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Relatório nº 201413167 
 
 

Qual foi o trabalho 

realizado? 
 

Auditoria de acompanhamento 

realizada em 2015 na UFG 

para verificar o atendimento às 

recomendações da CGU 

relacionadas à auditoria de 

obras. 
 

 

Por que o trabalho foi realizado? 
 

Para verificação do atendimento às recomendações da 

CGU emitidas nos Relatórios nº 201000318 e 1248878. 

Quais as conclusões alcançadas? Quais 

recomendações foram emitidas? 
 

Verificou-se que a UFG cumpriu as recomendações 

anteriormente emitidas, todavia constatou-se nesta 

auditoria, especialmente, a emissão de portaria de 

designação da Comissão Permanente de Licitação com 

efeitos retroativos. Para tanto, foi recomendado que a 

Universidade envide esforços no sentido da designação 

tempestiva das comissões de licitação, abstendo-se, em 

qualquer caso, de propor retroatividade da vigência de 

portarias. 

  

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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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: 201413167 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DE GOIÁS 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Chefe,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201413167, 

apresentamos os resultados dos exames realizados acerca da execução dos Contratos 

nº 023 e nº 077/2014, firmados pela Universidade Federal de Goiás – UFG para a 

execução de obras nos municípios de Goiânia/GO e Jataí/GO, respectivamente. 

 

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 023 e nº 077/2014, 

com foco no acompanhamento a recomendações pregressas da CGU a contratos 

similares, em especial as decorrentes dos Relatórios de Auditoria nº 201000318 e 

1248878. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames, realizados por 

amostragem. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Ressaltamos que o presente trabalho restringiu-se à análise dos processos licitatórios, de 

contratação e de execução das obras em questão, com foco no cumprimento das 

mencionadas recomendações da CGU, não tendo sido realizada inspeção in loco ou o 

aprofundamento da verificação quanto aos aspectos técnicos do projeto, exceto pela 

realização de pesquisa por amostragem dos preços orçados. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

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 077/2014 (Processo nº 23070.019562/2013-21) 

O Contrato nº 077/2014 foi firmado em 27/11/2013 entre a UFG – Universidade Federal 

de Goiás e a Conceito Engenharia Ltda., tendo por objeto o término da obra do Edifício 

de Direito, situado no Campus Jatobá, na cidade de Jataí/GO. O contrato é originário da 

Concorrência nº 26/2013, com tipo menor preço em regime de empreitada por preço 

global, conforme Artigo 6º, inciso VIII, alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

O valor original do contrato em questão é de R$ 1.700.000,00, sendo que 

R$ 1.146.678,26 (um milhão cento e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais 

e vinte e seis centavos) referentes a material e R$ 553.321,74 (quinhentos e cinquenta e 

três mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) referentes à mão de 

obra, com vigência prevista para 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a 

partir do 10° dia útil subsequente à publicação do seu extrato no Diário Oficial da 

União. 

Foi firmado o Termo Aditivo nº 01/2014 ao Contrato nº 077/2014 em 01/08/2014, 

objetivando a prorrogação de prazo da vigência para até 16/10/2014, e o acréscimo de 

serviços no valor de R$ 275.885,37 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta 

e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo o valor de R$ 72.723,82 (setenta e dois mil, 

setecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) referente à mão de obra e o valor 

restante de R$ 203.161,54 (duzentos e três mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e 

quatro centavos) referente a materiais, passando o valor total da obra para 

R$ 1.975.885,37 (um milhão, novecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e sete centavos). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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O fiscal responsável pelo acompanhamento da obra foi designado mediante a 

Portaria nº 5959, de 27/11/2013. A autorização para início da execução dos serviços se 

deu em 20/12/2013, conforme publicação no Diário Oficial da União em 06/12/2013. 

Foram realizadas as seguintes medições à execução da obra, até o final do período 

analisado no presente trabalho: 
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Medição 
Data da 

vistoria 
NF Referência Data da NF Valor (R$) 

01 24/02/2014 230 1ª med 21/02/2014 24.426,77 

02 20/03/2014 233 2ª med 20/03/2014 108.786,10 

03 24/04/2014 245 3ª med 05/05/2014 138.263,18 

04 21/05/2014 254 4ª med 22/05/2014 136.098,49 

05 17/06/2014 262 5ª med 18/06/2014 127.716,12 

06 11/07/2014 263 6ª med 09/07/2014 157.183,56 

07 21/08/2014 277 7ª med 21/08/2014 169.676,54 

08 17/09/2014 285 8ª med 18/09/2014 122.244,61 

09 16/10/2014 
291 9ª med 17/10/2014 131.438,61 

292 1ª med TA 01/14 17/10/2014 65.820,45 

10 20/11/2014 
303 10ª med 20/11/2014 86.288,56 

304 2ª med TA 01/14 20/11/2014 86.504,51 

TOTAL MEDIDO 1.354.447,50 

 

2) Contrato nº 023/2014 (Processo nº 23070.016751/2013-42) 

Em 18/03/2014, foi firmado o Contrato nº 023/2014 entre a UFG – Universidade 

Federal de Goiás, por intermédio da FUNDAHC – Fundação de Apoio ao Hospital das 

Clínicas da UFG, e a Construtora e Incorporadora Contretiza Ltda., visando à 

construção do Prédio de Mastologia e Hipertensão do Hospital das Clínicas, a ser 

localizado na 1ª Avenida, Qd. 68, Setor Leste Universitário, Goiânia – GO. A licitação 

que originou o contrato foi a Concorrência nº 30/2013, com previsão de regime de 

execução dos serviços por empreitada por preço global, conforme Artigo 6º, Inciso VIII, 

alínea "a" da Lei n°. 8.666/93. 

O valor original do contrato em questão é de R$ 3.887.630,12 (três milhões, oitocentos 

e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e doze centavos), sendo R$ 2.858.270,18 

(dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta reais e dezoito 

centavos) referente a material e R$ 1.029.359,94 (um milhão, vinte e nove mil, trezentos 

e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) referente à mão de obra, com 

vigência prevista para 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir do 

10° dia útil subsequente à publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

Em 16/10/2014 foi firmado o Termo Aditivo nº 01/2014 ao Contrato nº 23/2014, 

objetivando prorrogação do prazo de vigência do contrato para até 11/01/2016, e o 

acréscimo de serviços no valor de R$ 383.719,43 (trezentos e oitenta e três mil, 

setecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), sendo o valor de RS 216.129,34 

(duzentos e dezesseis mil, cento e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) referente 

à mão de obra e o valor restante de R$ 167.590,09 (cento e sessenta e sete mil, 

quinhentos e noventa reais e nove centavos) referente a materiais, passando o valor da 

obra a totalizar R$ 4.271.349,55 (quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos 

e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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O fiscal responsável pelo acompanhamento da obra foi designado mediante portaria de 

março/2014. A autorização para início da execução dos serviços se deu em 22/04/2014, 

conforme publicação no Diário Oficial da União em 04/04/2014. 

As seguintes medições à execução da obra foram realizadas até o final do período 

analisado no presente trabalho: 

Medição Data da vistoria Nota Fiscal Data da NF Valor (R$) 

01 16/05/2014 000.000.021 20/05/2014 89.421,54 

02 17/06/2014 000.000.033 17/06/2014 268.637,71 

03 10/07/2014 000.000.036 10/07/2014 130.058,48 

04 18/08/2014 000.000.057 19/08/2014 236.622,52 

05 18/09/2014 000.000.066 18/09/2014 474.157,39 

06 17/10/2014 000.000.078 20/10/2014 185.256,40 

07 18/11/2014 000.000.096 24/11/2014 214.813.07 

TOTAL MEDIDO 1.384.154,04 
 

 

  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Portaria de Designação com Efeitos Retroativos. 

 

Fato 
 

Verificamos, em ambos os processos analisados, a ocorrência de uma Portaria de 

designação da Comissão Permanente de Licitação pretendendo expressamente efeitos 

retroativos, o que não guarda respaldo legal e reveste o instrumento, dessa forma, de 

vício formal. 

 

Trata-se da Portaria nº 2626, de 15/05/2013 (fls. 58 do 23070.019562/2013-21 e fls. 170 

do 23070.016751/2013-42), emitida pelo Vice-Reitor da UFG, a qual dispõe o seguinte, 

em seu art. 4º: 

“Art. 4º - Os efeitos desta Portaria retroagem a 04/05/2013” 

A falta de fundamento legal para a retroatividade do documento previne a falta de 

coerência com casos factuais, não podendo a comissão responder por atos em períodos 

para os quais não tinha legitimidade para tanto - ainda que não tenha sido verificada a 

ocorrência de documentos ou ações da referida Comissão no período entre 04 e 

15/05/2013, para os processos em questão, não tendo ocorrido nesses casos, a princípio 

e na prática, atos que poderiam ter sua legalidade arguida. 

 

  

 

 

 
##/Fato## 

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

Intempestividade na designação de comissão e tentativa de retificação da falha mediante 

dispositivo com vício legal. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade auditada manifestou-se a respeito conforme transcrito a seguir, por 

intermédio do Memorando nº 097/2015/PROAD, de 17/07/2015, encaminhado pelo 

Ofício nº 0692/GAB/UFG, de 20/07/2015: 

 

“Tendo em vista a constatação referente aos contratos n° 023 e 077/2014, 

envidaremos esforços para que não ocorra novamente a retroatividade da 

vigência nas portarias de designação de Comissão Permanente de Licitação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Consideramos pertinentes as colocações da Unidade em sua manifestação, devendo ser 

monitoradas as próximas portarias de designação a fim da certificação de que não 

haverá reincidência quanto ao fato apontado.   

 

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que a Unidade envide esforços no sentido da 

designação tempestiva das comissões de licitação, abstendo-se, em qualquer caso, de 

propor retroatividade da vigência de portarias, o que constitui irregularidade formal. 

 

 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS                         

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Falta de ARTs - Anotações de Responsabilidade Técnica para Alterações de 

Projetos. 

 

Fato 
 

Verificamos que não foram procedidos os registros de ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica, conforme preceituado na Resolução nº 1.023/2008 do 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, para as 

alterações ocorridas nas obras dos contratos analisados (Contratos nº 023 e 077/2014), e 

que ensejaram termos aditivos para ambos. A falha em questão constitui reincidência da 

Unidade em relação à recomendação emitida no Relatório de Auditoria nº 201000318. 

 

Os Pareceres emitidos pela Procuradoria Federal da UFG acerca dos aditivos firmados 

para ambos os contratos traziam recomendação expressa no sentido de que deveria ser 

juntada “ao procedimento a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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orçamentárias” – Parecer nº AGU/PGF/PF-UFG/JA-177/2014, de 07/07/2014, às fls. 

440 do Processo 23070.019562/2013-21/Contrato nº 077/2014; e Parecer nº 

AGU/PGF/PF-UFG/JC-299/2014, de 29/09/2014, às fls. 1327 do Processo nº 

23070.016751/2013-42/Contrato nº 023/2014. 

 

Por outro lado, os expedientes emitidos pelo Gerente de Construção e Manutenção do 

CEGEF/UFG às fls. 449 do Processo 23070.019562/2013-21/Contrato 26/2013; e às fls. 

1320 do Processo nº 23070.016751/2013-42/Contrato 30/2013; corroborados por igual 

posicionamento por parte do fiscal dos contratos, conforme expediente às fls. 427 e 

1335 dos respectivos processos, alegam que “o orçamento foi elaborado por um técnico 

do CEGEF, detentor de ART de cargo e função, não havendo necessidade de ART 

específica para o caso”. Contudo, os mencionados expedientes não trazem menções aos 

fundamentos normativos que embasam a pretendida dispensa do registro de ART, que é 

exigido pela Resolução CONFEA nº 1.023/2008, cujo texto não possui ressalvas que 

contemplem a situação aqui apontada. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Falta de entendimento quanto à necessidade do registro de ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica referente às eventuais alterações de projeto de obras.  

 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A Unidade auditada manifestou-se a respeito conforme transcrito a seguir, por 

intermédio do Memorando nº 097/2015/PROAD, de 17/07/2015, encaminhado pelo 

Ofício nº 0692/GAB/UFG, de 20/07/2015: 

“O CEGEF/UFG exige dos profissionais responsáveis pelos diversos serviços 

prestados, seja na elaboração de projetos e planilhas orçamentárias, seja na 

execução de obras, as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART), no caso de profissionais ligados ao CREA, ou os Registros de 

Responsabilidade Técnica (RRT), para os profissionais ligados ao CAU. 

Vale ressaltar que a finalidade da ART (ou RRT), dentre outras, é identificar o 

profissional responsável pela execução de determinado serviço.  

Especificamente no caso de planilha orçamentária para elaboração de termos 

aditivos de contratos de obras em andamento, quando elaborada pelo 

profissional responsável pela execução da obra (que já possui ART de 

execução), ou pelo engenheiro fiscal do contrato (que possui ARTde 

Fiscalização e/ou ART de Cargo e Função e portaria designando-o fiscal), não 

há a necessidade de se elaborar ART específica para a mesma. Isto porque a 

elaboração de tal planilha é apenas mais uma das diversas atividades 

desenvolvida por esses profissionais, e que estão cobertas pelas ART já 

anotadas. Em outras palavras, o profissional que elaborou a planilha já está 

identificado no processo. Apenas no caso em_que uma planilha orçamentária 

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


 

 

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

venha a ser executada por outro profissional (não constante do contrato) é que 

se exige uma ART específica.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em consonância com o que a própria Unidade colocou em sua manifestação, a 

finalidade da ART (ou RRT), dentre outras, é identificar o profissional responsável pela 

execução de determinado serviço. Esta identificação inclui, contudo, aquela relativa ao 

responsável pela alteração de orçamentos ou projetos, não tendo sido apresentados 

dispositivos normativos que isentem esta identificação para o caso específico de 

alterações efetuadas pelo mesmo profissional autor dos projetos ou orçamentos 

originais. 

 

Portanto, salvo melhor juízo contrário, alterações relevantes de projeto e/ou orçamento 

de obras devem ser acompanhadas do respectivo registro de ART, o que corresponde às 

exigências da resolução do CONFEA retromencionada, bem como do Decreto nº 

7.983/2013, que dispõe, em seu Art. 10, que "a anotação de responsabilidade técnica 

pelas planilhas orçamentárias deverá constar do projeto que integrar o edital de 

licitação, inclusive de suas eventuais alterações" (grifo nosso).   

 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Recomendamos que sejam procedidos os registros de ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica relativos a quaisquer alterações relevantes de 

projeto e/ou orçamento de obras, em consonância com o disposto no art. 10 do Decreto 

nº 7.983/2013, bem como nas Resoluções CONFEA nº 1.023/2008 e nº 1.025/2009. 

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

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

maneira geral e para os contratos ora analisados, as recomendações da CGU emitidas 

em decorrência dos Relatórios de Auditoria nº 201000318 e 1248878, devendo ser 

adotadas as medidas corretivas com vistas a elidirem os pontos eventualmente 

ressalvados nos itens deste Relatório. 

 

Goiânia/GO, 23 de julho de 2015. 
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