta de glosa 
de dias não trabalhados. 

A Recomendação 01 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 

 

 
 

 Relatório de Demandas Especiais 00215.000454/2010-45 - OS  nº 201207062  

 

Item do Relatório (Nº e Descrição sumária) 
Situação Atual das 
recomendações 

2.1.1.2  Constatação 
Deficiência na cobrança de penalidades aplicadas 
em decorrência de infrações relacionadas ao trânsito 
de veículos com excesso de peso e ao transporte de 
produtos perigosos. 

As Recomendações 1 e 3 
estão pendentes de 
atendimento sem 
impacto na Gestão.  

 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306033 – Avaliação da Gestão 2012.  

Item do Relatório (Nº e Descrição 
sumária) 

Situação Atual das 
recomendações 

12.4.2.1 Constatação (004) 
Contratação de soluções de tecnologia da 
informação sem PDTI vigente em 2012. 
 

As Recomendações 1 e 2 
estão pendentes de 
atendimento sem impacto na 
Gestão.  

5.1.1.1 Constatação (005) 
Procedimentos administrativos disciplinares 
instaurados registrados intempestivamente 
no CGU-PAD. 

A Recomendação 1 está 
pendente de atendimento 
sem impacto na Gestão. 

 

 

  
##/Fato## 

6 GESTÃO OPERACIONAL                            

6.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

6.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

6.1.1.1 INFORMAÇÃO 
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Avaliação por indicadores da eficácia e eficiência dos processos do DPRF. 
 
Fato 
 
A fim de se avaliar os indicadores para área de gestão de compras e contratações 
capazes de identificar fragilidades bem como acompanhar a eficácia e eficiência de 
processos, foi emitida a Solicitação de Auditoria n° 201406679/003, em 09/04/2014. 
Em resposta, a Unidade encaminhou ou Ofício n° 073/2014-CGA, de 15/04/2014. Neste 
documento foi informado que no Plano Diretor da área administrativa e financeira do 
DPRF existem ferramentas utilizadas para medir o desempenho de cada objetivo 
estratégico. Entre elas estão os Indicadores, sendo alguns deles elaborados para medir o 
desempenho das áreas de compras e contratações. 
 
Os Indicadores relacionados às áreas de compras e contratações são: 
 
1) Vigência de Contratos: Mede a disponibilidade dos contratos em cada Regional ou na 
Sede do DPRF: 
 

�����/365
 ∗ 100/�	
�

���
 

 
Onde:  n = número de contratos considerados gerais (necessários a todas as Unidades); 
 VC'= número de dias no ano em que houve vigência do contrato i na Unidade;  
 i = (1,2,3 ... ) dete1minado contrato geral. 
 
2) Índice de disponibilidade da Atas de registro de preços: 
 

�����/365
 ∗ 100/�	
�

���
 

 
Onde: - n = número de contratos considerados gerais (necessários a todas as Unidades); 
VC'= número de dias no ano em que houve vigência do contrato i na Unidade;  
i = (1,2,3 ... ) dete1minado contrato geral. 
 
3) Índice de fornecimento de produtos registrados; 
 

���
TPR ∗ 100 

 
Onde: -TPP = Total de produtos das Atas de Registro de Preços de UCCs pagos ou 
incorporados;  
TPR =Total de produtos registrados no ano; 
 
 
4) Índice de execução de pregões de UCCs: 
Mede o nível de frustração dos trabalhos desenvolvidos na realização de pregões 
 

���
TP ∗ 100 

 
Onde: - TPE =Total de pregões que tiveram mais de 30% dos itens empenhados;  
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TP =Total de pregões para Registro de Preços de UCCs executados no ano. 
 
Com vistas ao adequado acompanhamento dos indicadores, metas e critérios 
estabelecidos pela área administrativa e financeira do DPRF, foi instituída a equipe de 
planejamento da Coordenação-Geral de Administração, por meio da Portaria-COA nº 
106, de 27 de junho de 2013, que atribuiu à aludida equipe as incumbências descritas 
abaixo: 
 
“I - Levantar e cotejar dados relacionados à gestão administrativa e financeira no 
âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 
II - Acompanhar os trabalhos das Comissões responsáveis por projetos no âmbito da 
Coordenação-Geral de Administração; 
III - Acompanhar a implementação e execução do Plano Diretor da área administrativa e 
financeira, sugerindo alterações, quando necessário; 
IV - Solicitar, junto às áreas subordinadas à Coordenação-Geral de Administração, 
informações relacionadas à gestão administrativa; 
V - Propor à Coordenação-Geral de Administração ações para aperfeiçoamento da 
gestão administrativa e financeira; 
VII - Apoiar as demais áreas da Coordenação-Geral de Administração no que tange à 
gestão administrativa e financeira;” 
 
A instituição de uma equipe encarregada pelo acompanhamento da eficácia e eficiência 
dos processos relacionados à gestão de compras e contratações possibilita a 
identificação de eventuais entraves e adoção dos procedimentos necessários ao 
atingimento dos objetivos propostos. 
 
Objetivando otimizar o acompanhamento dos processos, a aludida equipe de 
planejamento disponibiliza link's, conforme exemplos descrito abaixo, que podem ser 
acessados via Internet a qualquer tempo e lugar, contendo descritivo da situação em que 
se encontra. 
 
Planilha de acompanhamento das Unidades Centralizadoras de Compra - UCCs: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=OAksXhQGYRBsPdE1Gd3JzYjFWMGp  
2wxWi 1 pcmdKROE&usp=drive web#gid= 17 
 
Planilha de acompanhamento processual CGA: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=OAksXhQGYRBsPdEo3aGZaZGRTREx
HWk5kb V prbkpOX3c&usp=drive web#gid=O 
 
Paralelamente ao controle promovido pela Portaria-COA nº 106, de 27 de junho de 
2013, acima epigrafada, a Coordenação-Geral de Administração, com o objetivo de 
coordenar e realizar as contratações de prestação de serviços e aquisições de materiais, 
instituiu a Central de Contratações no âmbito do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal, por meio da Portaria-COA nº 187/2013, modificada pela Portaria-COA nº O 
1/2014. 
 
Com vistas a implementar uma área capaz de desenvolver suas atividades de maneira 
eficiente e eficaz, a Unidade incorporou à Central de Contratações/DPRF 05 (cinco) 
equipes distintas com atribuições próprias: 
 
I - Equipe de Planejamento: 
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a) Assessorar e orientar as demais áreas do DPRF na elaboração dos Termos de 
Referência - TR e Projetos Básicos - PB; 
b) Analisar e revisar os TR's e PB's encaminhados a Coordenação-Geral de 
Administração verificando suas compatibilidades com a legislação vigente; 
c) Compor equipe de planejamento das contratações que envolvam Tecnologia de 
Informação, indicando um dos seus membros como integrante administrativo, a ser 
designada por Portaria específica, nos termos da Instrução Normativa nº 04, de 12 de 
novembro de 2010, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - 
SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP; 
d) Integrar equipe de planejamento das contratações de objetos não relacionados com 
Tecnologia da Informação, quando demandado; e 
e) Constituir equipe de apoio nos processos licitatórios na modalidade pregão, a ser 
designada por Portaria específica. 
 
Il - Equipe de Cotação: 
 
a) Promover pesquisas de mercado, fornecendo informações sobre preços praticados dos 
diversos tipos de materiais, para balizamento das compras do DPRF e as renovações de 
Contratos e Atas de Registro de Preços; 
b) Elaborar planilha comparativa de preços com base na pesquisa realizada, para 
fundamentar as reservas orçamentárias, bem como para conciliação e conferência dos 
preços das propostas apresentadas pelos licitantes com os preços vigentes de mercado, 
ressalvada a hipótese da existência de tabelamento oficial para o objeto licitado; 
c) Realizar o cadastramento no SICAF dos fornecedores, bem como promover as 
devidas atualizações; 
d) Elaborar banco de dados dos fornecedores de acordo com os tipos de objeto, com 
vistas a facilitar futuras cotações; e 
e) Realizar análise das planilhas de preços apresentadas nas solicitações de reajustes, 
revisões e repactuações contratuais, subsidiando a Equipe de Gestão de Contratos no 
gerenciamento desses procedimentos. 
 
III - Equipe de Licitação: 
 
a) Constituir Comissão Permanente de Licitações, a ser designada por Portaria 
específica; 
b) Compor a equipe de Pregoeiros do DPRF, a ser designada por Portaria específica; 
c) Elaborar as minutas de Editais, Contratos e Atas de Registros de Preços dos 
processos licitatórios; 
d) Conduzir a fase externa dos processos licitatórios, bem como os processos de 
Audiência Pública, subsidiando a resposta aos pedidos de esclarecimentos e 
impugnações apresentados durante a condução daqueles; e 
e) Instruir os processos de dispensa e inexigibilidade de licitações.  
 
IV - Equipe de Fiscalização Administrativa de Contratos: 
 
a) Compor Comissão de Fiscalização de Contratos como Apoio Administrativo, a ser 
designada por Portaria específica; 
b) Quando o termo de contrato for dispensado, nos termos do Art. 62 da Lei 8.666/93, 
caberá a Equipe de Fiscalização, após notificada pela Equipe de Gestão de Contratos, 
contatar a empresa contratada para repassar as informações necessárias a plena 
execução do objeto, ressaltando as principais cláusulas, tais como: cronograma de 
execução, prazos e locais de entregas, quantidades a serem fornecidas, etc; 
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c) Informar ao Núcleo de Almoxarifado, nos casos de fornecimento de materiais, e à 
área demandante, nos casos de contratação de serviço, sobre o cronograma de execução, 
orientando quanto aos procedimentos de recebimento e pagamento; 
d) Relatar, circunstancialmente, no ato do recebimento e aceitação de bens ou serviços, 
a verificação de certidões e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e jurídica das 
empresas contratadas, em termo devidamente assinado pelos servidores que 
acompanham o ato; e 
e) Propor à equipe de Gestão de Contratos, a aplicação de penalidades a fornecedores 
contratados, pelo descumprimento de condições de entrega de materiais, especialmente 
quanto ao atendimento de condições previstas no instrumento convocatório da licitação 
ou no termo de contratação. 
f) Acompanhar o período de vigência dos contratos e das Atas de Registro de Preços e 
solicitar a manifestação dos fiscais quanto a necessidade de prorrogação destes; 
g)Efetuar a fiscalização efetiva no Sistema SIPAC módulo de contratos. 
 
V - Equipe de Gestão de Contratos: 
 
a) Gerenciar a celebração dos Contratos e Atas de Registros de Preços dos processos de 
contratação, com base nas minutas submetidas a análise jurídica; 
b) Notificar as empresas contratadas das notas de empenho, bem como do Termo de 
Referência ou Projeto Básico quando dispensado o termo de Contrato; 
c) Gerenciar a celebração dos Termos Aditivos, Apostilamentos, Repactuações e 
Reajustes dos contratos do DPRF, instruindo os processos com os documentos e 
informações necessárias; 
d) Realizar as publicações dos extratos de Contratos, Atas de Registro de Preços, 
Convênios, Termos e Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Compromissos, 
Termos Aditivos, Termos de Rescisão e documentos congêneres cuja publicidade é 
obrigatória por norma; 
e) Realizar a inclusão de penalidades no SICAF, aplicadas às empresas contratadas em 
decorrência de descumprimentos contratuais; 
f) Realizar o acompanhamento das garantias contratuais; e 
g) Realizar prévia avaliação das propostas de aplicação de penalidades apresentadas 
pelos fiscais em face de hipóteses de inexecução contratual por parte das empresas 
contratadas pelo Departamento, manifestando-se estritamente no que tange as 
adequações das providencias adotadas pelos fiscais, decidindo quanto ao 
encaminhamento a DINOR para providências relativas ao processo de apuração, ou 
devolução aos fiscais para diligências complementares. 
h) Efetuar as transações relativas ao módulo de Gestão de Contratos no Sistema SIPAC 
e supervisionar as operações relativas ao fiscal do contrato. 
  
##/Fato## 
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Certificado: 201406679 

Processo: 08650.001348/2014-85 

Unidade auditada: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

Ministério supervisor: Ministério da Justiça 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2013 

 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013 pelos 

responsáveis pelas 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 inserido neste processo, em atendimento 

à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os 

resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a 

gestão da unidade auditada. 

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: 

- Aeronave, Cessna Grand Caravan C208, inoperante por ausência de cobertura de contrato de 

manutenção por período superior a dois meses. (item 1.1.3.2); 

- Helicóptero Bell 412EP inoperante por ausência de cobertura de contrato de manutenção. 

(item 1.1.3.3); 

- Insuficiência dos controles internos da Unidade na área de Gestão da frota de aeronaves. 

(item 1.1.3.4); 

- Ausência, nos autos do processo, de justificativas para as especificações dos armamentos e 

munições; substituição e retirada de itens do projeto básico, passíveis de serem adquiridos por 

licitação pública, sem a devida programação para aquisição posterior. (item 1.2.2.1); e 

- Diferenças entre a execução contratual e o Projeto Básico. (item 2.1.3.1). 

4. Nestes casos, conforme consta no 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, disponível nas folhas 53 a 70 do processo, seja pela regularidade. 

 

 

 

       Brasília (DF),       de julho de 2014. 

 

 



 

  

 

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

Parecer: 201406679 

Processo: 08650.001348/2014-85 

Unidade Auditada: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF 

Ministério Supervisor: Ministério da Justiça 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2013 

Autoridade Supervisora: José Eduardo Cardozo – Ministro de Estado da Justiça 

 

 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da CGU quanto ao processo 

de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de gestão 

referente ao exercício de 2013, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela 

equipe de auditoria. 

Em relação aos resultados das políticas públicas executadas por intermédio de suas ações 

finalísticas no exercício, a Unidade obteve avanços mais significativos na gestão relacionada ao 

policiamento ostensivo nas rodovias e estradas federais e à segurança pública nas fronteiras, 

tendo sido realizados mais de 16 milhões de procedimentos tais como testes com etilômetro, 

fiscalização de veículos e pessoas, além da realização da Operação Sentinela, a qual cuidou do 

incremento do policiamento em todos os estados fronteiriços, com uma mobilização mensal 

média de 135 policiais especializados no combate à criminalidade. Como resultado efetivo destas 

ações pode-se verificar a diminuição nos números de mortos (M) e feridos (F) nas rodovias 

federais (de 8.669 (M) e 106.801 (F) em 2011 para 8.416 (M) e 103.544 (F) em 2013), bem 

como o aumento da apreensão de drogas (aproximadamente 5,8 ton de cocaína e 2 ton de crack) 

e armas (1.831) e munições (50.500). 

No geral não foram constatadas desconformidades ou irregularidades que pudessem 

impactar a execução das políticas públicas a cargo da Unidade. As impropriedades identificadas 

dizem respeito principalmente a: ausência de cobertura de contrato de manutenção de duas 

aeronaves; insuficiência dos controles internos da Unidade na área de Gestão da frota de 

aeronaves; e diferenças entre a execução contratual e o Projeto Básico relativos à contratação de 

empresa para organização e realização de concurso público objetivando o provimento de 1.000 

cargos de Policial Rodoviário Federal. 

Como principais causas pela ocorrência dessas impropriedades lista-se: falhas no 

planejamento da Unidade quanto à programação e à contratação, em tempo hábil, de serviços de 

manutenção das aeronaves; ausência de mecanismos de controle interno na gestão da frota de 

aeronaves da Unidade; e a falta de alteração formal do Projeto Básico relativo à contratação de 

empresa para realização de concurso público. 

As recomendações constantes do Plano de Providências Permanente que permanecem 

sem atendimento, embora sem impacto na gestão, se relacionam em especial a: acompanhamento 

de contrato de prestação de serviços; pagamentos efetuados à empresa contratada; aderência a 

critérios de sustentabilidade ambiental; caracterização do objeto licitado; deficiência na cobrança 
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de penalidades aplicadas em decorrência de infrações relacionadas ao trânsito de veículos com 

excesso de peso e ao transporte de produtos perigosos e impropriedades na folha de pagamentos. 

Acerca dos controles internos administrativos, verificou-se que o ambiente de controle e 

o monitoramento estão parcialmente consistentes. Os procedimentos de controle apresentados 

pela Unidade, especificamente na área de gestão de compras e contratações, demonstram uma 

evolução para o fortalecimento dos mecanismos de controle. Quanto aos ambientes de 

informação e comunicação, a Unidade conta com ferramentas tais como correio eletrônico, 

institucional e intranet, que são utilizados para a troca de informações entre as diversas áreas. No 

que se refere à avaliação de riscos, observa-se que falta alocação de pessoal treinado, bem como 

uma definição de uma estrutura e metodologia a serem utilizados para mensurá-lo e para que 

esses riscos sejam tratados em uma escala de prioridades e que gerem informações úteis à 

tomada de decisão. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da 

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado 

supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 

8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União. 

 

Brasília/DF,          de julho de 2013. 

 

 


