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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: 201407269 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Chefe,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201407269, 

apresentamos os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de 

gestão, ocorridos na Universidade Federal de Goiás – UFG, no período de 01/01/2013 a 

20/07/2014. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

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

período de 30/07/2014 até 20/08/2014, em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao serviço público federal, objetivando o acompanhamento preventivo dos 

atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho, qual seja, 

01/01/2013 a 20/07/2014. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados 

por amostragem, sobre as contratações por dispensa de licitação e o reconhecimento de 

dívidas de exercícios anteriores.  

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         
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1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Acompanhamento de recomendações da CGU sobre contratações por dispensas de 

licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores. 

 

Fato 
 

O objetivo dessa ação de auditoria foi acompanhar a implementação das 

recomendações emitidas em relatórios anteriores da CGU quanto às impropriedades 

descritas a seguir: 

 

1) Relatório/CGU nº 201203302 – Auditoria de Avaliação da Gestão do exercício de 

2011: 

 

Constatação 1.2.1.1: Classificação incorreta de dispensas de licitação e realização de 

dispensa com fulcro no inciso IV, art. 24 da Lei 8.666/93 sem a instrução do processo 

com a caracterização da situação emergencial. 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: 

Recomendamos que a Unidade envide esforços para detectar e corrigir a alegada falha 

de comunicação entre o SIASGNET e o SIAFI, para que neste último conste o correto 

enquadramento da despesa, de modo que a contabilidade reflita com precisão os 

registros documentais. 

Recomendação 2:  

Recomendamos, ainda, que a Unidade informe aos servidores que solicitam aquisições 

de bens e serviços que os prejuízos gerados de situações emergenciais decorrentes de 

suas ações ou omissões podem ser pessoalmente imputadas a eles. Dessa forma, faz-se 

premente a necessidade da adequada formalização processual de forma a caracterizar a 

situação emergencial, bem como os prejuízos que  podem decorrer da não aquisição dos 

serviços/bens com a dispensa de licitação emergencial. 

2) Relatório/CGU nº 201205601 – Acompanhamento da Gestão do exercício 2012: 

Constatação 1.1.1.2: Classificação incorreta da despesa e instrução processual 

deficiente. 

Recomendação 1: 

Instruir os processos com documentos/informações que justifiquem adequadamente as 

despesas, em especial, os casos excepcionais, tais como os reconhecimentos de dívidas. 
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Nesses casos a Unidade deve apurar as causas da não emissão de empenho na época 

apropriada, determinando os motivos do não conhecimento da despesa oportunamente. 

 Nos Planos de Providências encaminhados pela UFG à CGU, em resposta aos 

relatórios com as constatações citadas, foi indicado, para cumprimento das duas 

primeiras recomendações, que seria enviada correspondência ao Departamento de 

Contabilidade e aos servidores envolvidos na aquisição de bens e serviços com 

instruções para correção das falhas. 

 Para a terceira recomendação foi indicada a melhoria na instrução dos processos, 

sobretudo os casos excepcionais como o reconhecimento de dívidas. 

Com vistas a acompanhar o resultado dessas providências foram realizadas 

novas análises em despesas realizadas por dispensa de licitação e por reconhecimento de 

dívidas, considerando o exercício de 2013 e o 1º semestre de 2014, cujas conclusões 

estão detalhadas nos itens a seguir deste relatório. 

  
##/Fato## 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Manutenção de dispensas de licitação emergenciais por falhas nos procedimentos 

de licitação e falta de aplicação de penalidade para empresa que descumpriu 

condições contratuais. 

 

Fato 
 

Acompanhando o percentual de despesas realizadas por dispensa de licitação em 

caráter emergencial, com fulcro no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/1993, verificou-se 

que houve diminuição em 2014, em que pese esse percentual ter variado nos últimos 

exercícios. 

 

Tabela – Percentual de realização de dispensas de licitação em caráter emergencial 

em relação ao total de dispensas. 

 

Exercício 

Total de empenhos 

por Dispensa de 

Licitação* 

Total de Dispensa de 

Licitação Emergencial 

(inc. IV do art. 24 da 

Lei 8.666/1993)* 

% de Dispensas 

Emergenciais em 

relação ao total de 

dispensas 

2011 16.801.857,05 2.192.832,44 13,05 

2012 15.305.422,54 418.551,80 2,73 

2013 21.718.542,55 1.988.077,98 9,15 

Até Julho de 2014 14.930.712,64 205.963,98 1,38 
         *Valores liquidados. 

         Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. 
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Foram analisadas nesta auditoria contratações por dispensa emergenciais 

correspondentes a 81,24% do total liquidado até julho de 2014, que foram provenientes 

do exercício de 2013. 

 

As contratações analisadas referiram-se a quatro processos de dispensa de 

licitação, tendo como credoras duas empresas para o mesmo objeto, a prestação de 

serviços de transporte de passageiros e de bens materiais, para atendimento de 

demandas da UFG. 

 

O primeiro processo de contratação emergencial, de nº 23070.009479/2013-44, 

gerou os seguintes contratos: 

- Contrato 34/2013 com a LD Rosas & Cia. Ltda. – EPP para veículo do tipo passeio - 

sedan 1.4, e caminhão baú, ambos com motorista; 

- Contrato 35/2013 com a City Tour Transportes Turísticos Ltda. para veículo do tipo 

micro-ônibus com motorista; e 

- Contrato 36/2013 com a MS Serviços e Transporte Ltda. para camionete cabine dupla, 

veículo tipo van executiva e ônibus, todos com motorista. 

A contratação emergencial foi justificada pelo fato de o processo nº 

23070.001494/2013-44, referente ao Pregão Eletrônico 67/2013, para contratações 

desses serviços de transporte, não ter sido concluído em tempo hábil. A Solicitação de 

Serviço constante deste último indica que a Ata de Registro de Preços que vigorava 

anteriormente expiraria em fevereiro de 2013 e era necessária nova contratação com 

urgência. Essa solicitação foi autorizada em 28/01/2013. 

Devido aos trâmites do processo, às pesquisas, aos reencaminhamentos para 

correção, à análise jurídica e à licença médica de uma pregoeira, o Pregão 67/2013 foi 

realizado somente em maio. Contudo, foi solicitada a anulação do certame, 

considerando que havia exigências indevidas no edital. 

O Aviso de Anulação do Pregão 67/2013 foi publicado em 10/06/2013. O 

certame que o substituiu, Pregão 234/2013, teve data de abertura marcada para 

11/10/2013, quatro meses após o cancelamento do anterior. 

Foi solicitado à UFG justificar a razão de ter sido solicitada urgência para o 

Pregão 67/2013 e depois haver demora para a realização do Pregão 234/2013, 

mantendo-se a contratação emergencial. 

O Contrato 36/2013 com a MS Serviços e Transporte Ltda. foi rescindido por 

descumprimento no atendimento por parte da contratada. 

O despacho do Reitor às fls. 174 e 175 do processo nº 23070.009479/2013-44 

concluiu, com base na manifestação da Divisão de Transportes e no Parecer Jurídico 

emitido, pelo cancelamento unilateral do contrato com a empresa MS Serviços e 
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Transporte Ltda., com aplicação da penalidade de multa e impedimento de licitar e de 

contratar com a União, com descredenciamento no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores - SICAF, pelo prazo de seis meses. Esse despacho é de 30/09/2013. 

Verificou-se, em consulta ao SICAF, não constar ocorrência sobre esse 

descumprimento. Tendo em vista que no processo nº 23070.009479/2013-44 analisado 

não constam documentos referentes à aplicação da multa, foi solicitado à UFG 

apresentá-los ou justificar se houve descumprimento ao Despacho do Reitor. 

O cancelamento do Contrato 36/2013 foi a causa de mais três contratações 

emergenciais: 

- Processo nº 23070.016579/2013-27: contratação da City Tour Transportes Turísticos 

Ltda. - Contrato 59/2013 - para veículo tipo ônibus com motorista; 

- Processo nº 23070.016578/2013-82: contratação da LD Rosas & Cia. Ltda. – EPP – 

Contrato 61/2013 - para veículo tipo van executiva com motorista; e 

- Processo nº 23070.016494/2013-49: contratação da LD Rosas & Cia. Ltda. – EPP - 

Contrato 60/2013 - para veículo tipo camionete, cabine dupla 4 x 4, com motorista. 

 

No que se refere à caracterização da situação emergencial, foi identificada a 

essencialidade do serviço para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas, incluindo o deslocamento de pessoas em aulas práticas, eventos e 

outros, além da necessidade de reserva de vários veículos, simultaneamente. 

 

 As falhas verificadas foram de atraso nas providências para contratação, 

resultando na necessidade de contratação emergencial e sua manutenção. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ficou evidenciada a demora nos procedimentos para licitar os serviços de 

transporte por falhas na elaboração do edital e falta de aplicação das sanções previstas 

em contrato, determinadas pela Reitoria. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionada a respeito, a UFG justificou, por meio do Ofício nº 

1393/GAB/UFG, de 04/09/2014, que: 

 

 “Informamos que a realização do pregão teve início em junho/2013, conforme 

quadro 1.1, abaixo descrito. O quadro citado descreve o cronograma de movimentação 

do processo acerca do Pregão 234/2014 e demonstra que o mesmo não esteve parado 

ou sem movimentação em nenhum período. Observa-se, ao analisar o quadro que o 

período em que o pregão esteve mais tempo sem tramitação ocorreu na revisão do 

termo de referência e na coleta de preços, o que é considerado normal devido aos 
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pormenores necessários durante a revisão do termo de referência, bem como pela 

dificuldade de se encontrar empresas dispostas a fornecer orçamentos à UFG para a 

coleta de preços. 

 

 
Quadro 1.1 – CRONOGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO DO PREGÃO N. 234/2013 

DATA MOVIMENTAÇÃO DATA MOVIMENTAÇÃO 

10/06 a 

16/07 

Revisão do termo de referência e 

coleta de preços 

22/08 PROAD 

16/07 Pedido solicite 22/08 Elaboração minuta 

edital 

27/07 Autorização 28/08 Gabinete e procuradoria 

30/07 Autuação 03/09 PROAD 

05/08 Elaboração mapa comparativo 09/09 DMP 

14/08 Liberação do mapa 11/09 LICITAÇÃO 

22/08 IRP – Siasg 26/09 Abertura certame 

 

 Para esse tipo de serviço, além da Universidade ter dificuldades de encontrar 

interessados para realizar a cotação de preços para elaboração do preço máximo, 

houve poucos interessados na participação do supracitado pregão. No Pregão nº. 

234/2013, por exemplo, 28 empresas retiraram o edital, demonstrando intenção de 

participarem do certame, porém, somente 5 empresas participaram do pregão. 

 

 Além disso, a UFG no exercício de 2014, fez uma licitação da modalidade 

Pregão para prestação de serviços de transporte de pessoas, bens e materiais em 

viagens municipais, intermunicipais e interestaduais para atender as necessidades da 

Regional Jataí, através do Pregão nº. 39/2014, contudo o mesmo foi cancelado por 

itens desertos. Esta situação, recorrente, demonstra a dificuldade da UFG nas 

contratações realizadas.” 

 

Quanto à falta de aplicação de penalidade à empresa MS Serviços e Transporte 

Ltda., a UFG encaminhou o expediente enviado à mesma após os apontamentos desta 

auditoria; cópias dos registros no SICAF sobre a suspensão temporária da empresa e o 

Memorando-Circular, enviado às unidades da UFG, para que se abstenham de arquivar 

processos sem o devido cumprimento das determinações da Reitoria.  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar do trâmite de realização do Pregão 234/2013 ter se iniciado em junho de 

2013, conforme demonstrado, os preparativos para essa contratação já haviam iniciado 

em 28/01/2013, por meio do Pregão 67/2013, que teve falhas na elaboração do edital, 

sendo anulado quando da fase de análise das propostas, que foi o fato principal a 

contribuir para a contratação emergencial. 

 

O gestor deve estar ciente que as contratações emergenciais decorrentes de 

situações em que a falta de planejamento, a desídia administrativa ou a má gestão dos 

recursos disponíveis tenham corroborado, total ou parcialmente, para o fato, são 

passíveis de responsabilização. 
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Em que pesem as providências agora tomadas para corrigir a falta de aplicação 

de sanções por descumprimento de contratos, a mesma falha também foi verificada em 

outro contrato analisado nesta auditoria (Contrato 176/2010, com a empresa Sublime 

Serviços Gerais Ltda.), demonstrando a necessidade de melhor acompanhamento por 

parte dos fiscais dos contratos dessa fase de anulação contratual, além da comunicação 

de que os processos não sejam arquivados sem cumprimento das determinações da 

Reitoria. 

 

Conclui-se que a recomendação emitida no Relatório de Auditoria 201203302 

quanto ao aspecto de instrução processual foi atendida. Quanto aos prejuízos gerados de 

situações emergenciais decorrentes de ações ou omissões de setores responsáveis pelas 

aquisições ou contratações, o resultado das análises demonstra que ainda há necessidade 

de melhorias nesse aspecto. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Adotar procedimentos para que as providências para contratação de 

serviços de transporte sejam iniciadas com intervalo de tempo maior, antes do 

vencimento do contrato, com melhorias na elaboração e revisão do edital de licitação, 

evitando a necessidade de contratações por dispensa emergencial. 

 

Recomendação 2: Atuar no acompanhamento das rescisões contratais, para que, nos 

casos de descumprimento de contratos por parte das empresas prestadoras de serviços, a 

aplicação das penalidades ocorra imediatamente após as determinações da Reitoria, 

evitando o arquivamento de processos sem o seu cumprimento. 

 

 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na definição de preços das contratações de serviços de transporte. 

 

Fato 
 

Ainda sobre as contratações emergenciais, foi realizada análise comparativa dos 

valores contratados por dispensa emergencial e pelo Sistema de Registro de Preços - 

SRP. 

A composição do preço para as contratações identificadas anteriormente foi o 

somatório dos preços das diárias e dos quilômetros rodados. 

A comparação de preços entre os quatro processos citados demonstrou que as 

empresas apresentaram valores diferentes, para a mesma contratação, num intervalo de 

três meses, e em parte dos últimos contratos, os preços ficaram superiores ao orçamento 

da UFG. 
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Os valores das dispensas emergenciais também foram comparados aos valores 

contratados por meio do Pregão SRP 15/2012 e do Pregão SRP 234/2013, que tiveram 

como vencedoras as mesmas empresas, conforme a seguir. 

Tabela – Valores para veículo tipo ônibus com motorista. 
Preços Valor da 

Diária 

Valor do 

Km rodado 

Valor contratado por meio do Pregão SRP 15/2012 com a CITY TOUR que 

vigorou de março/2012 a março/2013 

495,00 3,00 

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 

490,00 3,00 

Orçamento da CITY TOUR em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 

495,00 3,00 

Proposta da CITY TOUR em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 

495,00 3,00 

Proposta da CITY TOUR em Agosto/2013 – Processo nº 

23070.016579/2013-27 - Preço do Contrato Emergencial 59/2013 

520,00 3,90 

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 

798,33 3,70 

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 815,00 3,66 

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa CITY 

TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. 

650,00 3,45 

 *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

 Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

 

Verifica-se para essa contratação que o valor da diária aumentou 

substancialmente de maio para agosto e de agosto para outubro, embora a empresa 

contratada seja a mesma. 

  Tabela – Valores para veículo tipo Van Executiva com motorista. 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Valor contratado por meio do Pregão SRP 15/2012 com a LD ROSAS que 

vigorou de março/2012 a março/2013 
230,00  1,38  

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 
220,00  1,35  

Proposta da LD ROSAS em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 
350,00  1,40  

Proposta da CITY TOUR em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 
269,00  1,21  

Orçamento da CITY TOUR em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
250,00  0,90  

Orçamento da LD ROSAS em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
350,00  1,99  

Proposta da LD ROSAS em agosto/2013 - Processo nº 23070.016578/2013-

82 – Valores do Contrato Emergencial 61/2013 
295,00  1,80  

Proposta da CITY TOUR em agosto/2013 - Processo nº 

23070.016579/2013-27 
300,00  1,90  

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 
316,67  1,63  

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


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
9 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 310,00  1,68  

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa LD 

ROSAS & CIA. LTDA. 
268,56  1,43  

    *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

    Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

Para esse caso, embora a empresa contratada tenha baixado os valores de maio 

para agosto, os valores contratados por dispensa emergencial (em agosto) foram 

superiores aos valores do Pregão que se realizou em outubro, também se tratando da 

mesma empresa. 

  Tabela – Valores para camionete cabine dupla com motorista. 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Valor contratado por meio do Pregão SRP 15/2012 com a LD ROSAS que 

vigorou de março/2012 a março/2013 
360,00  1,77  

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 
350,00  1,70  

Orçamento da LD ROSAS em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
360,00  2,20  

Proposta da LD ROSAS em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 
360,00  1,77  

Proposta da LD ROSAS em agosto/2013 - Processo nº 23070.016494/2013-

49 – Valores do Contrato Emergencial 60/2013 
360,00  1,77  

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 
361,67  2,22  

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 365,00  2,23  

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa LD 

ROSAS & CIA. LTDA. 
278,33  1,80  

      *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

      Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

Neste caso também houve diminuição nos valores contratados em virtude do 

Pregão 234/2013 em relação à dispensa emergencial. 

Nos outros itens, os preços do Pregão SRP 234/2013 que vigoram por um ano a 

partir de novembro/2013 ficaram superiores aos das dispensas emergenciais, sendo que 

as empresas contratadas foram as mesmas, conforme a seguir: 

  Tabela – Valores para veículo tipo passeio com motorista. 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Valor contratado por meio do Pregão SRP 15/2012 com a LD ROSAS que 

vigorava de março/2012 a março/2013 
100,00  1,43  

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


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 
100,00  1,10  

Orçamento da LD ROSAS em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
204,00  1,85  

Proposta da LD ROSAS em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 - Valores do Contrato Emergencial 34/2013 
100,00  1,10  

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 
204,33  1,85  

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 205,00  1,86  

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa LD 

ROSAS & CIA. LTDA. 
132,29  0,91  

        *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

        Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

 

   Tabela – Valores para veículo caminhão baú com motorista. 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 
300,00  1,70  

Proposta da LD ROSAS em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 - Valores do Contrato Emergencial 34/2013 
300,00  1,70  

Orçamento da LD ROSAS em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
550,00  4,20  

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 
680,00  4,60  

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 626,66  4,68  

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa LD 

ROSAS & CIA. LTDA. 
461,09  4,50  

 

  

     *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

      Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

   Tabela – Valores para veículo micro-ônibus com motorista. 

Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Valor contratado por meio do Pregão SRP 15/2012 com a CITY TOUR que 

vigorava de março/2012 a março/2013 
340,00  2,40  

Orçamento da UFG no processo de Dispensa Emergencial nº 

23070.009479/2013-44 
340,00  2,40  

Orçamento da CITY TOUR em Janeiro/2013 - Processo nº 

23070.001494/2013-44 (Pregão 67/2013 anulado) 
340,00  2,40  

Proposta da CITY TOUR em Maio/2013 - Processo nº 23070.009479/2013-

44 - Valores do Contrato Emergencial 35/2013 
340,00  2,40  
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Preços 
Valor da 

Diária 

Valor do Km 

rodado 

Orçamento da UFG constante do processo referente ao Pregão 67/2013 

anulado* 
563,33  2,67  

Orçamento da UFG constante do Pregão SRP 234/2013 (Valores Máximos) 633,33  2,73  

Preço contratado no Pregão 234/2013 em outubro/2013 – empresa CITY 

TOUR TRANSP. TURÍST. LTDA. 
495,00  2,40  

      *Constante às fls. 26 a 28 do processo. 

      Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

Foi solicitado à UFG justificar as análises de preços tanto nas contratações 

emergenciais quanto na definição dos valores máximos do Pregão 234/2013, muito 

acima dos valores do contrato anterior, proveniente do Pregão 15/2012. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falhas na elaboração de termo de referência das contratações de serviços de 

transporte e na identificação dos elementos que compõem o preço desses serviços, tanto 

na realização de pregão como nas contratações por dispensa de licitação. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG, por meio do Ofício nº 1393/2013/GAB/UFG, de 04/09/2014, esclareceu 

que, com relação às análises de preços nas contratações emergenciais citadas, 

identificou pouca diferença entre o contratado no Pregão SRP 15/2012 e as respectivas 

contratações, em média de 2,52% para o valor da diária e de 0,87% para o Km rodado. 

 

 Com relação à definição dos valores máximos do Pregão 234/2013, indicou que 

foi realizada a pesquisa de preços praticados pelo mercado objeto da licitação e os 

valores máximos foram definidos com base nas três propostas encaminhadas pelas 

empresas LDR Transportes e Locações, MS Serviços e Transportes e City Tour 

Transportes, conforme exigido nos art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02; art. 5º, IV, do 

Decreto nº 7.892/13; art. 9º, § 2º, do Decreto nº 5.450/05; art. 8º, II, do Decreto nº 

3.555/00; e arts. 15, III e 43, IV da Lei 8.666/93. 

 

 Os valores máximos do Pregão 234/2013 não foram comparados aos do pregão 

anterior, e sim analisados com base nos orçamentos que foram encaminhados, conforme 

exigido na Lei. 

 

 A UFG justifica, ainda, que não há como saber a razão pela qual as três 

propostas encaminhadas pelas empresas apresentaram valores maiores que os praticados 

no contrato anterior, pois não conhece os critérios utilizados pelas empresas ao compor 

os valores dos orçamentos, que provavelmente devem ser os custos de mão-de-obra que 

aumentam com o salário mínimo e da inflação. 
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 Com relação às diferenças entre os valores das contratações emergenciais, os 

valores máximos do Pregão 234/2013 e os valores aceitos neste, a UFG alega que não 

se pode comparar os valores orçados no pregão e os dos contratos emergenciais, que 

tiveram quantidade e prazo de vigência menores, e isso pode levar à oferta de preços 

menores por parte das empresas. E, quando se compara os valores que foram 

efetivamente aceitos no último pregão com os do anterior, a diferença percentual média 

foi baixa, de 20,65% para o valor da diária e -3,21% para a quilometragem. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que se refere à variação de preços entre o Pregão SRP 15/2012, que vigorou 

de março de 2012 a março de 2013, e as contratações emergenciais, que vigoraram entre 

maio e dezembro de 2013, as alterações foram: 

 

  Tabela – Variação de preços entre o Pregão 15/2012 e os contratos emergenciais. 

Processo 
Contrato 

Emergenciais 
Contratado Itens 

Preço do Pregão 

SRP 15/2012 

Preço dos 

Contratos 

Emergenciais 
Variação 

Percentual 

para Diária 

Variação 

Percentual 

para Km 

rodado 

Diária 
Km 

rodado 
Diária 

Km 

rodado 

23070.009479/

2013-44 
34/2013 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Veículo 
passeio c/ 

motorista 

100,00 1,43 100,00 1,10 0,00 -23,08 

23070.009479/
2013-44 

35/2013 

CITY TOUR 

TRANSPORTES 
TURÍSTICOS 

LTDA. 

Veículo 

Microônibus c/ 

motorista 

340,00 2,40 340,00 2,40 0,00 0,00 

23070.016579/

2013-27 
59/2013 

CITY TOUR 

TRANSPORTES 

TURÍSTICOS 

LTDA. 

Ônibus c/ 

motorista 
495,00 3,00 520,00 3,90 5,05 30,00 

23070.016578/

2013-82 
61/2013 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Van Executiva 

c/ motorista 
230,00 1,38 295,00 1,80 28,26 30,43 

23070.016494/

2013-49 
60/2013 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Caminhonete 
cabine dupla c/ 

motorista 

360,00 1,77 360,00 1,77 0,00 0,00 

    Fonte: Orçamentos e propostas constantes dos processos da UFG e atas de realização dos pregões. 

 

 O que se verifica é que a diária foi praticamente mantida, à exceção de um caso. 

Para a quilometragem, um preço diminuiu, dois subiram 30% e dois se mantiveram. 

 

 Essa variação demonstrou a possibilidade de se manter os preços ou até mesmo 

de reduzi-los, lembrando que, conforme demonstram as tabelas anteriores, houve preços 

que, após a realização do Pregão 234/2013, ficaram menores do que os das dispensas 

emergenciais, estando em vigor por um ano, sendo que as empresas contratadas são as 

mesmas. 

 

 A comparação entre os preços dos Pregões 15/2012 e 234/2013 é a seguinte: 
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 Tabela – Variação de preços entre os Pregões 15/2012 e 234/2013. 

Contratado Itens 

Preço do 

Pregão SRP 

15/2012 

Preço do 

Pregão SRP 

234/2013 Variação 

Percentual 

para Diária 

Variação 

Percentual para 

Km rodado 

Diária 
Km 

rodado 
Diária 

Km 

rodado 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Veículo 

passeio c/ 

motorista 

100,00 1,43 132,29 0,91 32,29 -36,36 

CITY TOUR 

TRANSPORTES 

TURÍSTICOS 

LTDA. 

Veículo 

Microônibus 

c/ motorista 

340,00 2,40 495,00 2,40 45,59 0,00 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Caminhonete 

cabine dupla 

c/ motorista 

360,00 1,77 278,33 1,80 -22,69 1,69 

LD ROSAS & 

CIA LTDA. 

Van 

Executiva c/ 

motorista 

230,00 1,38 268,56 1,43 16,77 3,62 

CITY TOUR 

TRANSPORTES 

TURÍSTICOS 

LTDA. 

Ônibus 

Rodoviário 

c/ motorista 

495,00 3,00 650,00 3,45 31,31 15,00 

 

 Verificam-se aumentos principalmente nas diárias, mas ao mesmo tempo, 

diminuição ou pouca variação nos preços do Km rodado. 

 A UFG alegou cumprimento da lei na definição dos valores máximos do Pregão 

234/2013, citando as normas que definem a elaboração de orçamento por parte da 

Administração, e a realização de pesquisas de mercado. O art. 8º, inciso II do Decreto 

3.555/2000, citado pela própria Unidade, dispõe sobre a fase preparatória do pregão, 

devendo ser observado que o termo de referência é o documento que deverá conter 

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de 

orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. 

 A UFG deve considerar como embasamento para a fixação de preços máximos 

não só os orçamentos apresentados pelas empresas no mesmo momento, mas os preços 

em contratos que já existem e suas variações, buscando também a economicidade e não 

só o atendimento ao princípio da legalidade. 

Quanto à alegação de não se saber como as empresas compõem seus preços, a 

IN 02/2008, que trata da contratação de serviços, incluindo os de transporte, dispõe que 

o Projeto Básico ou Termo de Referência deve conter o custo estimado da contratação, 

o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos 

elementos que compõem o preço dos serviços, definido por meio do preenchimento da 

planilha de custos e formação de preços, observados os custos dos itens referentes ao 

serviço. Essa planilha pode ser motivadamente dispensada naquelas contratações em 
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que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento dos custos 

para aferição da exequibilidade dos preços praticados, o que não seria o caso, dadas as 

variações de preços apresentados pelas empresas. 

 

 Assim, o orçamento solicitado às empresas pode ter formatação que permita esse 

conhecimento da composição dos preços, por meio da utilização da referida planilha e 

dos diversos aspectos que influenciam nessa variação de preços, como o aumento no 

valor da mão-de-obra e a inflação. 

 

O art. 26 da Lei nº 8.666/1993, parágrafo único, estabelece que a dispensa deve 

ser instruída com a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Dadas as 

diferenças entre preços propostos, contratados e os dos orçamentos da UFG, essa 

justificativa carece de melhor fundamento. 

 

Em virtude do Pregão Eletrônico 234/2013, foi firmada a Ata de Registro de 

Preços nº 418/2013, no valor global de R$ 2.843.258,88, vigente por um ano a partir de 

11/11/2013, tendo como contratadas as empresas CITY TOUR TRANSPORTES 

TURÍSTICOS LTDA. e LD ROSAS & CIA LTDA. – EPP, para prestação de serviços 

de transportes de passageiros e de cargas. Assim, esses preços estão vigentes por um 

ano. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Abster-se de proceder à renovação do contrato, realizando, de 

imediato, novo procedimento licitatório com vistas à contratação dos serviços de 

transporte de passageiros e cargas, adotando especiais cuidados na identificação dos 

itens componentes dos custos, com vistas a coibir a ocorrência de sobrepreço. 

 

 

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação de remanescente de serviços por dispensa de licitação, sem obediência 

à ordem de classificação da licitação original e falta de aplicação das sanções 

definidas em contrato para empresa que descumpriu as obrigações estabelecidas. 

 

Fato 

Foram também analisadas outras despesas por dispensa de licitação, com vistas a 

verificar a correta classificação e motivação da contratação. 

Foi analisado o processo nº 23070.013835/2011-62 – contratação da Liderança 

Limpeza e Conservação Ltda., por dispensa de licitação, baseada no inciso XI do art. 24 

da Lei 8.666/1993. Os valores liquidados pela UFG, até julho de 2014, referentes a esse 

processo, foram de R$ 3.278.251,56, correspondentes a 89% do total liquidado com 

base nesse inciso. Os valores dispensados por esse inciso representaram 25% do total de 

dispensas de licitação da UFG até o período verificado. 
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A contratação se deu em função da rescisão do Contrato 176/2010, proveniente 

do Pregão 349/2010, para prestação de serviços de limpeza e conservação no Campus 

Samambaia em Goiânia, e nas Unidades de Jataí, Catalão, Goiás e Firminópolis. A 

empresa contratada inicialmente foi a Sublime Serviços Gerais Ltda., CNPJ 

32.928.418/0001-50, que descumpriu obrigações contratuais. 

O inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993 estabelece que a licitação é dispensável 

na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de 

rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e 

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao 

preço, devidamente corrigido. 

Foi então firmado o Contrato 53/2011 com a empresa Liderança Limpeza e 

Conservação Ltda., em 02/08/2011, nas mesmas condições do contrato rescindido. 

Contudo, de acordo com a Ata do Pregão 349/2010, a disputa pelos últimos 

lances, para o item referente ao Campus Samambaia, se deu entre as empresas: 

- Sublime Serviços Gerais Ltda. – CNPJ 32.928.418/0001-50; 

- Clássica Terceirização Ltda. – CNPJ 05.235.879/0001-74; e 

- Conceito Segurança e Comunicação Estratégica Ltda. – CNPJ 05.696.573/0001-15. 

As duas últimas tiveram suas propostas inabilitadas. 

De acordo com a ata, os próximos menores preços seriam os das empresas: 

- Alpha Terceirização Ltda. (CNPJ 05.456.176/0001-76), cujo último lance foi de R$ 

R$ 3.204.670,00; 

- Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. (CNPJ 02.282.245/0001-84), cujo último 

lance foi de R$ 3.204.700,00; 

- Net Projetos Ltda. (CNPJ 06.308.467/0001-80), cujo último lance foi de R$ 

3.205.749,00; e 

- Liderança, Limpeza e Conservação Ltda. (CNPJ 00.482.840/0001-38), cujo último 

lance foi de R$ 3.368.204,56, que foi a contratada para o remanescente do serviço. 

Os documentos inseridos no processo nº 23070.013835/2011-62 demonstram 

envio de correspondência, solicitando manifestação sobre o interesse de apresentar 

proposta para esse item, nas mesmas condições do contrato rescindido, somente à 

empresa Liderança, Limpeza e Conservação Ltda., sem a demonstração de se ter 

obedecido à ordem de classificação da licitação anterior. 

Verificou-se, ainda, para o item referente ao Campus de Jataí, que foi enviada 

correspondência, solicitando manifestação sobre o interesse de apresentar proposta nas 
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mesmas condições do contrato rescindido, às empresas Liderança, Limpeza e 

Conservação Ltda. e Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda. Para esse item, 

verificou-se na Ata 349/2010 que a Presta Construtora seria a próxima colocada. Mas 

antes da empresa Liderança e Conservação Ltda. havia cinco propostas mais vantajosas 

na ordem de lances e propostas. Assim, para esse item, que também fez parte do 

Contrato 53/2011, não foi demonstrado obediência à ordem de classificação da licitação 

anterior. 

Além disso, consta do processo a Portaria 2451, de 21 de julho de 2011, de 

rescisão do Contrato 176/2010 com a empresa Sublime Serviços Gerais Ltda., com 

aplicação da pena de suspensão de participação em licitação e impedimento para 

contratar com a Administração pelo prazo de um ano, determinando, ainda, seu registro 

no SICAF. 

Não se verificou esse registro no SICAF. 

Foi solicitado à UFG justificar as situações apontadas. 

##/Fato## 

Causa 
 

Falhas na condução da contratação, resultando na inobservância à ordem de 

classificação da licitação na contratação de remanescente de serviços e fragilidade no 

acompanhamento da aplicação das sanções definidas em contrato para as empresas que 

descumprem as obrigações estabelecidas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG, por meio do Ofício nº 1393/2013/GAB/UFG, de 04/09/2014, esclareceu 

que, quando da consulta da classificação das empresas para convocação dos 

interessados no remanescente dos serviços relativos aos contratos com a Liderança 

Limpeza e Conservação Ltda., a verificação foi feita por meio de consulta ao sistema, 

de documento constante da ata do pregão, motivo pelo qual houve a divergência com a 

classificação apontada pela auditoria. Ressaltou que, por falta de perícia à época e em 

razão da equipe ser nova, não tinham o conhecimento necessário para efetuar a consulta 

dos remanescentes da forma que foi apresentada pela auditoria. 

 

 Acrescentou que, em relação à forma a qual a consulta foi realizada, não houve 

favorecimento a qualquer licitante. 

 

 Sobre a aplicação de pena de suspensão à empresa Sublime Serviços Gerais 

Ltda., a UFG demonstrou que a mesma foi efetuada em 02/09/2014. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

O documento considerado pela UFG, anexado à resposta encaminhada, foi a ata 

de realização do pregão, que foi o mesmo considerado nesta auditoria. Contudo, a UFG 

considerou a parte que continha as propostas iniciais das empresas e não os valores dos 
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últimos lances registrados na ata por cada empresa participante, que foi o considerado 

nesta auditoria. 

Mantém-se esse entendimento, tendo em vista que o inciso XI do art. 24 da Lei 

8.666/1993 estabelece que, na contratação de remanescente de serviço deve ser atendida 

a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas 

pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço. No caso do pregão eletrônico, a 

classificação das propostas se dá após a disputa por lances, sendo o preço final o do 

último lance, caso este atenda ao edital. 

Conclui-se, portanto, que a falha citada no início deste relatório (item 1.1.1.1), 

verificada no exercício de 2011, de classificação incorreta de dispensas de licitação, 

ocorreu novamente com a utilização de forma indevida dessa modalidade. 

 Sobre a aplicação de pena de suspensão à empresa Sublime Serviços Gerais 

Ltda., a UFG demonstrou que a mesma foi efetuada em 02/09/2014, ou seja, após os 

apontamentos desta auditoria, sanando a falha, mas demonstrando fragilidade no 

acompanhamento da tomada de providências, definidas após rescisão contratual por 

descumprimento por parte da contratada. Essa situação também foi identificada em 

outro contrato, tratada no item 1.2.1.1 deste relatório.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar nova licitação para serviços de limpeza e conservação 

para os campi Samambaia e da Unidade de Jataí, objeto do Contrato 53/2011, bem 

como para os de outros campi que sejam decorrentes de rescisão de contratos com a 

empresa Sublime Serviços Gerais Ltda., caso a ordem de classificação da licitação 

original não tenha sido obedecida. 

 

Recomendação 2: Observar, no caso de contratação de remanescente de serviços, 

obediência à ordem de classificação da licitação original. 

 

 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Contratações com prévio empenho de valores insuficientes, resultando em 

excessivos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, decorrentes de 

execução de despesas sem dotação orçamentária. 

 

Fato 
 

Para análise dos procedimentos de reconhecimento de dívidas foram verificados 

os processos de pagamentos identificados a seguir, com escopo voltado para a Natureza 

da Despesa 339092 – Despesas de Exercícios Anteriores. A amostra correspondeu a 

37% do total liquidado até julho de 2014 nessa natureza da despesa. 

1. Das contratações de serviços de transporte originárias do exercício de 2013: 
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- Processo nº 23070.025035/2013-56 – pagamentos referentes ao Contrato nº 59/2013 

com a CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.; 

- Processo nº 23070.012664/2013-16 – pagamentos referentes ao Contrato nº 35/2013 

com a CITY TOUR TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.; 

- Processo nº 23070.012663/2013-71 - pagamentos referentes ao Contrato nº 34/2013 

com a LD ROSAS & CIA LTDA. – EPP; 

- Processo nº 23070.023466/2013-88 - pagamentos referentes ao Contrato nº 60/2013 

com a LD ROSAS & CIA LTDA. – EPP; e 

- Processo nº 23070.023465/2013-33 - pagamentos referentes ao Contrato nº 61/2013 

com a LD ROSAS & CIA LTDA. – EPP. 

Os empenhos pagos como Despesas de Exercícios Anteriores estão identificados 

a seguir. 

Tabela – Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores para a CITY TOUR 

TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. 

Empenho 
Valor 

Liquidado 
Processo de Pagto. Observação 

800120 75.751,10  23070.025035/2013-56 

Referente a notas fiscais emitidas em novembro e 

dezembro/2013, de serviços prestados em 

outubro/2013 

800925 6.002,40  23070.012664/2013-16 

Referente a notas fiscais emitidas em 

janeiro/2014 de serviços prestados em 

novembro/2013 

800950 10.385,70  

23070.025035/2013-56 

Referente a notas fiscais emitidas em 

janeiro/2014 de serviços prestados em 

novembro/2013 

800952 22.964,50  

800953 18.928,00  

800954 3.742,70  

800955 1.565,20  

800956 5.183,10  

800957 4.676,10  

800958 2.843,10  

800959 1.545,70  

802210 679,90  
23070.025035/2013-56 

Referente a notas fiscais emitidas em 

março/2014 de serviços prestados em 

novembro/2013 802211 863,20  

802586 1.021,60  

23070.012664/2013-16 

Referente a notas fiscais emitidas em fevereiro e 

março/2014, de serviços prestados em 

novembro/2013 

802587 783,20  

802588 879,20  

802590 340,00  

TOTAL 158.154,70 

     Fonte: Processos de pagamento da UFG. 
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  Tabela – Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores para a LD ROSAS & CIA 

LTDA. – EPP. 

Empenho 
Valor 

Liquidado 
Processo de Pagto. Observação 

800258 770,20  23070.012663/2013-71 
Referente a nota fiscal emitida em dezembro/2013 

de serviços prestados em novembro/2013 

800924 3.708,31  23070.023465/2013-33 
Referente a nota fiscal emitida em dezembro/2013 

de serviços prestados em novembro/2013 

800963 4.696,02  23070.023466/2013-88 
Referente a nota fiscal emitida em dezembro/2013 

de serviços prestados em novembro/2013 

TOTAL 9.174,53 

  Fonte: Processos de pagamento da UFG. 

Os documentos de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores constantes 

desses processos esclarecem que as despesas a eles referentes não foram empenhadas e 

liquidadas em sua totalidade no exercício de 2013, em virtude de que somente no 

exercício de 2014 a documentação comprobatória de sua realização foi encaminhada ao 

Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF. 

Verifica-se, pelos documentos constantes desses processos, que a UFG emite um 

empenho no início do contrato, de pequeno valor, que posteriormente é liquidado ou 

não. À medida que os documentos comprobatórios de despesas vão sendo apresentados, 

são emitidos novos empenhos para pagamento. Assim, o que resulta em despesa de 

exercício anterior seriam restos a pagar, caso os empenhos originais, embora 

estimativos, fossem emitidos em valores próximos ao total de cada contrato. 

Os empenhos vão sendo emitidos separados por Unidade Acadêmica, mas a 

partir da apresentação das notas fiscais e não previamente. 

Embora o reconhecimento de dívida se refira à utilização de veículos no 

exercício de 2013 e parte das notas fiscais tenham sido emitidas em 2014, não havia um 

empenho original mais próximo do gasto real. 

Em que pese a afirmação constante do documento de reconhecimento de dívidas, 

de que a documentação comprobatória da despesa não estava disponível em 2013, à 

época em que se deu a contratação indicou-se que havia disponibilidade orçamentária. 

Os pagamentos como Despesas de Exercícios Anteriores representaram parte 

relevante do total contratado em 2013 com a CITY TOUR TRANSPORTES 

TURÍSTICOS LTDA., por dispensa de licitação: 

- Total liquidado em 2013: R$ 214.420,70; 

- Total pago em 2014 como restos a pagar: R$ 128.045,76; e 

- Total pago como Despesas de Exercícios Anteriores em 2014: R$ 158.154,70. 

As justificativas para reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores dos 

processos detalhados a seguir foram as mesmas dos processos anteriores: a despesa não 

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


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
20 

foi empenhada e liquidada em sua totalidade no exercício de 2013, em virtude de que 

somente em 2014 a documentação comprobatória de realização da mesma foi 

encaminhada ao DCF. 

2. Dos pagamentos à empresa Liderança, Limpeza e Conservação Ltda.:  

- Total liquidado em 2013: R$ 5.837.743,62; 

- Total pago em 2014 como restos a pagar: R$ 558.583,85; e 

- Total pago como Despesas de Exercícios Anteriores em 2014: R$ 593.296,49. 

Foram analisados três processos de pagamento: 

a) Processo nº 23070.000187/2013-46 – referente aos pagamentos do Contrato nº 

31/2012, proveniente do Pregão 70/2012, contratação de empresa terceirizada para 

prestação de serviços técnicos de impressão e acabamento gráfico a serem realizados no 

CEGRAF/UFG. 

O pagamento como Despesas de Exercícios Anteriores se deu por meio da Nota 

de Empenho 2014NE800732, no valor total de R$ 91.396,55, já tendo sido pagos R$ 

70.474,72. A Nota Fiscal 17652, de 13/01/2014, foi referente aos serviços prestados no 

mês de dezembro/2013. 

b) Processo nº 23070.000183/2013-68 – referente aos pagamentos do Contrato nº 

53/2011, contratação de serviço especializado em limpeza e conservação, com 

fornecimento de equipamentos para o Campus Samambaia. 

O pagamento como Despesas de Exercícios Anteriores se deu por meio da Nota 

de Empenho 2014NE800367, de 27/01/2014, no valor total de R$ 388.968,28, já pagos. 

A Nota Fiscal 17654, de 13/01/2014, referiu-se aos serviços prestados no mês de 

dezembro/2013. 

c) Processo nº 23070.000186/2013-00 – referente aos pagamentos do Contrato nº 

53/2011, parte relativa ao Campus de Jataí. 

Nesse processo houve dois pagamentos como Despesas de Exercícios 

Anteriores: 

- Um, por meio da Nota de Empenho 2014NE800270, de 22/01/2014, no valor total de 

R$ 72.689,28, já pagos. A Nota Fiscal 17653, de 13/01/2014, era referente aos serviços 

prestados no mês de dezembro/2013. 

- Outro, por meio da Nota de Empenho 2014NE801974, de 10/04/2014, no valor total 

de R$ 61.164,19, já pagos. A Nota Fiscal 1100, de 01/10/2013, era referente aos 

serviços prestados no mês de agosto/2013 que, conforme os documentos do processo, 

não haviam sido pagos. 
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A forma como a UFG empenhou suas despesas nesses processos resultou em 

valores pagos como Despesas de Exercícios Anteriores maiores que o devido. Fazendo 

um comparativo entre todas as Unidades do MEC em 2013, de um total de 267 

Universidades, Institutos, Hospitais das Clínicas e outros que utilizaram essa natureza 

da despesa, a UFG está em 5º lugar e o HC/UFG em 8º. Até julho de 2014, 279 

unidades do MEC empenharam e liquidaram despesas de exercícios anteriores, sendo o 

HC/UFG o 2º colocado e a UFG a 5ª. 

As tabelas a seguir demonstram as quinze unidades com maiores valores. 

  Tabela - Despesas de Exercícios Anteriores para as quinze primeiras Unidades do 

MEC no exercício de 2013: 
UG 

Executora 
Descrição da UG 

Despesas 

Liquidadas 

153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ 7.802.117,04 

154047 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 3.333.772,42 

150182 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF 3.980.638,25 

150229 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO ANTUNES 3.707.030,89 

153052 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 3.624.237,17 

153261 HOSPITAL CLÍNICAS/UFMG 3.493.221,22 

153808 HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR 3.376.951,63 

153054 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFGO 3.226.388,95 

150244 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO 3.123.871,19 

153115 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 2.768.660,72 

154106 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA - HUB 2.665.490,25 

154072 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 2.260.873,53 

154035 HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO 2.123.212,78 

154357 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA AP. PEDROSSIAM 2.126.651,61 

154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 1.970.430,58 

  Fonte: Sistema SIAFI. 

    Tabela - Despesas de Exercícios Anteriores para as quinze primeiras Unidades do 

MEC até julho de 2014. 
UG 

Executora 
Descrição UG 

Despesas 

Empenhadas 

150182 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF 11.496.320,72 

153054 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFGO 8.506.125,59 

153808 HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR 8.104.456,23 

153056 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 6.978.994,41 

153052 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 6.333.609,92 
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UG 

Executora 
Descrição UG 

Despesas 

Empenhadas 

153115 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 6.246.532,31 

153261 HOSPITAL CLÍNICAS/UFMG 5.059.202,29 

154003 
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL 

SUPERIOR 
4.316.191,52 

154039 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 4.267.819,65 

153152 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFRJ 3.333.157,11 

154035 HOSPITAL UNIV. GAFFREE E GUINLE DA UNIRIO 3.310.756,96 

154106 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - HUB 3.010.316,64 

153114 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 2.811.492,15 

154047 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 2.373.875,45 

154079 CENTRO DE SEL.E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS 2.353.866,48 

     Fonte: Sistema SIAFI. 

 

A evolução das Despesas de Exercícios Anteriores na UFG ao longo dos últimos 

exercícios foi a seguinte. 

 

            Tabela – Despesas de Exercícios Anteriores realizadas pela UFG. 
Exercício Empenhos Emitidos Empenhos liquidados Valores Pagos 

2011 740.411,05 734.303,30 734.303,30 

2012 1.708.229,76 1.708.229,76 1.708.229,76 

2013 3.624.262,77 3.624.237,17 3.624.209,17 

Até 22/jul/2014 6.333.609,92 6.172.141,25 6.107.822,25 

    Fonte: Sistema SIAFI. 

Ao substituir o que deveria ser pago como Restos a Pagar por Despesas de 

Exercícios Anteriores há um comprometimento dos recursos do exercício atual, já que 

os empenhos são emitidos no exercício em que são pagos e os de restos a pagar 

pertencem ao orçamento do ano anterior. 

Considera-se que, para os contratos de valores estimativos, essa situação pode 

ocorrer, mas em menor grau do que vem ocorrendo na Universidade. 

3. Despesas de Exercícios Anteriores relativas a serviços contínuos de fornecimento de 

água e luz, e de serviços de informática: 

 

Em análise aos procedimentos para reconhecimento de despesas de exercícios 

anteriores foi verificado que a UFG vem utilizando desta rubrica para pagamentos de 

despesas contínuas como o fornecimento de água e luz, e com contratos de serviços de 

informática, em desacordo com a legislação que rege a espécie (art.37, Lei 4.320/1964), 
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com a justificativa de que as faturas somente foram entregues no exercício seguinte, 

conforme detalhado no quadro a seguir: 

Tabela – Pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores para serviços contínuos 

e de informática. 
Processo Credor/Campus Fatura 

mês/ano 

Vencimento Valor (R$) Justificativa 

23070.00030/

2013-11 
CELG/Jataí 12/2013 30/01/2014 57.446,53 

Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

23070.00021/

2012-49- 

CELG/Samambaia 12/2012 30/01/2013 463.320,21 

Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

CELG/Universitário 12/2012 11/01/2013 28,50 

CELG/Universitário 12/2012 21/12/2012 153.133,78 

CELG/Universitário 10/2012 19/10/2012 16.757,70 

23070.027469

/2012-18 
CELG/Catalão 12/2013 30/01/2014 37.841,20 

Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

23070.00031/

2013-65 

CELG/Universitário

-Samambaia 
12/2013 30/01/2014 548.179,23 

Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

23070.00032/

2013-18 

SANEAGO/ 

Samambaia - 

Universitário 

 

12/2013 30/01/2014 130.289,07 
Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

23070.023963

/2011-14 

SIG SOFTWARE E 

CONSULTORIA 

EM TECNOLOGIA 

DA 

INFORMAÇÃO 

LTDA. 

02/2014 10/02/2014* 116.314,35 
Encaminhamento da 

fatura após o exercício 

      *A fatura não tem data de vencimento, esta data se refere à data da prestação dos serviços. Os serviços foram solicitados e 

parcialmente empenhados no exercício anterior, tendo ocorrido em 2014, não se tratando, portanto, de despesas de exercícios 
anteriores encerrados. 

      Fonte: Processos de pagamento da UFG. 

 

Em relação aos pagamentos dos serviços de água e luz, as faturas referiam-se ao 

mês de dezembro de 2013, cujos vencimentos necessariamente ocorrem no exercício 

seguinte. 

Já em relação ao contrato de serviços de informática, no valor global de R$ 

3.025.650,96, o que se verificou foi que para o exercício de 2013 havia a previsão 

contratual do desembolso de R$ 670.934,35, mas somente foi empenhado o valor de R$ 

150.000,00. Além do que, a fatura dos serviços foi emitida no mês de fevereiro/2014, 

com a data da prestação de serviços naquele mês e sem data de vencimento. 

Nesses processos também não constava a demonstração de que o orçamento do 

ano anterior consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atender as despesas, e 

as justificativas não estavam condizentes com a natureza dessas despesas. 

Foi solicitado à UFG justificar os pagamentos das despesas detalhadas nos itens 

1 a 3 em rubrica de exercício anterior, sem a demonstração de que o orçamento 

respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. E justificar 

a razão dos empenhos emitidos não abrangerem tais despesas. 

 

 

 
##/Fato## 
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Causa 
 

Deficiência no planejamento orçamentário e financeiro da Universidade, em sua 

capacidade de intervir previamente sobre as causas que ensejam a ocorrência de 

passivos sem a consequente previsão orçamentária de créditos ou de recursos, 

utilizando-se do reconhecimento de dívidas como forma de equacionar o problema. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG, por meio do Ofício nº 1393/2013/GAB/UFG, de 04/09/2014, esclareceu 

que: 

“Dos recursos destinados ao custeio, grande parte é comprometida com a 

manutenção básica da Instituição, com o pagamento das despesas de energia elétrica, 

vigilância, limpeza, reprografia, água, correios, telefonia, manutenção de veículos, 

manutenção das edificações e demais espaços físicos, dentre outros. O restante dos 

recursos dessa rubrica é utilizado para as despesas com a aquisição de materiais de 

consumo, realização de reformas, pagamentos de diárias e passagens dentre outros. 

 

 A tendência do aumento do valor das despesas observada ao longo dos últimos 

anos, embora preocupante, é explicável em função do crescimento da comunidade 

universitária, da ampliação da infraestrutura física e de pessoal da UFG, bem como do 

aumento do número de vagas ofertadas para graduação e pós-graduação e da 

Universidade como um todo. 

 

 O crescimento físico da UFG pode ser avaliado pela soma das áreas de todas as 

edificações concluídas e em execução no ano. Em 2013 um total de 26.554 m² de novas 

áreas foi construído e finalizado e 114.334 m² foram contratados e estão em execução, 

com previsão de entrega em 2014 e anos seguintes. 

 

 Em 2013 a UFG contou com 81 obras, sejam novas construções, reformas e/ou 

adequações, sendo que destas, 26 foram finalizadas e resultaram em um acréscimo 

físico de aproximadamente 26.000 m² de área ao patrimônio físico da UFG. Vale 

ressaltar que são obras novas e iniciadas em anos anteriores. 

 

 A UFG tem envidado esforços para redução de custos como a aquisição de 

torneiras automáticas, vasos sanitários com descarga de menor quantidade de água, 

luminárias com menor consumo de energia, medidas que são práticas correntes na 

Instituição há mais de dez anos. É exigido nas licitações para aquisição de bens 

permanentes, comprovação de que os equipamentos/aparelhos tenham baixo consumo 

de energia elétrica e o selo do Inmetro informando o consumo de cada um, como 

exemplo: ar condicionado, computadores, eletrodomésticos, etc. 

 

 Os quadros a seguir mostram a evolução da comunidade acadêmica, dos 

técnicos administrativos, docentes, das despesas com manutenção básica, tais como: 

despesas com apoio administrativo, limpeza, vigilância, copa e cozinha, gasto com 

água e energia elétrica e a evolução do orçamento disponibilizado à UFG pela matriz 

da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior – ANDIFES 

e pelo Programa de Reestruturação das Universidades – REUNI. 
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CRESCIMENTO DA COMUNIDADE DA UFG 

ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 2013 % 

2011/2013 

Total de alunos regularmente matriculados na 

graduação 

19.631,00 20.533,50 21.837,00 11,24 

Total de alunos na pós-graduação stricto 

sensu, incluindo-se alunos de mestrado e 

doutorado. 

3.117,00 2.388,00 3.209,00 2,95 

Alunos de residência médica 166 234 182 9,64 

Docentes 2.245 2.270 2.499 11,31 

Técnicos Administrativos 1.345 1.397 1.471 9,37 

TOTAL 26.504 26.823 29.198 10,16% 

 
EVOLUÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO 

Ano Apoio 

Administrativo 

Limpeza Vigilância Copa e 

Cozinha 

TOTAL % 

2011 2.482.343,61 4.627.807,86 10.148.322,17 179.099,38 17.437.573,02  

2012 12.432.584,10 6.707.836,63 12.130.326,54 343.776,60 31.614.523,87 81,30 

2013 16.002.579,11 8.022.759,30 14.449.421,59 366.903,08 38.841.663,08 22,86 

 
EVOLUÇÃO DOS GASTOS 

Ano Água Energia Elétrica TOTAL % 

2011 R$ 1.264.443,31 R$ 4.436.196,50 R$ 5.700.639,81  

2012 R$ 1.289.957,28 R$ 4.351.883,49 R$ 5.641.840,77 -1,03 

2013 R$ 1.559.923,65 R$ 6.684.375,88 R$ 8.244.299,53 53,60 

 
ORÇAMENTO DE CUSTEIO - MANUTENÇÃO 

Ano Custeio REUNI TOTAL % 

2011 R$ 44.486.708,00 RS 13.600.297,00 R$ 58.087.005,00  

2012 R$ 43.531.681,00 RS 13.600.297,00 R$ 57.131.978,00 -1,64% 

2013 RS 55.553.132,00 RS 13.600.297,00 R$ 69.153.429,00 21,04% 

 

 Conforme demonstrado nos quadros acima, o orçamento disponibilizado para a 

UFG não tem crescido na mesma proporção das despesas e da Universidade como um 

todo, ficando dessa forma impossibilitada de empenhar dentro do exercício os valores 

correspondentes às despesas, o que acaba acarretando em um aumento de 

reconhecimento de dívidas no exercício seguinte. 

 

 No processo de licitação para contratação de serviços de transporte de pessoas, 

bens e materiais em viagens municipais, intermunicipais e interestaduais para 

substituição ao Pregão 234/2013 foi feita uma alteração na cláusula das obrigações da 

contratada para que a mesma tenha 15 dias de prazo, após a realização do serviço, 

para apresentação das notas fiscais, a fim de evitar que sejam encaminhadas notas 

fiscais com períodos de referências muito anteriores. 

 

 Em 2014 foi encaminhado o Ofício nº 0791/GAB/UFG, anexo 5, datado de 20 de 

maio de 2014, solicitando a complementação do orçamento para o ano, visando o 

cumprimento dos compromissos da UFG dentro do exercício e a possibilidade de 

desenvolver com qualidade as atividades de ensino, pesquisa e extensão.”  

 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

O expediente apresentado pela UFG, encaminhado à Secretaria de Educação 

Superior – SESu, que solicita complementação de orçamento, considera a previsão de 

déficit orçamentário da UFG para o ano de 2014, alcançando R$ 38.653.220,00. 

 

 Os esclarecimentos apresentados pela UFG demonstram que a Universidade vem 

gastando mais do que sua disponibilidade orçamentária, o que, em que pese a atual fase 

de expansão da Unidade, trazendo resultados e benefícios para a sociedade, é 

preocupante do ponto de vista que esse crescimento tem que se dar de forma planejada. 

 

 Comparando-se o orçamento da UFG com os das demais Universidades, 

verifica-se que ela está entre as quinze maiores. 

 

Nos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores da UFG em 2014 

prevaleceram a locação de mão-de-obra e a prestação de serviços, que representaram 

86,5% dos R$ 6.172.141,25 liquidados até julho, demonstrando a necessidade de maior 

planejamento nessas contratações. O que inclui, por exemplo, as análises de preços e a 

prevenção para não se pagar multas decorrentes de atrasos nas quitações de contas, 

como exemplificado, respectivamente, na contratação de serviços de transporte e 

prestação de serviços de energia elétrica, citados nos itens 1.2.1.2 e 1.2.1.5 deste 

relatório de auditoria. Essas também devem ser formas de se buscar economicidade. 

Tabela – Despesas de Exercícios Anteriores liquidadas até julho de 2014 pela UFG, 

por Natureza da Despesa. 

Natureza da 

Despesa 

Detalhada 

Descrição 
Empenho 

Liquidado 

33909205 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.478,60 

33909214 DIÁRIAS - CIVIL 9.026,00 

33909218 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 15.680,00 

33909220 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 141.900,00 

33909233 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 193.970,39 

33909235 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 211.434,35 

33909236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 177.813,39 

33909237 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.609.644,01 

33909239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2.728.310,61 

33909246 AUXÍLIO-ALIMENTACAO 1.220,73 

33909249 AUXÍLIO-TRANSPORTE 238,34 

33909292 MATERIAL DE CONSUMO 60.813,67 

33909293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.611,16 

TOTAL LIQUIDADO 6.172.141,25 

     Fonte: Sistema SIAFI. 
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O art. 119 da Lei 12.708/2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária de 2013, estabelece que a despesa não poderá ser 

realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 

orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que 

viabilize a sua realização sem observar a referida disponibilidade. 

 

O § 1º do artigo citado dispõe que a contabilidade registrará todos os atos e fatos 

relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, independentemente de sua 

legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da 

inobservância do disposto no caput. 

 

 Em todos os processos analisados nesta auditoria, quando da autorização para a 

realização da licitação ou da contratação foi confirmada a disponibilidade de créditos, o 

que, diante das justificativas de que o orçamento não é suficiente, não corresponde à 

situação real. 

 

Os procedimentos contábeis adequados para se registrar a realização de despesa 

sem disponibilidade orçamentária abrangem lançamentos em conta de passivos, a 

exemplo das contas contábeis do sistema SIAFI de códigos 21211.11.00 - 

FORNECEDORES POR INSUF. DE CRÉDITOS/RECURSOS e 21219.22.00 - DEB. 

DIVERSOS POR INSUF. DE CRÉDITOS/RECURSOS, o que não foi utilizado pela 

UFG em 2013. Embora se considere que o problema principal não seja o registro 

contábil, mas a capacidade da Universidade em intervir previamente sobre as causas que 

ensejaram a ocorrência de passivos sem a consequente previsão orçamentária de 

créditos ou de recursos, bem como as medidas adotadas para a gestão desse passivo. 

 

 Assim, a execução orçamentária da UFG quanto à realização de despesas sem 

disponibilidade orçamentária e o consequente reconhecimento de dívidas 

posteriormente, não está adequada. 

 Conclui-se, portanto, que a recomendação emitida em 2013, quanto a instruir os 

processos com documentos e informações que justifiquem adequadamente as despesas, 

em especial, os casos excepcionais como os de reconhecimentos de dívidas, bem como 

quanto à apuração das causas da não emissão de empenho na época apropriada, não foi 

implementada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Demonstrar, nos processos de reconhecimentos de dívidas de 

exercícios encerrados, se o orçamento do ano anterior consignava crédito próprio, com 

saldo suficiente para atender as despesas, e os motivos da insuficiência da dotação para 

o empenho das despesas (art.37, da Lei 4.320/64). 

 

Recomendação 2: Observar que as despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou 

ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte 

nele a ser executada (art.27 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986). Dessa 
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forma, rever os procedimentos de empenho prévio de despesas, para que possam refletir 

a realidade de cada contrato. 

 

Recomendação 3: Efetuar planejamento orçamentário e financeiro buscando intervir 

previamente sobre as causas que ensejam a ocorrência de passivos sem a consequente 

previsão orçamentária de créditos ou de recursos. 

 

 

1.2.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Prejuízo no valor de R$ 161.511,56 com o pagamento de multas e juros relativos a 

atrasos na quitação de faturas de serviços de energia elétrica. 

 

Fato 
 

Em análise aos processos da UFG, relativamente aos serviços de fornecimento 

de luz prestados pela Celg Distribuição S.A, foi verificado que a Universidade vinha 

efetuando pagamentos, desde o exercício de 2013, das faturas de serviços de energia 

elétrica, contendo multas e juros sem que estivesse discriminado sobre a quais contas 

esses ônus se referiam, e sem que constasse dos respectivos processos as justificativas 

sobre esses fatos, cujos valores estão descritos a seguir. 

Tabela – Resumo do pagamento de multas e juros na prestação de serviços de energia 

elétrica. 

Processo nº Mês/Ano Data Venc. 
Data Pgto. 

(OB) 

Atraso 

(em dias) 
Multas (A) Juros (B) C=A+B 

23070.000031/2013-

65 

jan/13 28/02/2013 11/03/2013 10 9.818,04 345,78 10.163,82 

fev/13 30/03/2013 01/04/2013 0 7.219,72 1.106,37 8.326,09 

mar/2013* 30/04/2013 02/05/2013 1 12.336,89 5.815,58 18.152,47 

abr/14 30/05/2013 03/06/2013 2 8.585,56 634,66 9.220,22 

mai/13 30/06/2013 28/06/2013 0 5.499,87 561,59 6.061,46 

jun/14 30/07/2013 26/07/2013 0 8.265,01 753,08 9.018,09 

jul/2013* 30/08/2013 30/08/2013 0 11.322,11 367,62 11.689,73 

ago/2013* 30/09/2013 25/09/2013 0 41,79 0,69 42,48 

set/13 30/10/2013 31/10/2013 1 8.172,35 544,55 8.716,90 

out/13 30/11/2013 16/12/2013 15 38,26 2,55 40,81 

nov/13 30/12/2013 30/12/2013 0 9.311,62 868,35 10.179,97 

dez/2013* 30/01/2014 14/02/2014 14 138,25 274,84 413,09 

23070.000178/2014-

36 

jan/14 28/02/2014 05/03/2014 4 21.562,88 3.627,50 25.190,38 

fev/14 30/03/2014 03/04/2014 2 7.313,24 2.273,05 9.586,29 

mar/14 30/04/2014 05/05/2014 4 9.234,12 1.839,43 11.073,55 

abr/14 30/05/2014 02/06/2014 2 11.961,81 1.395,23 13.357,04 

mai/14 30/06/2014 01/07/2014 1 6.422,02 749,02 7.171,04 

jun/14 30/07/2014 22/07/2014 0 2.783,47 324,66 3.108,13 
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Processo nº Mês/Ano Data Venc. 
Data Pgto. 

(OB) 

Atraso 

(em dias) 
Multas (A) Juros (B) C=A+B 

Total 140.027,01 21.484,55 161.511,56 

   Fonte: Processos de pagamento da UFG à CELG. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiência no planejamento orçamentário e financeiro, na instrução do 

processo, conferência das faturas e atesto das despesas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 1299/GAB/UFG, de 19/08/2014, a UFG informou que 

efetuou questionamento ao Departamento de Clientes Corporativos da CELG, acerca 

dos critérios de cálculos e suas variáveis das multas e juros das faturas de energia 

elétrica em atraso, e assim que obtivessem as respostas, repassariam a este órgão de 

controle.  

Ademais, no ofício referido, esclareceu ainda, que o pagamento de multas e 

juros tem ocorrido em função de atrasos na liberação de recursos financeiros à UFG, 

impedindo a realização dos pagamentos de forma regular, tendo anexado cópias de 

mensagens do exercício de 2014 da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 

MEC, sobre as liberações financeiras com atraso, e também de comunicação interna 

sobre a dificuldade no pagamento dos fornecedores devido à liberação parcial de 

recursos financeiros em relação aos valores liquidados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O pedido de informações à CELG demonstra que a UFG vinha efetuando os 

pagamentos sem conferir os valores de multas e juros. 

Em relação aos atrasos nas liberações financeiras, verificou-se, em consultas aos 

processos de pagamentos, que a Universidade, na realidade, não efetua o empenho da 

totalidade das despesas do exercício com o fornecimento de luz tomando por base a 

estimativa anual dos valores gastos no ano anterior. O reforço dos empenhos é 

providenciado no decorrer do exercício e a liquidação das despesas somente é realizada 

quando da liberação pela Subsecretaria de Orçamento e Finanças do MEC dos recursos 

financeiros para o pagamento.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Adotar medidas urgentes para adequar a programação orçamentária e 

financeira da Entidade, de forma que as faturas de serviços essenciais sejam quitadas 

nas datas de vencimentos, evitando prejuízos com o pagamento de multas e juros. 
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Recomendação 2: Fazer constar dos processos de pagamentos as justificativas para os 

atrasos na quitação dos débitos, adotando providências no sentido de que as faturas em 

que constem multas e juros venham detalhadas com as informações sobre a quais contas 

se referem e a discriminação dos referidos cálculos. E, somente atestar os serviços 

mediante a certificação de tais valores. 

 

Recomendação 3: Certificar-se que os valores já pagos de multas e juros estão corretos, 

enviando documentação comprobatória à CGU, conforme indicado, e providenciando, 

se for o caso, devolução ou compensação por parte da contratada de valores porventura 

pagos indevidamente. 

 

Recomendação 4: Dar ciência à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, 

sobre os prejuízos causados por atrasos na liberação de recursos, indicando os valores 

pagos como multas aos fornecedores. 

 

1.2.1.6 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamentos de contas de fornecimento de água e esgoto sem medição do consumo 

e com valores repetidos, e utilização de empenhos de restos a pagar de três 

exercícios anteriores para pagamento de conta do exercício corrente. 

 

Fato 
 

A UFG pagou, no exercício de 2013, contas de fornecimento de água e esgoto 

em que não consta a medição do consumo, e com valores repetidos de outros meses, 

conforme descrito no quadro a seguir. 

 

Tabela – Resumo dos pagamentos por prestação de serviços pela SANEAGO. 

Processo nº Mês/Ano Conta Vencimento Pagamento Consumo 

(m³) 

Valor (R$) 

23070.00032/2013-18 

FEV/13 * 
36463-0 

11/05/13 07/05/13 N/C 
47.654,80 

46792-8 26.260,11 

MAR/13 * 
36463-0 

30/04/13 02/05/13 N/C 
47.654,80 

46792-8 26.260,11 

ABR/13  
36463-0 

30/05/13 03/06/13 N/C  
48.071,71 

46792-8 24.405,40 

MAI/13 
36463-0 

30/06/13 28/06/13 N/C  
51.066,69 

46792-8 27.808,41 

JUN/13  
36463-0 

15/08/13 07/08/13 N/C  
49.473,07 

46792-8 27.861,86 

JUL/13  
36463-0 

30/08/13 30/08/13 N/C  
48.709,83 

46792-8 27.204,09 

AGO/13  
36463-0 

30/09/13 23/10/13 N/C  
48.823,58 

46792-8 27.266,33 

SET/13  
36463-0 

30/10/13 18/10/13 N/C  
48.725,29 

46792-8 27.210,80 

OUT/13* 
36463-0 

30/11/13 13/01/14 N/C  
48685,11 

46792-8 27188,35 

NOV/13 * 
36463-0 

30/12/13 06/02/14 N/C  
48685,11 

46792-8 27188,35 

DEZ/13 * 36463-0 30/01/13 23/01/14 N/C  48685,11 
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46792-8 27188,35 

    *Valores repetidos. 

    Fonte: Processos de pagamento da UFG à SANEAGO. 

 

Ademais, no exercício de 2014, a UFG utilizou empenhos de restos a pagar de 

exercícios anteriores (2010 a 2012) para o pagamento da fatura dos serviços de água e 

esgoto do mês de novembro/2013, conforme consta da Ordem Bancária nº 

2014OB801893, de 06/02/2014 - Processo nº 23070.00032/2013-18. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Deficiências no planejamento orçamentário e financeiro, na conferência de 

faturas e no atesto das despesas. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFG, por meio do Ofício nº 1393/GAB/UFG, de 04 de setembro de 2014, 

prestou as seguintes informações/esclarecimentos: 

 

“Com relação ao pagamento de faturas agrupadas do fornecimento de água e 

tratamento de esgoto, com detalhamento de contas com valores repetidos de outros 

meses e sem a indicação do consumo em m³, esclarecemos que as duas contas 

relacionadas neste item estão vinculadas aos medidores que atendem ao Câmpus 

Samambaia da UFG. 

Esclarecemos que, de acordo com o convênio nº 1092, firmado entre a UFG e a 

SANEAGO, a Universidade não pagará pelo consumo de água no Campus Samambaia 

até o volume mensal de 40 mil m³, o qual é mensurado em apenas dois medidores 

individuais. Entretanto, a UFG paga pelo tratamento de esgoto gerado que, por sua 

vez, é calculado em função do consumo de água medido (também acordado no 

convênio). 

A alegação da SANEAGO é de que não poderia explicitar o volume medido na 

fatura, pois, o que está sendo cobrado é apenas o esgoto gerado. Para acompanhar as 

faturas o Centro de Gestão do Espaço Físico – CEGEF/UFG faz uma leitura dos 

respectivos medidores, convertendo o valor correspondente ao custo de tratamento de 

esgoto (R$ 2,94/m³) e após, os dados são conferidos com a medição feita pela empresa, 

apresentados no site para a consulta dos dados 

(https://www.saneago.com.br/site/agencia). 

A repetição de valores em meses subsequentes é uma prática comum por parte 

da SANEAGO e acontece quando ela não consegue fazer a leitura dos medidores na 
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época correta. Dessa forma, quando a medição volta a ser feita faz-se a compensação 

dos valores pagos e o volume efetivamente consumido. 

A justificativa para o pagamento de fatura de serviços de água do mês de 

nov/2013, com empenhos de restos a pagar dos exercícios de 2010 a 2012, é a mesma 

alegada no item 5. O orçamento destinado a UFG não vem acompanhando o aumento 

das despesas e o crescimento da Universidade impossibilitando o cumprimento de seus 

compromissos dentro do próprio exercício.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os processos de pagamentos devem conter todos os comprovantes dos serviços 

prestados dentro das especificações contratuais, devendo somente ser pagos após a 

demonstração do atendimento dessas especificações na fase da liquidação da despesa 

(art.63 da Lei nº 4.320/64). 

 

 Segundo o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000, art. 15 

e 16, inciso II) é de responsabilidade do ordenador de despesas a declaração de que o 

aumento de despesas tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 

anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, 

sendo considerada não autorizada, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração 

de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17 da 

citada LRF. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

 

Recomendação 1: Adotar providências para que o setor responsável pelo atesto das 

despesas faça constar, nos processos de pagamentos, as informações detalhadas sobre os 

cálculos realizados de acordo com as especificações contratuais.  

 

Recomendação 2: Adotar providências para melhor planejamento orçamentário e 

financeiro da Entidade, visando evitar as falhas verificadas no pagamento de despesas 

de um exercício financeiro com empenhos de restos a pagar de três exercícios 

anteriores.  

 

 

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 1.2.1.1 

a 1.2.1.6 deste relatório. : 

 

Goiânia/GO, 15 de setembro de 2014. 
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