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Relatório nº 201413168 
 
 

Qual foi o trabalho 

realizado? 
 

Auditoria de acompanhamento 

realizada em 2015 na UFG 

para verificar o atendimento às 

recomendações da CGU 

relacionadas à transferência de 

recursos para Fundações de 

Apoio. 
 

 

Por que o trabalho foi realizado? 
 

Para verificação do atendimento às recomendações da 

CGU emitidas, especialmente, no Relatório nº 

201316916. 

Quais as conclusões alcançadas? Quais 

recomendações foram emitidas? 
 

Em relação à execução de contratos de transferências 

de recursos para Fundações de Apoio, verificou-se a 

definição inadequada de objeto, a inconsistências em 

orçamentos, a existência de contrato com finalidade 

exclusiva de execução financeira, além de falhas na 

fiscalização de contratos dessa natureza. 

 

Para tanto, foi recomendado: verificação rigorosa dos 

objetos dos contratos, antes de sua assinatura, a fim de 

assegurar que todos os itens sejam adequados e 

suficientemente detalhados e especificados, promoção 

de memoriais consistentes e detalhados para 

composição de itens e custos de contratos com 

fundações de apoio, e a abstenção de realização de 

contratos com fundações de apoio visando objeto 

exclusivo de execução financeira de projetos. 

 

 

 

 

  

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 

Município - UF: Goiânia - GO 

Relatório nº: 201413168 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Chefe,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201413168, 

apresentamos os resultados dos exames realizados acerca da execução dos Contratos nº 

054 e 078/2014, firmados pela Universidade Federal de Goiás – UFG com a Fundação 

Rádio e Televisão Educativa e Cultural – FRTVE. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora em Goiânia/GO, no período 

de 19/01 a 05/02/2015, com análises posteriores completadas na sede da CGU-

Regional/GO, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 

público federal, objetivando análise da execução dos Contratos nº 054 e 078/2014, com 

foco no acompanhamento a recomendações pregressas da CGU a contratos similares, 

em especial as decorrentes do Relatório de Auditoria nº 201316916. Nenhuma restrição 

foi imposta aos nossos exames, realizados por amostragem. 

Ressaltamos que não foi efetuado, no presente trabalho, o aprofundamento da análise do 

orçamento, em termos da verificação detalhada da consistência de todos os valores 
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estimados em relação aos preços de mercado. Não foram analisados, também, os 

comprovantes das despesas do Contrato nº 078/2014, posto que a execução dos 

contratos não havia avançado à época dos trabalhos de campo de auditoria, assim como 

não entrou-se no mérito da seleção dos bolsistas ou seu enquadramento nos critérios da 

UAB – Universidade Aberta do Brasil, no caso do Contrato nº 054/2014. 

 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Histórico dos Contratos Analisados 

 

Fato 
 

Relacionamos a seguir os dados principais dos contratos objeto da presente análise. 

 

1) Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-14) 

Em 31/07/2014 foi firmado o Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-

14), entre a Universidade Federal de Goiás, com a interveniência da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças, e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, com o 

objetivo da prestação de serviços de gestão administrativa e financeira, especificamente 

para as atividades de pagamento de bolsas para desenvolvimento dos “Cursos UAB 

2014/2015”, detalhados no respectivo Plano de Trabalho (PTr). 

A vigência inicial pactuada é de 2 anos a partir de sua assinatura, tendo sido o contrato 

firmado, conforme sua Cláusula Terceira, em regime de execução de empreitada por 

preço global, escorado no art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. A contratação 

foi efetuada por meio de dispensa de licitação, justificada com base no art. 1º, da Lei n° 

8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inciso XIII, do art. 24 da Lei 

8.666, conforme despacho às fls. 109-110 do Processo, e Extrato de Dispensa de 

Licitação nº 326/2014-UASG 153052, publicado no DOU de 16/07/2014 (fls. 140). 

 

O valor do contrato é de RS 2.188.560,00 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil 

quinhentos e sessenta reais), a serem pagos em parcelas mensais de acordo com a 

execução dos serviços mediante emissão de ordem bancária, em até 15 dias úteis, 

contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal 

do contrato e mediante comprovação efetiva da realização dos serviços. Os recursos são 

provenientes da descentralização efetuada em 20/05/2014, através da 2014NC000245 

pela CAPES/UAB, através do Projeto de Implantação e Oferta dos Cursos EAD/UFG 

2014/2015, constando no orçamento da UFG conforme PTR 084143, Fonte 
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0112915.408, PI FCC62B52EDN, e Natureza da Despesa 3390.39 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

O valor total em questão é composto pelos seguintes grupos, de acordo com as 

informações contidas no item II.b do Plano de Trabalho e no Contrato (fls. 149 do 

Processo): 

 

Contrato nº 054/2014 – Valores Previstos 

Grupo Descrição Valor 

a – Pessoal Bolsas 1.989.600,00 

b - Serviços de Terceiros P. Jurídica D.A.O. da FAP* 198.960,00 

Total R$ 2.188.560,00 
* Despesas Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa 
 

O Cronograma de Execução do Contrato é previsto no item I.e do Plano de Trabalho 

(fls. 148): 

Contrato nº 054/2014 – Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

01 01 
Acompanhamento dos apoios junto à 

coordenação nas ações do curso 
meses 24 agosto/14 julho/16 

01 02 Elaboração do Material para EAD meses 16 agosto/14 julho/16 

02 01 Elaboração do Material Impresso meses 16 agosto/14 julho/16 

02 02 Elaboração do Material Multimídia meses 16 agosto/14 julho/16 

03 01 Impressão do Material meses 16 agosto/14 julho/16 

03 02 Produção do CD Multimídia meses 16 agosto/14 julho/16 

04 01 
Captação e edição de imagens/Roteiro -

Vídeo-Aulas 
meses 16 agosto/14 julho/16 

 

A servidora responsável pela fiscalização da execução do contrato em questão foi 

designada em 05/08/2014 mediante a Portaria nº 040/2014, da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças da UFG (fls. 161). 

As seguintes notas fiscais e outros documentos relativos à execução do contrato até o 

momento foram apensados ao Processo nº 23070.006841-2014-14: 

Contrato nº 054/2014 – Notas Fiscais emitidas pela RTVE 

NF (fls) Data Período* 
Quant 

bolsas 

Valores (R$) 

Bolsas Apoio Subtotal 

557 188 26/08/2014 ago/14 129 142.405,00 14.240,50 156.645,50 

568 197 25/09/2014 set/14 129 142.405,00 14.240,50 156.645,50 

580 222 29/10/2014 out/14 135 147.015,00 14.701,50 161.716,50 

590 231 24/11/2014 nov/14 137 148.880,00 14.888,00 163.768,00 

605 246 23/12/2014 dez/14 133 144.480,00 14.448,00 158.928,00 

TOTAIS 725.185,00 72.518,50 797.703,50 
* Conforme planilhas anexas às NFs 
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2) Contrato 078/2014 (Processo nº 2070.022236-2014-82) 

Em 20/11/2014 foi firmado o Contrato nº 078/2014 (Processo nº 2070.022236-2014-

82), entre a Universidade Federal de Goiás, com a interveniência da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças, e a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, com o 

objetivo da prestação de serviços de gestão administrativa e financeira, especificamente 

para as atividades que envolvem deslocamento e estadia da equipe e aquisição de 

material de consumo para apoio ao Projeto de pesquisa: "REDE DE COOPERAÇÃO 

NO STRICTO SENSU: GESTÃO DA REDE PROFIAP", conforme especificações 

detalhadas no Plano de Trabalho (Ptr). 

O final da vigência pactuada é previsto para 27/12/2015, tendo sido o contrato firmado, 

conforme sua Cláusula Terceira, em regime de execução de empreitada por preço 

global, escorado no art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. A contratação foi 

efetuada por meio de dispensa de licitação, justificada com base no inciso XIII do art. 

24 da Lei 8.666, e o extrato foi publicado no DOU de 28/11/2014 (fls. 70). 

O valor do contrato é de R$ 1.035.593,07 (um milhão, trinta e cinco mil, quinhentos e 

noventa e três reais e sete centavos), justificada a contratação de serviços de gestão 

administrativa e financeira, contratação e pagamento de deslocamento e diárias da 

equipe, apoio e manutenção das IFES da Rede PROFIAP (aquisição de materiais 

diversos) e serviços de pessoa jurídica, conforme Plano de Trabalho (fls. 17), em vista 

da impossibilidade de execução direta pela UFG, tendo em vista o recurso ter sido 

descentralizado na rubrica 3390.39-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, com 

embasamento no artigo 1º, da Lei n°. 8.958, de 1994, redação dada pela Lei 12.349, de 

15 de dezembro de 2010. 

 

O valor total em questão é composto pelos seguintes grupos, de acordo com o “Plano de 

Aplicação de Recursos” constante no item II.b do Plano de Trabalho e no Contrato (fls. 

18 do Processo): 

 

Contrato nº 078/2014 – Valores Previstos 
Grupo Descrição Valor 

a - Despesas com Diárias Diárias 190.650,00 
B - Passagens e Despesas 

com Locomoção 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica para apoio logístico 

e deslocamento da equipe para o desenvolvimento e 

necessidades do projeto. 

401.061,11 

b(sic) - Serviços de 

Terceiros P. Jurídica 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica para apoio e 

desenvolvimento do projeto de acordo com as 

necessidades do mesmo (assinaturas de periódicos e 

outras despesas com pessoa jurídica, auxílio à pesquisa, 

material para apoio e repasses às IFES da Rede 

PROFIAP, demandados durante a execução do projeto). 

340.322,66 

D.A.O. da FAP* 103.559,30 

Total 1.035.593,07 
* Despesas Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa 
 

  
##/Fato## 
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1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Cobrança de Taxa de Administração em contratos com a FRTVE 

 

Fato 
 

Detectamos o pagamento de percentuais fixos a título de despesas com administração de 

projetos relativos a ambos os contratos analisados, o que é vedado conforme Acórdãos 

nº 2.038/2008 – TCU Plenário, nº 599/2008 – TCU Plenário e nº 5.668/2010 – TCU 2ª 

Câmara, em consonância, ainda, com o contido na “Coletânea de Entendimentos – 

Gestão de Recursos das Instituições Federais de Ensino Superior e Institutos que 

Compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica” da 

Controladoria Geral da União (edição de maio/2013), questões 91 e 93. 

Nos orçamentos de ambos os contratos constam previsões para “Despesas 

Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa” (D.A.O da 

FAP), sendo: 

- R$ 198.960,00 para o Contrato nº 054/2014, equivalente a exatos 10% do valor 

das bolsas que constituem seu objeto principal; 

- R$ 103.559,30 para o Contrato nº 078/2014, equivalente a exatos 10% do 

valortotal do contrato. 

A ausência de detalhamento objetivo ou memorial orçamentário para as despesas em 

questão, além da verificação dos percentuais exatos mencionados, caracteriza a mera 

estipulação irregular de comissão percentual a título de taxa administrativa, sem a 

definição de que qualquer contraprestação de serviço ou de previsão legal para tanto. 

 

 
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de verificação detalhada e precisa dos custos em orçamento antes da assinatura de 

contrato para execução de Projeto por intermédio de Fundação de Apoio. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Os valores relativos às Despesas Administrativas e Operacionais – DAO para 

a gestão administrativa e financeira de projetos pelas Fundações de Apoio não 

seguem um percentual previamente estabelecido. Isto varia conforme o projeto. 

Há projetos em que a DAO fica maior ou menor conforme as despesas 

relacionadas pela fundação para os serviços de gestão administrativa e 

financeira.  
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Estes dois contratos avaliados neste trabalho de auditoria correspondem 

realmente a um percentual de 10% em relação ao valor do contrato, mas isto 

não é regra estabelecida. Segue anexo, outras despesas para a gestão de 

projetos que diferem em relação a este percentual (documentos 1, 2). 

Outro ponto referente neste item, o detalhamento do orçamento constante na 

proposta fornecida pela Fundação onde enumera as despesas com seus 

respectivos valores para a gestão dos projetos, tem sido apresentada no modelo 

constante nos processos (folhas 92 do contrato nº 054/2014 e folhas 20 do 

contrato nº 078/2014) e julgamos adequadas, mesmo porque todo o 

procedimento de contratação foi analisado e aprovado pela Procuradoria 

Federal.” 

Em anexo, a Unidade remeteu os “documentos 1 e 2”, correspondentes a acordos 

firmados entre a FUNAPE e a UFG respectivamente em junho/2014 e dezembro/2011, 

com despesas operacionais e administrativas equivalentes a 7,9% e a 5,0% dos valores 

totais dos respectivos projetos. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da Unidade, em resumo, apenas afirma que o estabelecimento de 

percentual para despesas administrativas e operacionais não é regra, apresentando 

exemplos, e atenta para o fato de que o procedimento foi previamente analisado e 

aprovado pela Procuradoria Federal, contando com relação das despesas conforme 

modelos constantes nos processos – o que não é suficiente para elidir a impropriedade 

em questão, posto que não esclarece acerca da ausência de detalhamento objetivo ou 

memorial orçamentário para as despesas em questão. 

Os detalhamentos mencionados na manifestação, transcritos a seguir na íntegra, não são 

suficientes para identificar detalhada e adequadamente a que se referem, ou quais os 

quantitativos e parâmetros utilizados para as estimativas, de modo a possibilitar, por 

exemplo, uma pesquisa de preços de mercado, a fim de comprovar a consistência do 

orçamento.  

“Detalhamento do serviço e custo” – Contrato nº 054/2014 

Detalhamento dos Serviços Quant Meses Valor de (R$) 

Pagamento de bolsas da equipe que irá executar as 

ações previstas no PTA de acordo com o contrato. 
158 16 1.989.600,00 

Despesas Operacionais e Administrativas Valor (R$) 

Despesas com pessoal 196.365,76 

Despesa com materiais de consumo (expediente, informática) 900,64 

Despesas indiretas(aluguel, telefone, etc) 1.600,00 

Despesa bancárias 93,60 

Subtotal 198.960,00 

TOTAL 2.188.560,00 

Fonte: fls. 92 do Processo 23070.006841-2014-14. 
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“Detalhamento do serviço e custo” – Contrato nº 078/2014 

Detalhamento dos Serviços Quant Meses Valor de (R$) 

Serviços de gestão administrativa e financeira 

para contratação e pagamento de deslocamento e 

diárias da equipe, apoio e manutenção das IFES 

da Rede PROFIAP (aquisição de materiais 

diversos) e serviços de pessoa jurídica para apoio 

ao desenvolvimento de protótipos, pesquisa e 

desenvolvimento de acordo com as necessidades 

do projeto (apoio logístico, deslocamento), de 

acordo com as demandas das pesquisas e visando 

ainda o apoio na execução das atividades do 

projeto de pesquisa que irá executar as ações 

previstas no Projeto Básico definido em conjunto 

com a UFG e a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior-CAPES/MEC. 

 15 932.033,77 

Despesas Operacionais e Administrativas Valor (R$) 

Despesas com pessoal 96.530,80 

Despesa com materiais de consumo (expediente, informática) 3.500,00 

Despesas indiretas(aluguel, telefone, etc) 2.600,00 

Despesa bancárias 928,50 

Subtotal 103.559,30 

TOTAL 1.035.593,07 

Fonte: fls. 20 do Processo 2070.022236-2014-82 

 

Além do exposto, acrescenta-se que o fato da ocorrência de aprovação prévia do 

procedimento, por Procurador Federal, não exime o controle interno de sua apuração e 

verificação quanto a aspectos de auditoria. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a UFG providencie, com precisão adequada, a 

identificação dos custos estimados em orçamentos de contratos, incluindo aqueles 

firmados com Fundações de Apoio, a fim de assegurar o conhecimento detalhado das 

estimativas e parâmetros utilizados, possibilitando a aferição da coerência de itens e 

quantitativos com o objeto contratado, além da aderência aos preços praticados no 

mercado. 

 

Recomendação 2: Em vista da falta de detalhamento das "Despesas Operacionais e 

Administrativas" previstas nos orçamentos dos Contratos nº 054 e nº 078/2014, 

firmados com a Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE, nos valores respectivos 

de R$ 198.960,00 e R$ 103.559,30, recomendamos que a UFG exija da FRTVE as 

prestações de contas correspondentes, com nível de detalhamento adequado, relativas a 

estes itens, incluindo documentos comprobatórios da execução das despesas em 

questão, a fim de atestar sua devida liquidação, ou promover as eventuais glosas de 

valores que se mostrarem inconsistentes.  
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1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Definição inadequada de objeto em contratos com a FRTVE 

 

Fato 
 

Verificamos, em os contratos sob análise, a ocorrência de indefinição de itens do 

orçamento, para os quais não há, nos projetos apensados nos respectivos Processos, 

elementos suficientes para caracterizar adequadamente a que se referem, em 

observância aos quesitos exigidos no inc. IX, art. 6º da Lei 8.666/93, e ao art. 6º, 

parágrafo 1º, do Decreto nº 7.423, de 31/12/2010, que regulamenta a Lei 8.958/94. 

Nos orçamentos de ambos os contratos constam previsões para “Despesas 

Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa” (D.A.O da 

FAP), conforme valores detalhados adiante, não existindo nos processos, contudo, as 

necessárias definições detalhadas que possam identificar adequadamente a que se 

referem as despesas em questão, a fim de atestar sua regularidade – o que caracteriza, 

além da impropriedade apontada no item anterior, a falta de especificação de item de 

projeto. Além disso, o Contrato nº 078/2014 apresenta o item “Serviços de Terceiros”, 

no valor de R$ 340.322,66, também com características indefinidas, sem maior 

detalhamento das despesas a que se referem no processo. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria da equipe a respeito, a UFG encaminhou, 

mediante o Ofício nº 0070/GAB/UFG, o Memorando N° 013/2015, ambos de 

05/02/2015, o qual apresentou maior detalhamento acerca dos valores componentes dos 

itens em questão. Contudo, o referido detalhamento não logra êxito em caracterizar 

adequadamente a que se referem as despesas contratadas, conforme relacionado na 

tabela a seguir, na qual o valor totalizado coincide com a soma dos itens “Serviços de 

Terceiros” e “D.A.O. da FAP” do contrato, mas sem que haja correspondência exata 

entre a soma de quaisquer itens relacionados e cada um dos itens do contrato. Esta 

aparente inconsistência é apontada em item específico deste Relatório. 

UFG - Contrato nº 078/2014 – Detalhamento dos itens “Serviços de Terceiros” e “D.A.O. da FAP” 

Descrição Comentário da equipe de auditoria Valor (R$) 

Repasses às IFEs da Rede PROFIAP Não há referência ao quê se referem os repasses 225.000,00 

Materiais Bibliográficos Não há detalhamento do material mencionado 30.000,00 

Outros gastos Item genérico, sem detalhamento 94.737,14 

Custo Fundação UFG Custos não detalhados, item genérico 94.144,82 

Total 443.881,96 

Fonte: Memorando N° 013/2015, de 05/02/2015 – anexo “documento 2” 

 

Portanto, os itens com objeto relativamente indefinido em ambos os contratos em 

questão são os seguintes, sendo que os dois itens relativos ao Contrato nº 078/2014 

totalizam a soma apresentada na tabela acima: 
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UFG - Contratos nº 054 e 078/2014 – Itens sem detalhamento suficiente 

Contrato Item Valor (R$) 
Contrato nº 054/2014 D.A.O. da FAP* 198.960,00 

Contrato nº 078/2014 Serviços de Terceiros - pessoa jurídica para apoio e 

desenvolvimento do projeto de acordo com as 

necessidades do mesmo (assinaturas de periódicos e 

outras despesas com pessoa jurídica, auxílio à pesquisa, 

material para apoio e repasses às IFES da Rede 

PROFIAP, demandados durante a execução do projeto). 

340.322,66 

Contrato nº 078/2014 D.A.O. da FAP* 103.559,30 

Total D.A.O – ambos contratos 642.841,96 
  * Despesas Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa 
 

A irregularidade em questão representa reincidência em relação ao apontado no 

item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria nº 201316916 – “Definição Inadequada do 

Objeto”, o qual resultou em recomendações aplicáveis aos contratos ora analisados, as 

quais não foram, portanto, adequadamente cumpridas nestes casos. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de verificação detalhada e precisa dos custos em orçamento antes da assinatura de 

contrato para execução de Projeto por intermédio de Fundação de Apoio.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Durante a elaboração do projeto para submissão ao órgão financiador, nem 

sempre é exigido um detalhamento muito grande, bastando na maioria das vezes 

uma planilha de custos mostrando as principais despesas e uma planilha 

relacionando os elementos de despesas com os respectivos valores. Estes 

documentos constam dos processos. As despesas com a contratação da 

Fundação de Apoio – DAO são previstas dentro do elemento de despesas: 

“33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”. 

Sobre o detalhamento dos itens apontados no contrato 078/2014 constante na 

primeira tabela vamos providenciar junto à coordenação do projeto e 

enviaremos oportunamente, pois a coordenadora está fora de Goiânia, numa 

avaliação para o INEP. 

Quanto aos dados apontados na segunda tabela deste item vimos esclarecer que 

a DAO se refere às despesas que a Fundação terá para fazer a gestão do projeto 

e que não se relacionam as despesas relativas ao projeto. Portanto nesta tabela 

o correto seria: 
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UFG – Contratos nº 054 e 078/2014  

Contrato Item Valor R$ Detalhamento 

054/2014 DAO da FAP 198.960,00 

Despesas com a gestão do 

projeto detalhadas na 

proposta apresentada pela 

Fundação e incluída no 

elemento de despesa 

33.90.39 do orçamento de 

projeto. 

078/2014 DAO da FAP 103.559,30 

Despesas com a gestão do 

projeto detalhadas na 

proposta apresentada pela 

Fundação e incluída no 

elemento de despesa 

33.90.39 do orçamento de 

projeto. 

Total da DAO – ambos os contratos 302.519,30  

078/2014 

Serviços de Terceiros - 

pessoa jurídica para apoio 

ao desenvolvimento do 

projeto de acordo com suas 

necessidades (assinaturas 

de periódicos e outras 

despesas, auxílio a 

pesquisa, materiais de 

apoio e repasses às IFES 

da rede PROFIAP. 

340.322,66 

Despesas com o 

desenvolvimento de 

atividades do projeto. 

Entendemos que estas 

despesas podem ser melhor 

detalhadas para uma 

execução mais eficaz do 

projeto. 

 

 Por fim não entendemos que estes fatos apontados representam reincidência 

tendo em vista que aqueles apontados no item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria 

nº 201316916 se referiam a uma definição mais precisa do “OBJETO DO 

CONTRATO” e em consequência do Plano de Trabalho. Isto foi devidamente 

atendido, haja vista que inclusive este formulário do Plano de Trabalho destes 

atuais contratos 054/2014 e 078/2014 foi totalmente alterado buscando atender 

às recomendações daquele relatório. 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

As colocações da Unidade em sua manifestação não afastam a irregularidade apontada, 

inclusive com o reconhecimento da falta de detalhamento de itens, restando o não 

atendimento às normas que regem a matéria, quanto à suficiente identificação e 

detalhamento do objeto de projetos e contratos. As informações acrescentadas acerca 

dos itens abordados não promovem detalhamento ou especificação adicional. 

A reincidência em relação às constatações do Relatório de Auditoria nº 201316916 é 

patente em vista da ocorrência de indefinição de itens do objeto tanto nos contratos 

visados por este quanto naqueles sob análise no presente trabalho.    

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a UFG realize a verificação rigorosa dos objetos 

dos contratos, antes de sua assinatura, incluindo aqueles firmados com Fundações de 

Apoio, a fim de assegurar que todos os itens sejam adequada e suficientemente 

detalhados e especificados, de modo que não haja margem para dúvida quanto 

exatatamente ao que se refere cada item e os quantitativos previstos, de forma a atender 

plenamente o que exigem o inc. IX, art. 6º da Lei 8.666/93, e o art. 6º, parágrafo 1º, do 

Decreto nº 7.423, de 31/12/2010, que regulamenta a Lei 8.958/94.  

 

Recomendação 2: Recomendamos que a UFG providencie o devido detalhamento e 

especificação dos itens dos Contratos nº 054 e nº 078/2014, e apresente o resultado à 

Controladoria-Regional da União em Goiás, em consonância com sua manifestação à 

constatação (3) referente ao item 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria nº 201413168, 

informando as eventuais providências, retificações ou glosas, caso sejam apurados itens 

inconsistentes ou impertinentes em relação aos objetos dos respectivos projetos.  

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Inconsistências em orçamentos de contratos com a FRTVE 

 

Fato 
 

Verificamosa ocorrência de inconsistências nos orçamentos dos projetos dos Contratos 

nº 054 e 078/2014, conforme relatado a seguir. 

1) Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-14) 

O Contrato em questão tem o seguinte orçamento, de acordo com as informações 

contidas no item II.b do Plano de Trabalho e no Contrato (fls. 149 do Processo): 

 

Contrato nº 054/2014 – Valores Previstos conforme Plano de Trabalho 

Grupo Descrição Valor 

a – Pessoal Bolsas 1.989.600,00 

b - Serviços de Terceiros P. Jurídica D.A.O. daFAP* 198.960,00 

Total R$ 2.188.560,00 
* Despesas Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa 
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Após questionamentos da equipe de auditoria acerca da falta de definição do objeto do 

contrato, a UFG encaminhou, mediante o Ofício nº 0070/GAB/UFG, o Memorando n° 

013/2015, de 05/02/2015, o qual, ao apresentar maior detalhamento acerca dos valores 

componentes dos itens relacionados, evidenciou também inconsistências entre este 

detalhamento e o orçamento do Plano de Trabalho apensado ao processo do contrato.O 

referido Memorando detalha da seguinte forma os valores previstos para contratação: 

 

Contrato nº 054/2014 – Valores Previstos conforme Memorando UFG n° 013/2015 

Equipe de Apoio Acadêmico 

Item - Implementação de Cursos 

(Matriz UAB) 
Alunos 

pessoas 

x meses 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Artes Visuais 71 18 1.100,00 19.800,00 

Física 110 18 1.100,00 19.800,00 

Artes Cênicas 222 36 1.100,00 39.600,00 

Educação Física 129 36 1.100,00 39.600,00 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino 352 36 1.100,00 39.600,00 

Biologia 127 36 1.100,00 39.600,00 

Administração Pública 184 36 1.100,00 39.600,00 

Gestão Pública 238 18 1.100,00 19.800,00 

Arte Educação Intermediática Digital 150 36 1.100,00 39.600,00 

Educação Física Escolar 180 36 1.100,00 39.600,00 

Ensino de Biologia 150 36 1.100,00 39.600,00 

Ensino Interdisciplinar 150 36 1.100,00 39.600,00 

História e Cultura Afro-Brasileira 270 36 1.100,00 39.600,00 

Inovação em Mídias Interativas 210 36 1.100,00 39.600,00 

Matemática à Distância 250 18 1.100,00 19.800,00 

Interdisciplinar em Patrimônio 150 36 1.100,00 39.600,00 

Letramento Informacional 180 36 1.100,00 39.600,00 

SUBTOTAL 594.000,00 

Obrigações Tributárias e Contributivas 

Item - Implementação de Cursos 

(Matriz UAB) 
Alunos 

pessoas 

x meses 

Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Artes Visuais 71 18 1.144,99 20.609,82 

Física 110 18 1.144,99 20.609,82 

Artes Cênicas 222 36 1.144,99 41.219,64 

Educação Física 129 36 1.144,99 41.219,64 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino 352 36 1.144,99 41.219,64 

Biologia 127 36 1.144,99 41.219,64 

Administração Pública 184 36 1.144,99 41.219,64 

Gestão Pública 238 18 1.144,99 20.609,82 

Arte Educação Intermediática Digital 150 36 1.144,99 41.219,64 

Educação Física Escolar 180 36 1.144,99 41.219,64 

Ensino de Biologia 150 36 1.144,99 41.219,64 

Ensino Interdisciplinar 150 36 1.144,99 41.219,64 

História e Cultura Afro-Brasileira 270 36 1.144,99 41.219,64 

Inovação em Mídias Interativas 210 36 1.144,99 41.219,64 

Matemática à Distância 250 18 1.144,99 20.609,82 

Interdisciplinar em Patrimônio 150 36 1.144,99 41.219,64 

Letramento Informacional 180 36 1.144,99 41.219,64 

SUBTOTAL 618.294,60 
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Equipe Multidisciplinar 

Item – Equipe Multidisciplinar meses 
Quant ofertas x 

pessoal 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Equipe Multidisciplinar 12 188 2.653,17 498.795,96 

SUBTOTAL 498.795,96 

Equipe Multidisciplinar 

Item – Revisor meses Quant total 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

Revisor Linguístico 12 204 2.341,03 477.570,12 

SUBTOTAL 477.570,12 

TOTAL GERAL 2.188.660,00 

Fonte: Planilha Orçamentária UFG (1º/2014) / SISUAB 

 

Como se pode concluir mediante observação dos dados das planilhas apresentadas, 

apesar de ambos orçamentos representarem o mesmo total de R$ 2.188.660,00, os itens 

componentes das suas duas versões não se compatibilizam, ou seja, não existe nenhuma 

combinação possível de soma de itens da Planilha Orçamentária UFG/SISUAB 

encaminhada pelo Memorando N° 013/2015 que venha a corresponder a quaisquer dos 

dois itens do orçamento do Plano de Trabalho do Contrato.  

 

2) Contrato 078/2014 (Processo nº 2070.022236-2014-82) 

O orçamento do contrato em questão é composto pelos seguintes grupos, de acordo com 

o “Plano de Aplicação de Recursos” constante no item II.b do Plano de Trabalho e no 

Contrato (fls. 18 do Processo): 

 

Contrato nº 078/2014 – Valores Previstos 
Grupo Descrição Valor 

a - Despesas com Diárias Diárias 190.650,00 
B - Passagens e Despesas com 

Locomoção 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica para apoio 

logístico e deslocamento da equipe para o 

desenvolvimento e necessidades do projeto. 

401.061,11 

b(sic) - Serviços de Terceiros P. 

Jurídica 
Serviços de terceiros - pessoa jurídica para apoio e 

desenvolvimento do projeto de acordo com as 

necessidades do mesmo (assinaturas de periódicos e 

outras despesas com pessoa jurídica, auxílio à 

pesquisa, material para apoio e repasses às IFES da 

Rede PROFIAP, demandados durante a execução 

do projeto). 

340.322,66 

D.A.O. daFAP* 103.559,30 

Total 1.035.593,07 
* Despesas Operacionais e Administrativas da FAP - Fundação de Apoio à Pesquisa 
 

O Memorando n° 013/2015, de 05/02/2015, fornecido pela UFG em resposta à equipe 

de auditoria, também apresenta detalhamento em relação ao orçamento do Contrato nº 

078/2014, explicitando, da mesma forma, inconsistências entre este e o orçamento do 

Plano de Trabalho apensado ao processo do contrato. O Memorando detalha o 

orçamento em questão da seguinte forma: 
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UFG - Contrato nº 078/2014 – Plano de Aplicação /PROFIAP 

Item Descrição Valor (parcela do contrato) (R$) 

1 Diárias 190.650,00 

2 Passagens 401.061,11 

3 Repasses às IFEs da Rede PROFIAP 225.000,00 

4 Materiais Bibliográficos 30.000,00 

5 Outros gastos 94.737,14 

6 Custo Fundação UFG 94.144,82 

Total 1.035.593,07 

Fonte: Memorando N° 013/2015, de 05/02/2015 – anexo “documento 2” 

 

Observamos que os itens 1 e 2 da tabela acima correspondem respectivamente aos 

itens“a - Despesas com Diárias” e “B - Passagens e Despesas com Locomoção” do 

orçamento do Plano de Trabalho do contrato. Contudo, não é possível a 

compatibilização direta dos seus demais itens com os itens remanescentes do 

orçamento. 

 

Ressaltamos que os valores do “Plano de Aplicação / PROFIAP” relacionados referem-

se apenas às parcelas correspondentes ao contrato em questão, sendo que na planilha 

original apresentada à equipe de auditoria existia uma parcela alheia ao contrato sob 

análise prevista para custear, com outros recursos da UFG, parte dos itens 1 e 2 listados. 

 

As inconsistências apontadas reforçam a percepção de que os orçamentos apensados nos 

processos sob análise não contém os elementos suficientes para a caracterização dos 

itens contratados, conforme apontado no item anterior deste Relatório. 

 

 
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de verificação da consistência dos memoriais utilizados para composição do 

orçamento de contratos com fundação de apoio antes da sua assinatura, bem como da 

coerência entre as estimativas e os orçamentos finais propostos. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Contrato 054/2014 – Processo 23070.006841/2014-14 

A Solicitação de Auditoria nº 201413167-002 solicitou em relação ao Processo 

23070.006841/2014-14, contrato nº 054/214 no item 3.3: “Memoriais de 

Cálculo dos orçamentos às folhas 79 e 149, em especial de modo a evidenciar 

detalhadamente os parâmetros utilizados para a definição/estimativa do valor 

total previsto para o pagamento de bolsas”. O documento 5 apresentado 

naquela ocasião se refere a esta estimativa de pagamento de bolsas para a 

equipe de apoio aos cursos para apresentação do projeto ao órgão financiador, 

ou seja R$2.188.560,00. 
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O órgão financiador (CAPES) descentralizou, para este projeto, os recursos 

para pagamento da equipe de apoio aos cursos no elemento de despesa 33.90.39 

– Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica prevendo a contratação da Fundação 

de apoio para esta finalidade. Para a contratação da Fundação foi retirado do 

valor estimado para o pagamento de bolsas, R$198.960,00 para pagamento da 

DAO, restando R$1.989.600,00 para o pagamento das bolsas o que não causa 

prejuízos na realização do projeto. Assim o valor previsto no documento 5 

apresentado anteriormente, refere-se ao valor pago em bolsas para a equipe de 

apoio mais as Despesas administrativas e Operacionais da Fundação.   

Contrato 078/2014 – Processo 23070.022236/2014-82 

O montante de recursos descentralizado para a execução do projeto para este 

contrato é de R$1.541.110,95 (valor total da planilha do documento 2 

apresentado como resposta a SA  nº 201413167-002). Para a execução do 

projeto somente uma parte do recurso foi objeto de contrato com a Fundação, 

ou seja, R$1.035.593,07 que se refere às despesas constantes na planilha 

financeira do Plano de trabalho: diárias, passagens, repasses às IFES, 

materiais bibliográficos, outros gastos e custos da Fundação. O valor restante, 

ou seja, R$505.517,88, relativo às despesas com bolsas ficou para ser executado 

pela própria Universidade, conforme planilha abaixo: 

Planilha financeira Consolidada da Rede PROFIAP 

Descrição Fundação UFG Total 

Bolsas de Pesquisa 0,00 444.116,00 444.116,00 

Diárias 190.650,00 7.462,99 198.112,99 

Passagens 401.061,11 53.938,89 455.000,00 

Repasse às IFES 225.000,00 0,00 225.000,00 

Materiais Bibliográficos 30.000,00 0,00 30.000,00 

Outros gastos 94.737,14 0,00 94.737,14 

Custo da Fundação 94.144,82 0,00 94.144,82 

Total 1.035.593,07 505.517,88 1.541.110,95 

” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Passamos a apresentar a análise quanto às manifestações da UFG por contrato. 

 

1) Contrato 054/2014 – Processo 23070.006841/2014-14. 

A Solicitação de Auditoria nº 201413167-002, ao solicitar os memoriais de cálculo para 

o orçamento do Contrato nº 054/214, visava justamente evidenciar o detalhamento 

deste, em função da impropriedade apontada no item anterior deste Relatório (definição 

inadequada de objeto). Ocorre que o material apresentado pela Unidade em resposta, 

além de não lograr êxito em oferecer o detalhamento pretendido, evidenciou ainda 

inconsistências em relação ao orçamento final contratado, não sendo apto, portanto, a 

esclarecer sobre a formação dos custos previstos para o acordo firmado.  

O Memorando nº 087/PROAD/UFG informa, a despeito da incoerência apontada, que o 

documento 5 então apresentado referia-se a mera estimativa, mas não explicita os 

motivos das alterações, e nem oferece detalhamento acerca destas, afirmando apenas 

que a diferença entre os orçamentos refere-se a “despesas administrativas e 

operacionais da fundação”, as quais restam, contudo, indefinidas, conforme itens 

1.1.1.2 e 1.1.1.3 deste Relatório. 

Conclui-se, portanto, que a incoerência ora apontada decorre da falta de definição e 

detalhamento dos itens do objeto do contrato, não sendo a manifestação apresentada 

capaz de proceder adequadamente sua elucidação em vista da incapacidade em 

especificar adequadamente estes itens. 

 

2) Contrato 078/2014 (Processo nº 2070.022236-2014-82). 

A manifestação da Unidade atem-se à informação de que o montante total original de 

recursos descentralizados para o projeto, de R$ 1.541.110,95, teve o valor parcial de 

R$ 505.517,88 aplicado diretamente pela UFG, restando o total de R$ 1.035.593,07 

para execução por intermédio da Fundação de Apoio, que corresponde ao valor do 

contrato sob análise. 

Contudo, a tabela apresentada a título de detalhamento do valor do contrato, que é o 

objeto da SA nº 201413167-002, apenas repete a relação apresentada na presente 

constatação, com o acréscimo de itens que totalizam o montante aplicado diretamente 

pela UFG, externo ao contrato e que, portanto, não vem ao caso na presenta análise. 

Portanto, restou sem elucidação a incoerência entre o orçamento contratado e o 

memorial apresentado, o que decorre da falta de definição e detalhamento adequados do 

objeto, assim como no caso do contrato anterior. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a UFG promova memoriais consistentes e 

detalhados para composição de itens e custos de contratos com fundações de apoio, e 

certifique-se de sua coerência com os objetos efetivamente contratados.  
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1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Contrato nº 054-2014 com finalidade exclusiva de execução financeira pela 

Fundação de Apoio FRTVE 

 

Fato 
 

Verificamos que o Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-14) foi 

firmado com a Fundação de Apoio FRTVE com a finalidade exclusiva de execução 

financeira, com objeto consistindo apenas na intermediação no pagamento de bolsas de 

estudo, em contrariedade à autorizaçãorestrita do art. 1º da Lei nº 8.958/94 para 

celebração de contratos por Dispensa de Licitação (inciso XIII do art. 24 da Lei nº 

8.666) visando apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira 

estritamente necessária à execução desses projetos – contrariando, ainda, a “Coletânea 

de Entendimentos – Gestão de Recursos das Instituições Federais de Ensino Superior e 

Institutos que Compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica” da Controladoria Geral da União (edição de maio/2013), que versa a 

respeito em sua Questão 87. 

##/Fato## 

Causa 
 

Inobservância a entendimento que veda contratação de fundação de apoio para objetivo 

exclusivo de execução financeira de projeto. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“A Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 em seu artigo 4º e 4ºB (trecho 

anexo – documento 3), versão atualizada em 2014, faculta o pagamento de 

bolsas nos contratos com as Fundações para apoio nos projetos de pesquisa, 

ensino e de extensão. A política da UFG é executar tudo que puder dentro da 

própria Universidade, passando para as Fundações as atividades cujo recurso 

for descentralizado em elemento de despesas que impossibilita isto. No caso do 

contrato em questão, os recursos para o pagamento das bolsas para a equipe de 

apoio foi descentralizado no elemento de despesas 33.90.39 Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica, o que inviabilizou a execução pela Universidade. 

Por este motivo o apoio da Fundação é imprescindível para a execução integral 

do projeto. Anexo (documento 4) pode-se entender claramente o papel e a 

importância destes alunos-bolsistas para o projeto e para a sua própria 

formação.” 

O “documento 4” remetido pela UFG consiste em um Relatório Técnico Parcial relativo 

ao Contrato nº 054/2014, emitido pelo Coordenador do Projeto em 16/06/2015.  
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os artigos da Lei no 8.958/1994 mencionados pela Unidade em sua manifestação não 

contradizem o entendimento apresentado na presente constatação, versando somente 

sobre a possibilidade de participação dos servidores das IFES em atividades de 

fundações, e sobre a possibilidade de concessão de bolsas de ensino pelas fundações, 

conforme transcrição a seguir. 

 

“Art.4o  As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com 

as normas aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e 

condições previstos em regulamento, a participação de seus servidores nas 

atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1º desta Lei, sem 

prejuízo de suas atribuições funcionais. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 

2010) 

 

(...) 

 

Art. 4o-B.  As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa 

e extensão e de estímulo à inovação aos estudantes de cursos técnicos, de 

graduação e pós-graduação e aos servidores vinculados a projetos 

institucionais, inclusive em rede, das IFES e demais ICTs apoiadas, na forma da 

regulamentação específica, observados os princípios referidos no art. 

2º. (Redação dada pela Lei nº 12.863, de 2013)” 

 

Em que pese o Relatório Técnico Parcial da execução do Contrato nº 054/2014, 

remetido em anexo à manifestação da UFG, ilustrar a importância dos alunos-bolsistas 

para o projeto em questão, bem como a relevância das bolsas para a formação destes, 

permanece a situação apontada em relação especificamente à assinatura de contrato com 

fundação de apoio com a finalidade exclusiva de execução financeira, em 

desconformidade com o entendimento da Controladoria-Geral da União, conforme 

Questão 87 da sua “Coletânea de Entendimentos – Gestão de Recursos das Instituições 

Federais de Ensino Superior e Institutos que Compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica” (edição de maio/2013).  

##/AnaliseControleInterno## 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a UFG se abstenha de firmar contratos com 

fundações de apoio visando objeto exclusivo de execução financeira de projetos, em 

observância à ?Coletânea de Entendimentos ? Gestão de Recursos das Instituições 

Federais de Ensino Superior e Institutos que Compõem a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica? da Controladoria Geral da União (edição de 

maio/2013), Questão 87, salvo melhor juízo.  
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1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de elementos necessários em contratos com a FRTVE 

 

Fato 
 

Detectamos, em ambos os contratos sob análise, a ocorrência da ausência de elementos 

exigidos pelo art. 6º do Decreto nº 7.423/2010 nos respectivos Planos de Trabalho, 

conforme relacionado a seguir. 

1) Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-14) 

O contrato em questão foi firmado visando o pagamento de bolsas para 

desenvolvimento dos “Cursos UAB 2014/2015”, conforme detalhado no respectivo 

Plano de Trabalho (PTr), o qual, contudo, continha na relação dos participantes 

previstos a inclusão de 24 casos de bolsas com beneficiário “a definir”, conforme fls. 

155 a 157 do Processo, em desconformidade com o que exige o § 1º, inc. III, do art. 6º 

do Decreto nº 7.423/2010, transcrito a seguir; 

“§ 1o Os projetos desenvolvidos com a participação das fundações de apoio 

devem ser baseados em plano de trabalho, no qual sejam precisamente 

definidos: 

III - os participantes vinculados à instituição apoiada e autorizados a participar 

do projeto, na forma das normas próprias da referida instituição, identificados 

por seus registros funcionais, na hipótese de docentes ou servidores técnico-

administrativos, observadas as disposições deste artigo, sendo informados os 

valores das bolsas a serem concedidas.” 

2) Contrato nº 078/2014 (Processo nº 2070.022236-2014-82) 

O Plano de Trabalho do Contrato nº 078/2014 não contém previsão adequada dos 

resultados esperados, metas e respectivos indicadores, que são quesitos exigidos pelo 

art. 6º do Decreto nº 7.423/2010.  O formulário do item “I.d – Cronograma de 

Execução” do Plano de Trabalho (fls. 68-v do processo), que requer informações acerca 

de metas, etapas e indicadores do projeto, não foi preenchido, e estas informações não 

constam, também, de forma completa no processo em questão. O item “I.c. - Resultados 

Esperados” do Plano de Trabalho informa apenas que estes se referem a “efetuar o 

pagamento das bolsas e demais despesas previstas no Plano de Trabalho para apoiar a 

execução das ações do referido plano”, sem maiores detalhes no sentido de estipular 

metas ou indicadores. 

 

Em resposta à solicitação de auditoria a respeito, a UFG encaminhou, mediante o Ofício 

nº 0070/GAB/UFG, o Memorando n° 013/2015, de 05/02/2015, o qual informa o 

seguinte: 

 

“Os indicadores utilizados para aferir o cumprimento da execução doprojeto 

estão associados aos objetivos: 
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a) Desenvolver conteúdos didáticos voltados à formação do 

gestorpúblico 

Indicadores: 

- Guias didáticos desenvolvidos para as disciplinasprevistas no 

Projeto do Mestrado PROFIAP; 

- Guias didáticos desenvolvidos nas IFES paradisciplinas 

optativas do Projeto do Mestrado PROFIAP; 

- Produção técnico-cientifica desenvolvida; 

b) Acompanhar o desempenho discente/docente na rede PROFIAP 

Indicadores: 

- Relatórios de orientação nacional 

- Relatório Anual de Avaliação Docentes e Discente 

- Exames de Qualificação Nacional 

- N° de Titulados 

-Avaliação CAPES 

c) Controlar a eficácia da rede PROFIAP 

Indicadores: 

- Auto-avaliação da Rede 

- Relação Matrículas Efetivas/Nº de Titulados 

d) Divulgar à Comunidade Acadêmica e empresarial 

pesquisasrealizadas na gestão pública 

Indicadores: 

- Produção técnico-cientifica desenvolvida; 

e) Desenvolver modelos de gestão de redes de cooperação no 

ensinostricto sensu. Indicadores. 

-Auto-avaliação da Rede” 

 

Contudo, a informação reproduzida acima relaciona apenas material comprobatório da 

execução do projeto a ser produzido, bem como ações visando a sua avaliação geral, 

mas que não chegam a representar indicadores propriamente ditos, no sentido de 

parâmetro pré-definido elaborado visando à medição de diferenciais entre situações 

desejadas e efetivamente verificadas, ou entre situações similares em períodos ou locais 

diferentes. A exceção residiria no indicador apresentado “Relação Matrículas 

Efetivas/Nº de Titulados”, que seria um parâmetro de fato útil no controle da eficácia da 

rede PROFIAP. 

 

 

 

 
##/Fato## 
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Causa 
 

Definição imprecisa dos objetos contratado pela UFG e das metas e indicadores 

esperados conforme respectivos planos de trabalho. 

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Contrato 054/2014 – Processo 23070.006841/2014-14 

No momento de se fazer todo o procedimento para a contratação da Fundação, 

nem sempre os projetos já possuem todos os participantes selecionados, com 

exceção daqueles que já vêm trabalhando em outros projetos da mesma 

natureza. À medida que vão sendo selecionados ou indicados pelos 

coordenadores os planos de trabalho vão sendo atualizados e os documentos 

inseridos no processo. Os Planos de trabalho são atualizados ainda, sempre que 

algum bolsista se desliga do projeto e outro é incluído. Assim todas as 

informações da composição da equipe vão sendo atualizadas durante a 

execução do projeto. Este contrato em questão, como a equipe é grande para 

apoio em diversos cursos realizados, a equipe se altera sempre, mas toda a 

documentação referente a estas alterações são colocadas no processo. 

Anexamos como exemplo um dos casos ocorridos no mês de novembro de 2014 

(documento 5). 

Contrato 078/2014 – Processo 23070.022236/2014-82 

Em relação ao contrato em questão vamos providenciar que os itens do Plano 

de trabalho sejam preenchidos pela coordenadora com mais detalhes para 

caracterizar melhor as atividades e resultados do projeto.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Passamos a apresentar a análise acerca da manifestação da UFG por contrato. 

 

1) Contrato nº 054/2014 (Processo nº 23070.006841-2014-14). 

A manifestação da Unidade apresenta informações do contexto do qual decorre a 

imprevisibilidade dos bolsistas quanto à aptidão ao benefício, acarretando sua 

rotatividade. Contudo, a fim de assegurar que a previsão do projeto guarda 

conformidade com as necessidades reais da contratante, em conformidade com o § 1º, 

inc. III, do art. 6º do Decreto nº 7.423/2010, o projeto contratado deve constar com, pelo 

menos, a previsão inicial de todos bolsistas a serem beneficiados, de modo a não 

possibilitar a contratação de bolsas com destinação indefinida. 
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2) Contrato 078/2014 (Processo 23070.022236/2014-82). 

A manifestação da Unidade reconhece a necessidade de maior detalhamento para 

melhor caracterização dos resultados do contrato, se comprometendo a providenciá-los, 

por intermédio da coordenadora do projeto, de forma que resta pendente a 

implementação de indicadores aptos à aferição de diferenciais entre situações desejadas 

e efetivamente verificadas, ou entre situações similares em períodos ou locais 

diferentes, dentre outros parâmetros que possam ser considerados úteis para a avaliação 

dos resultados do empreendimento. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Para contratos com objeto do pagamento de bolsas, a UFG deve 

assegurar-se de que o projeto contenha a previsão inicial completa de todos os bolsistas 

a serem beneficiados, de modo a não possibilitar a contratação de bolsas com destinação 

indefinida, em conformidade com o § 1º, inc. III, do art. 6º do Decreto nº 7.423/2010, 

não obstante a imprevisibilidade das ocorrências futuras em relação aos bolsistas, que 

venham a acarretar sua rotatividade, as quais deverão ser, ainda, devidamente 

detalhadas, justificadas e registradas nos processos de execução desses contratos. 

 

Recomendação 2: A UFG deverá remeter à Controladoria-Regional da União em Goiás 

o resultado da retificação do Plano de Trabalho referente ao Contrato nº 078/2014 ? 

Processo 23070.022236/2014-82, a ser realizada pela coordenadora do projeto, 

conforme previsão do Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, para 

verificação quanto ao atendimento à disposição do art. 6º, Decreto nº 7.423/2010.  .  

 

Recomendação 3: Recomendamos que a UFG implemente, nos Planos de Trabalho de 

projetos a serem contratados com fundações de apoio, elementos consistentes para 

aferição dos resultados esperados, contando com a previsão de metas e respectivos 

indicadores, em atendimento ao art. 6º do Decreto nº 7.423/2010, de modo a 

evidenciarem contraste entre situações desejadas e efetivamente verificadas, ou entre 

situações similares em períodos ou locais diferentes, dentre outros parâmetros que 

possam ser considerados úteis para a avaliação dos resultados do empreendimento.  

 

 

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na fiscalização em contratos com a FRTVE 

 

Fato 
 

Verificamos, mediante análise dos processos dos Contratos nº 054 e 078/2014, a 

atuação insuficiente dos respectivos responsáveis por sua fiscalização, os quais não 

demonstraram ações no sentido de coibir as falhas apontadas nos demais itens deste 

relatório, com destaque para os seguintes fatores: 

1 – Falta de questionamento quanto à indefinição dos objetos dos contratos sob 

análise, cuja execução deverá ser detalhadamente verificada a fim de possibilitar 

os regulares atestes dos documentos comprobatórios de despesa; 
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2 – Em relação ao Contrato nº 054/2014, a fiscalização atestou a execução das 

notas fiscais nº 557, 568, 580, 590 e 605, relativas ao pagamento de bolsas no 

valor total de R$ 797.703,50, sem demonstrar a necessária verificação da sua 

execução de fato, mediante, por exemplo, exigência de documentos 

comprobatórios dos efetivos pagamentos realizados. 

Em 29/01/2015, a equipe de auditoria emitiu a SA nº 201413168-2, solicitando à UFG 

material eventualmente produzido pelos fiscais para o acompanhamento da execução 

dos Contratos, com resposta apresentada mediante o Ofício nº 0070/GAB/UFG  e o 

Memorando N° 013/2015, de 05/02/2015, que encaminham um documento intitulado 

“Memorial de Acompanhamento”, consistindo numa declaração com o seguinte teor: 

“Atesto, para os devidos fins, que o projeto supracitado está com sua execução 

normal, dentro das ações previstas no Plano de Trabalho, não sendo necessário 

nenhum outro tipo de anotação extraordinária por parte da fiscalização do 

projeto, além do ateste da nota fiscal.” 

Contudo, o documento em questão termina por representar ato meramente formal, 

incapaz de demonstrar a consistência do acompanhamento à execução do contrato, 

persistindo a falha ora apontada. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de registros comprobatórios da efetiva atuação dos responsáveis pela fiscalização 

dos contratos referentes a projetos em parceria com fundações de apoio, que 

fundamentem adequadamente os atestos às despesas consideradas liquidadas.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade apresentou manifestação a respeito da presente Constatação por meio do 

Memorando nº 087/PROAD/UFG, de 19/06/2015, conforme transcrito a seguir: 

 

“Os fiscais dos contratos com as Fundações são designados por portaria do 

Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFG e são orientados conforme 

prevê a Legislação a procederam anotações, quando necessárias, sobre a 

execução dos contratos. Neste sentido tem normalmente se manifestado por 

meio de declarações com relação ao andamento da execução dos contratos e do 

ateste das notas fiscais emitidas pela Fundação. Alguns adotam a elaboração de 

planilhas com as devidas anotações (documento 6).  

Entretanto se isto é considerado insuficiente a Universidade adotará 

procedimentos visando aprimorar e dar maior consistência ao acompanhamento 

da execução dos contratos por parte dos seus fiscais. 

Esperamos mediante ao exposto acima ter contribuído para os esclarecimentos 

devidos nos comprometendo a tomar as medidas necessárias para o 

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


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
25 

aprimoramento e atendimento a todos os itens da legislação vigente que dispõe 

sobre a relação entre as IFES e as Fundações de Apoio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade se compromete a adotar procedimentos com vista a minimizar falhas na 

fiscalização de contratos a exemplo daquelas ora apontadas.  

 

Em relação ao Contrato nº 078/2014, a Unidade remeteu documento contendo planilhas 

e anotações da responsável pelo acompanhamento de sua execução, a título de 

exemplificação da atuação desta – o qual, contudo, não havia sido apensado ao Processo 

nº 2070.022236-2014-82. O referido documento contém relação nominal de 

beneficiários de diárias e passagens, com os respectivos valores, referentes a um ateste 

realizado em 09/04/2015, sem menção, contudo, a documentos comprobatórios das 

despesas relacionadas, não evidenciando se foi efetuada a verificação destes. 

 

Portanto, resta pendente a comprovação da atuação dos responsáveis pela fiscalização 

de contratos desse tipo, tanto pela ótica do seu registro formal nos processos, quanto 

pela real comprovação documental da efetiva liquidação das despesas atestadas. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos o apensamento, nos respectivos processos de 

execução, de todo material produzido pelos responsáveis por fiscalização de contratos 

referentes a projetos em parceria com fundações de apoio, de modo a possibilitar a 

verificação de sua efetiva atuação, a qual deve contar com a verificação da efetiva 

comprovação das despesas liquidadas.  

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade Gestora deve adotar 

medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos ressalvados nos itens deste 

Relatório. 

 

Goiânia/GO, 03 de julho de 2015. 
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