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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201306056, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo (a) SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
- Sesai. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 05/06/2013 a 
04/07/2013, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 
Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor 
das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–
119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
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conduzidos na Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos deste 
relatório de auditoria. 

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 
exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 

 

 
2.1 Composição do Relatório de Auditoria 

1. Item 1 do Anexo IV - Avaliação da Conformidade das Peças:  

Tendo por objetivo a avaliação da conformidade das peças do processo de contas da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai - UG 257020 consolidando as 
informações sobre a gestão das Unidades de sua estrutura, foi analisado o Processo nº 
25000.046754/2013-60 e constatado que a Unidade não elaborou todas as peças a ela 
atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012, haja 
vista a não apresentação ou a apresentação incorreta das seguintes informações no 
Relatório de Gestão, conforme disposto no Anexo II da DN TCU n.º 119/2012; 

- Informações incompletas acerca dos macroprocessos finalísticos da Unidade 
Jurisdicionada, bem como sobre os principais macroprocessos de apoio ao exercício das 
competências e finalidades da Unidade (subitem 2.1e 2.2 da parte A do Anexo II da DN 
TCU nº 119/2012); (retirar o destaque); 

-  Ausência de informações estratégicas acerca do plano de metas e ações da Unidade no 
RG, tais como: principais ações planejadas para atingimento dos objetivos estratégicos 
(subitem 2.1 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012); formas de 
monitoramento da execução das ações, avaliação dos riscos e prejuízos ao cumprimento 
das ações, estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados 
alcançados (subitem 2.2 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012); 

- Informações incorretas quanto aos valores registrados para execução orçamentária e 
financeira das ações sob responsabilidade da UJ apresentadas no quando IV, constantes 
das folhas 61 e 62 do RG (item 4 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012); 

- Informações incompletas acerca de metas e resultados físicos para as ações sob 
responsabilidade da Unidade (subitem 4.2 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 
119/2012); 

- Informações incompletas sobre providências adotadas para dar cumprimento às 
determinações do TCU ou as justificativas para o caso de não cumprimento às 
recomendações/determinações do TCU (subitem 10.1 da parte A do Anexo II da DN 
TCU nº 119/2012); 

- Informações incorretas acerca da existência de passivos financeiros (item 5.1.1 da 
Portaria TCU nº 150); 

- Ausência de informações quanto à alimentação do Sistema Siconv (subitem 10.4 da A 
do Anexo II da DN TCU nº 119/2012); 
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- Por meio de Solicitação de Auditoria nº 201306056/004, de 12/06/2013, a Unidade foi 
instada a apresentar justificativas e informações complementares às apresentadas 
originalmente no Relatório de Gestão. Em resposta, por meio do Ofício nº 490 
GAB/Sesai/MS, de 14/06/2013, a Unidade se manifestou complementando algumas 
informações, justificando a ausência de outras ou ainda contestando o entendimento da 
equipe quanto às inconsistências apontadas, conforme demonstrado em item específico 
deste Relatório. 

Quanto ao rol de responsáveis da Unidade, foram observadas incongruências de 
preenchimento no referido documento, as quais se referiram à ausência de integrantes 
da Sesai que, em função da natureza de responsabilidade de seus cargos e da estrutura 
organizacional da Unidade, deveriam estar contemplados no rol de responsáveis. 
Também foi identificada a inclusão de agentes que, embora atuem em áreas 
relacionadas à conformidade do registro de gestão e aos atos de gestão financeira, não 
desempenharam as naturezas de responsabilidade definidas no Artigo 10 da DN TCU nº 
63/2010 e, portanto, não devem integrar o rol de responsáveis da Unidade. 

No intuito de solucionar essas falhas ainda no período dos trabalhos de campo, a Sesai 
encaminhou o rol de responsáveis ajustado a esta equipe de auditoria. As informações 
de retificação foram anexadas ao Processo n.º 25000.046754/2013-60 às folhas 16 a 22. 
Assim, as informações constantes do Rol de Responsáveis estão adequadas e completas. 

As demais peças do Processo de Contas da Sesai contemplam os formatos e conteúdos 
obrigatórios nos termos da DN TCU nº 119/2012, DN TCU nº 124/2012 e da Portaria 
TCU nº 150/2012. 

2. Item 2 do Anexo IV - Resultados Quantitativos e Qualitativos 

A fim de avaliar os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Sesai no 
exercício de 2012, foi realizada a análise das informações constantes do Relatório de 
Gestão da Unidade em relação ao Programa de Governo 2065 – Proteção e Promoção 
dos Direitos dos Povos Indígenas, sendo de aproximadamente R$ 763.739.309,66 o 
valor da despesa empenhada para fazer frente às Ações de Governo vinculadas a esse 
Programa. O mencionado Programa é de responsabilidade do Ministério da Justiça, 
sendo que a Sesai contribui com o Objetivo 0962 - Implementar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, 
observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, 
garantindo o respeito às especificidades culturais. 

Em que pese a Ação 8743 – Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde 
indígena - corresponder a aproximadamente 90% da execução financeira do programa, 
optou-se por avaliar o atingimento das metas físicas e financeiras de todas as Ações sob 
responsabilidade da Sesai, tendo em vista a criticidade e relevância dos temas 
envolvidos. 

A seguir estão apresentados os quadros que sintetizam a execução física e financeira das 
Ações avaliadas, bem como a análise efetuada pela equipe de auditoria. Cumpre 
ressaltar que houve divergências entre os dados de execução financeira informados no 
Relatório de Gestão da Unidade e os dados extraídos do Siafi, contudo a Unidade 
retificou as informações em resposta às Solicitações de Auditoria. 

Quadro 01: Execução física da Ação 3869 no exercício de 2012. 
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UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

3869 - 
Estruturação 

de Unidades de 
Saúde para 

Atendimento à 
População 
Indígena 

Meta Física 

*Na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 
unidades a serem estruturadas. No entanto, o 
gestor apresentou por meio de Ofício nº 510, de 
24/06/2013, um quantitativo planejado de 17 
unidades em função da média das ações da série 
histórica da Funasa. 
 

Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

34* 1 3,0 
Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

Diante do apresentado no quadro anterior, verificou-se que o planejamento da meta 
física não foi adequado segundo a capacidade de execução da Unidade, impactando a 
adequada avaliação dos resultados, haja vista que foi realizada apenas 01 estruturação 
de Unidade de Saúde para Atendimento à População Indígena, o que representou um 
baixo percentual de execução. 

Quadro 02: Execução Financeira da Ação 3869 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

3869 - 
Estruturação de 

Unidades de 
Saúde para 

Atendimento à 
População 
Indígena 

Meta Financeira 

Avaliação do Gestor  

Fixação (dotação 
final/atualizada) 

Execução 
(Despesa 

empenhada) 

Despesa 
Liquidada 

Desp. 
Liquidada/ 

Fixação 
(%) 

26.650.000,00 26.474.025,55 2.318.188,40 8,7 

As obras contratadas em 2012 
somente serão pagas ao longo da 
execução física dos objetos, bem 
como as aquisições não 
liquidadas, porquanto não 
haviam sido entregues. 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

A dotação final atualizada para a Ação foi de R$ 26.650.000,00, e o montante liquidado 
na execução da despesa foi de apenas R$ 2.318.188,40, o que representou um 
percentual de apenas 8,7%, confirmando a baixa execução tanto física quanto financeira 
para a referida Ação. A situação foi analisada em item específico deste Relatório. 

Quadro 03: Execução Física da Ação 7684 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

7684 - Saneamento 
Básico em Aldeias 

Indígenas para 
Prevenção e 
Controle de 

Agravos 

Meta Física 

*Na LOA/2012 foi definido como 
meta o quantitativo de 305 aldeias a 
serem beneficiadas em 2012. No 
entanto, o quantitativo planejado 
pelo gestor, por meio do Ofício nº 
490, de 14/06/2013, foi de 450 
aldeias a serem beneficiadas.  

 

Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

*305 3 1,0 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 
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Verificou-se que o quantitativo planejado pelo gestor foi superior à previsão 
estabelecida na LOA. Porém, a Meta Física realmente executada pela Unidade foi de 
apenas 03 (três), representando 1% do total planejado na Lei Orçamentária/2012. Diante 
do apresentado no quadro anterior, verificou-se, de modo semelhante à Ação 3869, que 
o planejamento da meta física não foi adequado segundo a capacidade de execução da 
Unidade, impactando a adequada avaliação dos resultados. 

Quadro 04: Execução Financeira da Ação 7684 no exercício de 2012. 

UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

7684 - Saneamento 
Básico em Aldeias 

Indígenas para 
Prevenção e 
Controle de 

Agravos 

Meta Financeira 
Avaliação do Gestor 

 

Fixação (dotação 
final/atualizada) 

Execução 
(Despesa 

empenhada) 

Despesa 
Liquidada 

Desp. 
Liquidada/ 

Fixação (%) 

67.986.192,00 26.642.220,51 86.403,13 0,13 

As obras contratadas em 
2012 somente serão 
pagas ao longo da 
execução física dos 
objetos. 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

A dotação final atualizada para a Ação foi fixada em R$ 67.986.192,00, tendo sido 
liquidado o montante de R$ 86.403,13, o que equivale a apenas 0,13% em relação ao 
total da dotação para a ação 7684, confirmando a baixa execução tanto física quanto 
financeira. A situação foi analisada em item específico deste Relatório. 

Quadro 05: Execução Física da Ação 6140 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

6140 - 
Vigilância e 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 
dos Povos 
Indígenas 

Meta Física 

 *Na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 
DSEIs a serem beneficiados. No entanto, a Unidade 
informou, por meio de Ofício nº 510, de 24/06/2013, 
que as metas foram planejadas em função da 
programação anual do Planejamento Estratégico do 
Ministério da Saúde e apresentou lista das atividades 
planejadas e realizadas. 

 

Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

*34 - - 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

Verificou-se desigualdade na unidade de medida entre a meta definida na LOA e as 
metas apresentadas pelo Gestor. Tal fato impossibilitou a avaliação da meta física em 
termos comparativos com a Lei Orçamentária, uma vez que, não foi possível afirmar 
que todos os 34 DSEIs foram beneficiados com as ações desenvolvidas pela Unidade. 

Quadro 06: Execução Financeira da Ação 6140 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

6140 - 
Vigilância e 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 

Meta Financeira Avaliação do Gestor 
 

Fixação (dotação Execução Despesa Desp. 
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dos Povos 
Indígenas 

final/atualizada) (Despesa 
empenhada) 

Liquidada Liquidada/Fixação 
(%) 

6.400.000,00 6.373.881,76 5.350.000,00 83,6 
*O gestor considerou o 
desempenho satisfatório. 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

A dotação final atualizada definida para a Ação foi de R$ 6.400.000,00, e o montante 
liquidado na execução da despesa foi de R$ 5.350.000,00, o que representou um 
percentual de 83,6%.  A Unidade justificou a execução financeira apresentando 
documentação referente às atividades desenvolvidas ao longo do exercício de 2012. A 
situação foi analisada em item específico deste Relatório. 

Quadro 07: Execução Física da Ação 8743 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

8743 - 
Promoção, 
vigilância, 
proteção e 

recuperação 
da saúde 
indígena 

Meta Física 
 *Na LOA/2012 foi definido o quantitativo 
de 34 DSEIs a serem beneficiados. No 
entanto, a Unidade informou, por meio de 
Ofício nº 510, de 24/06/2013, que as 
metas foram planejadas em função da 
programação anual do Planejamento 
Estratégico do Ministério da Saúde e 
apresentou lista das atividades planejadas 
e realizadas. 
 

Previsão Execução 
Execução/Previsão 

(%) 

*34 - ** 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 

Verificou-se desigualdade na unidade de medida entre a meta definida na LOA e as 
metas apresentadas pelo Gestor. **Segundo a fixação da meta na LOA/2012, 
considerou-se que a ação atingiu 100% da meta física planejada tendo em vista que 
todos os DSEIs foram fortalecidos, em algum grau, com ações de Promoção, vigilância, 
proteção e recuperação da saúde indígena. Segundo os resultados apresentados pelo 
gestor, o resultado foi satisfatório, mas não em sua totalidade, visto que algumas metas 
não foram atingidas. Contudo, qualquer que seja a referência, não foi possível avaliar os 
resultados quanto aos aspectos qualitativos, pois as metas instituídas e estabelecidas 
pela Unidade se apresentaram desvinculadas de indicadores gerenciais que não 
permitiram o juízo de valor, bem como, a avaliação e aferição sobre a efetividade dos 
resultados obtidos. 

Quadro 08: Execução Financeira da Ação 8743 no exercício de 2012. 
UJ 257020 - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

8743 - 
Promoção, 
vigilância, 
proteção e 

recuperação 
da saúde 
indígena 

Meta Financeira 
Avaliação do 

gestor 
 Fixação (dotação 

final/atualizada) 

Execução 
(Despesa 

empenhada) 

Despesa 
Liquidada 

Desp. 
Liquidada/Fixação 

(%) 

708.000.000,00 704.249.181,84 605.436.301,28 85,4 

*O gestor 
considerou o 
desempenho 
satisfatório 
 

Fonte: Relatório de Gestão da Sesai/MS, referente ao exercício de 2012. 
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No tocante à execução orçamentária e financeira, foi fixada a despesa de R$ 
708.000.000,00 e liquidado o montante de R$ 605.436.301,28, representando 86% de 
execução financeira programada. 

Da análise da execução das Ações sob responsabilidade da Sesai, foi possível verificar 
que as atividades desenvolvidas guardam correlação com as finalidades estabelecidas 
para as Ações relacionadas à Atenção a Saúde Indígena, sob responsabilidade da 
Unidade. 

Quanto ao desempenho das atividades executadas em função dessas Ações, verificou-se 
que as metas previamente planejadas não foram integralmente cumpridas no decorrer do 
exercício de 2012. Observou-se que grande parte das metas não cumpridas corresponde 
à execução de obras de reforma/ampliação/construção, pertencentes às Ações 3869 e 
8674.  A Unidade justificou que tais metas foram definidas tendo por base a conclusão 
das obras, contudo, a insuficiência de profissionais qualificados para atuarem na 
elaboração de projetos de engenharia e para realizarem o acompanhamento de obras nos 
DSEIs, impactaram negativamente o cumprimento das metas e consequentemente o 
alcance dos resultados desejados. 

Constatou-se, também, a necessidade de adequado planejamento no que se refere à 
definição de metas específicas e objetivas para as Ações 3869, 7684, 6140 e 8743. A 
não adequação de metas à realidade da Unidade, bem como o estabelecimento de metas 
genéricas e não quantificáveis prejudicou o exame efetuado pela equipe 
impossibilitando a avaliação dos resultados alcançados na gestão. 

No que tange aos controles internos administrativos relacionados à avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos, observou-se que inexiste normativo próprio 
definindo os responsáveis pelo monitoramento e avaliação dos resultados. Além disso, a 
Sesai não dispõe de sistema próprio de acompanhamento e monitoramento das suas 
atividades e, portanto não apresenta indicadores para acompanhamento dos seus 
resultados. 

Por fim, a ausência de indicadores de desempenho da Gestão, de forma semelhante à 
deficiência no planejamento de meta, também prejudicou a realização do 
monitoramento de diversos processos, comprometendo a avaliação de desempenho das 
Ações e a percepção do gestor acerca da necessidade de atuação visando à garantia do 
alcance dos resultados segundo as metas pactuadas. 

3. Item 3 do Anexo IV - Indicadores da Unidade  

A análise de indicadores instituídos pela Unidade Jurisdicionada objetivou avaliar a 
adequação desses quanto aos critérios de completude, comparabilidade, confiabilidade, 
acessibilidade e economicidade.  

Contudo, por meio da análise do Relatório de Gestão do exercício de 2012, dos exames 
procedidos pela equipe de auditoria e da manifestação da Unidade em resposta à 
Solicitação de Auditoria nº 201306056/001, de 03/06/2013, verificou-se que não 
existem indicadores gerenciais definidos na estrutura da Sesai.  

A ausência de desenvolvimento de indicadores como parte integrante do processo de 
tomada de decisões impossibilitou tanto a autoavaliação da Unidade no que se refere à 
consecução de seus objetivos estratégicos quanto à avaliação do desempenho da gestão 

laisediniz
Realce
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pelos órgãos de controle. 

Ademais, os dispositivos legais que dispõem acerca do julgamento de contas pelo TCU 
especificam que as Unidades Jurisdicionadas deverão apresentar indicadores de 
desempenho da gestão para que o controle interno do poder executivo avalie-os, de 
forma a subsidiar o julgamento das contas por aquela Corte. 

4. Item 4 do Anexo IV - Indicadores dos Programas Temáticos e das Ações 
Orçamentárias sob responsabilidade da Unidade. 

Considerando que na Lei N º12.593/2012 os indicadores são exigidos apenas para os 
programas temáticos, considerando que durante a gestão 2012 o decreto de Gestão do 
PPA 2012-2015 (Decreto nº 7.866/2012) foi publicado no DOU apenas em 20/12/2012, 
considerando que mesmo nesse normativo as atribuições quanto à atualização dos 
indicadores dos programas recai sobre o Ministério do Planejamento, considerando que 
a responsabilidade sobre os órgãos inicia-se a partir dos Objetivos (nível inferior ao 
nível dos programas), a avaliação do item 4 do anexo IV da DN 124/2012 restou 
prejudicada. Quanto aos indicadores das ações que não são citados ou mencionados, 
nem na lei 12.593/2012, nem no Decreto 7.866/2012, esses já estão sendo avaliados nos 
resultados quantitativos e qualitativos da ação atendendo assim ao estabelecido na 
Portaria SOF nº 103, de 19/10/2012. Dessa forma, o controle interno se abstém de 
emitir opinião sobre o item 4 na gestão 2012. 

6. Item 6 do Anexo IV - Avaliação da Gestão de Pessoas 

Porquanto a gestão de Recursos Humanos da Sesai/MS está centralizada na 
Coordenação de Gestão de Pessoas – CGESP da Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde, Unidade responsável pela política de gestão de pessoas e pelo sistema de 
administração de recursos humanos, a auditoria realizada sobre a gestão de pessoas da 
Sesai/MS objetivou avaliar a adequabilidade da força de trabalho frente às suas 
atribuições, bem como a composição de seu quadro de pessoal. 

Com base em informações extraídas do Relatório de Gestão de 2012, e em informações 
prestadas pela Unidade, em resposta à SA nº 201306056/001, encaminhada pelo Ofício 
n° 463/GAB/SESAI/MS, datado de 11/06/2013, verificou-se que o quadro de servidores 
que integram a força de trabalho da Sesai estava assim constituído no final do exercício 
2012: 

Quadro 09: Força de trabalho Sesai – Situação apurada em 31/12/2012 (Servidores efetivos + 
Contratos Temporários) 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Autorizada 
Lotação 
Efetiva 

Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
Exercício 

1. Servidores em Cargos 
Efetivos (1.1 + 1.2) 

0 1945 60 2 

1.1. Membros de poder e 
agentes políticos     

1.2. Servidores de Carreira 
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 0 1945 60 2 

1.2.1. Servidores de carreira 
vinculada ao Órgão 

 1944 52 2 

1.2.2. Servidores de carreira em 
exercício descentralizado 

 1 1  

1.2.3. Servidores de carreira em     
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exercício provisório 
1.2.4. Servidores requisitados de 
outros órgãos e esferas 

  7  

2. Servidores com Contratos 
Temporários 

 647 347 55 

3. Servidores sem Vínculo com 
a Administração 
Pública 

  10 9 

4. Total de Servidores (1+2+3) 
 

0 2592 417 66 

Fonte: Relatório de Gestão 

Segundo informações do gestor, além dos servidores supracitados, a Sesai conta ainda 
com a colaboração de 12.185 trabalhadores, distribuídos entre os 34 DSEIs, contratados 
por meio de 03 Entidades Sem Fins Lucrativos que firmaram Convênios com a Sesai 
para prestação de serviços na área de saúde indígena. Atualmente, conta também com a 
colaboração de 617 trabalhadores oriundos de Contrato Temporário da União e com 60 
consultores contratados na modalidade produto por meio da Organização Pan-americana 
da Saúde (OPAS). Assim, verificou-se que a força de trabalho da Unidade é 
representada, em sua grande maioria, por trabalhadores com vínculo precário. 

Nesse sentido, o reduzido percentual de servidores efetivos (15%) em relação ao total da 
composição de sua força de trabalho, bem como, a ausência de estudo aprofundando 
acerca do real dimensionamento quantitativo e qualitativo necessário à consecução das 
Ações sob sua responsabilidade demonstraram fragilidades na política de gestão de 
pessoas da Unidade frente às particularidades de suas atribuições, conforme abordado 
em item específico deste Relatório. 

Cabe ressaltar ainda que a Unidade informou a ausência de desenvolvimento de 
indicadores gerenciais de na área de recursos humanos no exercício de 2012. 

7. Item 7 do Anexo IV - Avaliação da Gestão das Transferências 

A avaliação das transferências de recursos mediante Convênios celebrados pela 
Unidade teve por objetivo verificar a qualidade e a suficiência dos controles internos 
administrativos instituídos pela UJ relacionados à gestão das transferências e à atuação 
da UJ para garantir o alcance dos objetivos definidos nos respectivos instrumentos, 
bem como analisar a prestação de contas dos Convenentes e fiscalizar a execução do 
objeto da avença, inclusive quanto à utilização de verificações físicas e presenciais e 
por fim avaliar a suficiência das estruturas de pessoal e tecnológica para a gestão das 
transferências. 

Cabe destacar que a estratégia metodológica adotada pela equipe de auditoria consistiu 
na análise das transferências vigentes no exercício de 2012. Foram selecionadas, em 
amostra não probabilística, 04 (quatro) transferências, as quais representam 19,6 % do 
valor empenhado acumulado na execução de Ações de Saúde Indígena por meio de 
celebração de Convênios com Entidades Sem Fins Lucrativos. 

Nesse contexto, o resultado dos exames evidenciou a seguinte situação:  

a) Objetivo do Convênio. 

Quadro 10: Resultado da análise de Convênios.  
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Qtde 
transferência 

em 2012 

Volume de recursos 
total de transferência 

no exercício (R$) 

% Qtde 
Analisado 

Volume de 
recursos 

analisados (R$) 

% Volume 
analisado 

34 501.991.886,15 4 100.873.181,66 20% 

Fonte: Siafi Gerencial.  

No tocante às transferências concedidas não foi possível observar garantias do alcance 
dos objetivos definidos nos respectivos instrumentos tanto no aspecto quantitativo, 
quanto qualitativo, tendo em vista a ausência de adequada definição de metas com vistas 
à aferição dos resultados. Dessa forma, a avaliação dos Convênios analisados quanto ao 
acompanhamento e à atestação da execução do objeto conveniado, assim como a 
verificação da regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação 
ao cumprimento de metas previamente estabelecidas nos termos dos instrumentos 
analisados restaram prejudicados. 

b) Fiscalização física e presencial. 

Dos 04 (quatro) Convênios analisados, a Unidade disponibilizou, por meio do Ofício nº 
510/2013/GAB/SESAI/MS, de 24/06/2013, informações referentes às fiscalizações 
realizadas no exercício de 2012 relativas a 02 (dois) Convênios. Entretanto, não 
apresentou plano formalizado referente à quantidade de fiscalizações planejadas e 
realizadas no exercício de 2012. Por conseguinte, não foi possível identificar o 
quantitativo de fiscalizações quer foram efetivamente efetuadas. 

c) Prestação de Contas e Avaliação das Prestações de Contas. 

A Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, que 
regulamenta as transferências realizadas por meio de Convênios e outros instrumentos, 
celebrados com Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal com Entidades 
Públicas ou Privadas Sem Fins Lucrativos trouxe como inovação o prazo para 
apresentação das prestações de contas, de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 
vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, alterando o 
antigo enfoque das análises de prestação de contas nas formas parciais. Portanto, Cabe 
ressaltar que os Convênios, objetos de análise nesta auditoria, ainda encontram-se em 
vigência, impossibilitando a avaliação quanto à prestação de contas desses 
instrumentos. 

d) Controles Internos Administrativos  da Gestão de Transferências (estrutura de 
pessoal e tecnológica). 

Dentre as principais fragilidades detectadas que sinalizaram a ausência de controles 
internos administrativos consistentes destacam-se as seguintes: estrutura de pessoal 
insuficiente; ausência de normativos internos na área de transferências; ausência de 
plano de fiscalização de Convênios, deficiências na alimentação do Sistema Siconv; 
inadequação na definição de metas nos Termos de Convênios e ineficácia da 
metodologia utilizada para avaliação de desempenho das Entidades Convenentes. 

8. Item 8 do Anexo IV - Avaliação da Gestão de Compras e Contratações. 

A análise dos processos licitatórios realizados pela Sesai e suas Unidades Gestoras -
Distritos Sanitários Especiais Indígenas-DSEIs - no exercício de 2012, teve por 
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objetivo avaliar a regularidade da gestão de compras e contratações de acordo com as 
seguintes diretrizes: regularidade dos processos licitatórios e das contratações e 
aquisições quanto ao correto enquadramento à modalidade e ao tipo de certame 
licitatório, adequação da motivação para a contratação e qualidade dos controles 
internos administrativos relacionados à área. 

Assim, efetuou-se consulta ao Sistema SIASG DW, referente ao exercício de 2012, para 
levantamento da execução total da despesa por Modalidade de Contratação e por tipo de 
Ação vinculada ao Programa 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos 
Indígenas, conforme demonstrado a seguir. Ressalta-se que os montantes levantados 
pela equipe de auditoria por meio do Sistema SIASG DW e os apresentados no 
Relatório de Gestão apresentaram-se divergentes. 

Quadro 11 - Despesas por Modalidade de Contratação. 
Modalidade Ação 3869 

Estruturação de 
Unidades para 
Atendimento 

à População Indígena 
Emp. (R$) 

Ação 6140  
Vigilância e 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional dos 
Povos Indígenas 

Emp. (R$) 

Ação 7684 
Saneamento 

Básico em Aldeias 
Indígenas para 

Prevenção e 
Controle de 

Agravos 
Emp. (R$) 

Ação 8743 
Promoção, 
Vigilância, 
Proteção e 

Recuperação da 
Saúde Indígena 

Emp. (R$) 

Total por 
Modalidade 
Emp. (R$) 

% 
Exec. 
Total 

% 
Total 

Licitação 

Concorrência 2.778.640,66 - 13.591.568,68 3.093.883,81 19.464.093,15 2,6% 5,9% 

Convite - - 1.218,12 - 1.218,12 0,0% 0,0% 

Pregão 16.205.474,80 1.023.881,76 2.195.142,48 235.943.394,67 255.367.893,71 33,4% 77,1% 

Tomada Preços 6.934.335,64 - 10.854.291,23 145.865,04 17.934.491,91 2,4% 5,4% 

Dispensa 170.223,00 - - 33.292.419,28 33.462.642,28 4,4% 10,1% 

Inexigibilidade - - - 4.879.127,25 4.879.127,25 0,6% 1,5% 

Sup. Fundos 984,00 - - 1.519.248,45 1.520.232,45 0,2%  

Não se Aplica 
(Transferência,

diárias e 
passagens) 

384.347,45 5.350.000,00 - 425.375.243,34 431.109.590,79 56,5%  

Execução 
total 

26.474.005,55 6.373.881,76 26.642.220,51 704.249.181,84 763.739.289,66   

Fonte: Siasg DW. 

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade 
como metodologia para escolha da amostra não probabilística, a qual não possibilita a 
extrapolação das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo 
das contratações realizadas pela Unidade no exercício em análise. 

Convém destacar que a avaliação da utilização de critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras não foi realizada, 
uma vez que, em seu Relatório de Gestão, a Sesai informou que não aderiu a nenhum 
programa de gestão de sustentabilidade. 

Foram avaliados13 processos de compras e contratações (correspondentes a 8% do total 
empenhado em processos licitatórios - R$ 26.454.327,55) realizados de forma 
descentralizada pelos DSEIs, os quais são Unidades Gestoras e tem autonomia para 
realização de processos de compras e contratações de forma regionalizada, de acordo 
com a programação articulada com o Departamento de Gestão da Saúde Indígena na 
Sesai - DGESI. Esses processos selecionados foram examinados pelas Controladorias 
Gerais da União nos Estados de MT, CE, PE, BA, MS e TO. 
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Foram verificadas falhas com relação à regularidade dos procedimentos de contratação 
e execução dos contratos em aproximadamente 70% dos contratos analisados pelas 
Controladorias Gerais da União nos Estados. Assim, a análise de processos, bem como 
a verificação às respostas da Sesai quanto à estrutura, planejamento e controle da área 
de gestão de compras e contratações permitiu concluir pela inadequação parcial dos 
procedimentos adotados pela Unidade no tocante a essa atividade. Tal situação 
evidenciou a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos ditames legais, 
com vistas a conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

Ademais, foram constatadas deficiências do DGESI – Departamento de Gestão de 
Saúde Indígena – concernente a sua reponsabilidade quanto ao planejamento para 
aquisição e distribuição de insumos, bem como à orientação, ao controle e ao 
monitoramento dos processos realizados pelos DSEIs, uma vez que, o DGESI tem entre 
suas competências a promoção do fortalecimento da gestão nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas e a programação da aquisição e da distribuição de insumos, em 
articulação com as unidades competentes, no âmbito da Sesai. 

9. Item 9 do Anexo IV - Avaliação da Gestão do Uso do CPGF 

A análise das concessões de Suprimentos de Fundos por meio da utilização do Cartão de 
Pagamento do Governo Federal - CPGF, concedidas no exercício de 2012 pela Sesai e 
pelos DSEIs, consistiu em consulta ao sítio Portal da Transparência, bem como na 
avaliação dos dados disponibilizados pelo Observatório da Despesa Pública – ODP, 
mantido pela Controladoria-Geral da União, as quais apontaram irregularidades na 
utilização de suprimentos de fundos por meio de cartão de pagamento. 

Dessa forma, procedeu-se à avaliação, mediante a seleção de amostra não probabilística 
dentre as ocorrências verificadas no ODP, da gestão do uso dos Cartões de Pagamento 
do Governo Federal-CPGF quanto aos seguintes aspectos: consistência das informações 
prestadas pela Unidade no relatório de gestão; conformidade da instituição e da 
utilização dos cartões de pagamento com as disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 
6.370/2008 e adequabilidade da estrutura de controles internos administrativos para 
garantir o regular uso dos cartões de pagamento. 

Em razão das análises efetuadas, constataram-se as seguintes ocorrências: divergência 
entre as informações prestadas no Relatório de Gestão com os dados da planilha gerada 
em consulta ao Siafi Gerencial em relação à gestão do uso dos Cartões de Pagamento do 
Governo Federal; fragilidade no planejamento para a aquisição, distribuição e 
dispensação de medicamentos nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEIs e 
consequente compra direta por meio do CPGF; despesas com Cartão de Pagamento do 
Governo Federal com valores superiores ao que estabelece a legislação vigente; emissão 
de requisições para alimentação e hospedagem posteriores às datas de Notas Fiscais 
relacionadas aos Processos nºs 25066.000066/2012-16 e 25066.000034/2012-11; gastos 
com a concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal fora do período de 
aplicação das despesas; e despesas, com CPGF, em consultas médicas e exames 
especializados sem a caracterização de urgência. 

Em face dos resultados encontrados constatou-se que os controles internos 
administrativos existentes não foram suficientes para elidir a ocorrência de falhas. 
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Quadro 12 – Gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal, por parte da Sesai, no 
exercício de 2012. 

Modalidade Quantidade total 
de Processos no 

Exercício 

Volume total no 
Relatório de 
Gestão (R$) 

Volume total 
analisado (R$) 

Volume dos 
recursos em que 

foi detectada 
alguma 

irregularidade 
(R$) 

Fatura 527    1.332.276,16  379.189,58 204.228,62 
Saque 45   151.201,17  41.883,06 7.987,14 

Fonte: Siafi Gerencial 2012 

10. Item 10 do Anexo IV - Avaliação dos Passivos sem Prévia Previsão 
Orçamentária 

As consultas efetuadas nos Sistemas financeiros demonstraram a inexistência de 
passivos sem prévia previsão orçamentária. 

11. Item 11 do Anexo IV - Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados a esse 
item do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012. 

12. Item 12 do Anexo IV - Avaliação individualizada e conclusiva sobre 
irregularidades 

Não foi constatada irregularidade que tenha sido praticada por responsável arrolável 
conforme o art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010 e o art. 5º desta decisão 
normativa,  

13. Item 13 do Anexo IV - Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

A avaliação objetiva da gestão do patrimônio imobiliário sob a responsabilidade da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai/MS, classificado como “Bens de Uso 
Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros, considerou os seguintes 
aspectos: correção e completude dos registros dos imóveis no Sistema de 
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – Spiunet; análise comparativa 
dos gastos realizados com a manutenção e reformas dos imóveis locados de terceiros; 
regularidade dos processos de locação, principalmente em relação à adequação dos 
preços contratuais dos aluguéis aos valores de mercado; indenização, pelos locadores, 
das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no exercício pelos entes públicos 
locatários, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91; e existência de segregação contábil 
suficientemente analítica para a distinção dos registros relativos às despesas com 
locação de imóveis para uso de servidores; e locação de imóveis para uso do órgão, 
unidade ou subunidade. 

Da análise efetuada constatou-se a ausência de implementação de Controles Internos 
Administrativos na Gestão de Bens de Uso Especial; e a ausência de registros nos 
Sistemas Spiunet e Siafi dos imóveis de uso especial locados de terceiros pela Sesai. 

Além disso, verificou-se que não existem imóveis de uso especial sob a 
responsabilidade da Sesai e dos 34 DSEIs, tendo em vista que as atividades do Grupo de 
Trabalho-GT, instituído pela Portaria nº 215, de 09/02/2011, com o objetivo de 
coordenar as ações relativas à transferência dos bens permanentes ativos da Fundação 
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Nacional de Saúde - Funasa para o Ministério da Saúde, ainda não foram concluídas. 

Impende ressaltar, que não foi possível realizar a avaliação dos gastos com manutenção 
de imóveis de “Uso Especial” locados de terceiros, bem como averiguar o ressarcimento 
de benfeitorias úteis, devido à ausência de manifestação do gestor sobre esse ponto. 

Por oportuno, observou-se que a Unidade executou despesas no montante de R$ 
3.021.955,90, com locação de imóveis nos 34 DSEIs para realização de suas atividades. 
Foram analisados 07 processos de locação de imóveis, selecionados em amostra não 
probabilística, num montante de R$ 1.275.576,00, perfazendo 42,21% do total de 
despesas efetuadas com locação.  

O valor dos contratos selecionados foi aferido segundo a avaliação do imóvel realizada 
pelas instituições credenciadas, sendo elas: a Caixa Econômica Federal ou a Secretaria 
de Patrimônio da União, as quais definem o valor médio do aluguel em relação ao valor 
real de mercado, e consideraram o valor dessas locações adequado para as regiões dos 
DSEIs. 

14. Item 14 do Anexo IV - Avaliação da Gestão das Renúncias Tributárias 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao esse 
item do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012. 

15.1. Item 15 do Anexo IV - Determinações do TCU específicas para a CGU 

Procedeu-se a avaliação do cumprimento de Acórdãos para a Sesai considerando a 
existência de determinação específica do TCU à CGU para acompanhamento das 
providências adotadas, nos exercícios de 2011e 2012. Cabe ressaltar que o exercício de 
2011 foi incluído no escopo porquanto não houve acompanhamento da gestão da Sesai 
no exercício de 2011, no que se refere a esse item. 

Nesse sentido efetuou-se tanto o levantamento de todos os Acórdãos na situação acima 
citada, quanto o levantamento de outros Acórdãos considerados relevantes pela equipe 
de auditoria tendo por finalidade a avaliação dos controles instituídos pela Sesai 
relativos ao cumprimento das determinações exaradas. 

Devido à criação da Sesai somente no final do exercício de 2010, Acórdãos exarados no 
exercício de 2011 e 2012, referentes à saúde indígena ainda foram emitidos à Fundação 
Nacional de Saúde – Funasa, Entidade que anteriormente era responsável pela execução 
de ações de saúde indígena, à qual se vinculavam os DSEIs, Unidades incumbidas da 
execução dessas ações de forma regionalizada. Assim, a pesquisa abrangeu 
determinações feitas à Sesai e aos DSEIs, independente de sua vinculação a Sesai ou a 
Funasa. 

Foram solicitadas informações à Unidade sobre os encaminhamentos efetuados a fim de 
dar cumprimento aos 07 Acórdãos selecionados na amostra. A Unidade informou as 
providências adotadas que foram consignadas em item específico deste Relatório. Cabe 
ressaltar que nos exercícios de 2011 e 2012 não foram observados Acórdãos com 
determinação expressa à Sesai e/ou aos DSEIs e simultaneamente à CGU para proceder 
ao acompanhamento. 

15.2. Item 15 do Anexo IV - Recomendações CGU 
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Não houve, no exercício de 2012, a emissão de recomendações pelo Órgão de Controle 
Interno à Unidade. 

15.3.Item 15 do Anexo IV - Carta ao Cidadão 

A partir dos exames aplicados concluiu-se que a UJ não presta serviços ao cidadão, 
conforme preconizados na Portaria TCU nº 150, de 03/07/2012. 

15.4.Item 15 do Anexo IV - CGU – PAD 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao item 
do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012. 

15.5. Item 15 do Anexo IV - Parecer de Auditoria Interna 

A UJ não possui Unidade de Auditoria Interna. 

15.6. Item 15 do Anexo IV - Terceirizações - Cumprimento do TCJ. 

Não houve no exercício de 2012, por parte da UJ, atos de gestão relacionados a esse 
item do Anexo IV da DN TCU nº 124/2012. 

15.7. Item 15 do Anexo IV - Conteúdo Específico 

A DN TCU 119/2012 não estabeleceu conteúdo específico para a UJ. 

16. Item 5 do Anexo IV - Avaliação Controles Internos Administrativos 

No intuito de verificar se os controles internos administrativos instituídos pela Sesai 
garantem o atingimento de seus objetivos estratégicos, foram avaliados os controles 
internos relacionados à área de gestão de Compras e Contratações, Cartão de Pagamento 
do Governo Federal e Transferências Voluntárias, notadamente quanto à Ação 8743 
(Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena).  

Nessa avaliação foram contemplados os seguintes componentes: Ambiente de controle; 
Avaliação de risco; Procedimentos de controle; Informação e Comunicação; e 
Monitoramento. 

Os conceitos utilizados dizem respeito à predominância de respostas no quadro de 
autoavaliação apresentado pela Unidade em seu Relatório de Gestão. A avaliação 
“totalmente válida” significa que o fundamento descrito em relação ao controle interno 
é integralmente observado no contexto da UJ. A avaliação “parcialmente válida” 
significa que os fundamentos são observados parcialmente, porém em sua maioria. O 
conceito “neutra” foi atribuído quando a UJ concentrou sua avaliação na 
impossibilidade de afirmar a aplicação dos fundamentos. Já o conceito “parcialmente 
inválida” significa a aplicação parcial, porém em sua minoria, dos fundamentos do 
aspecto avaliado. Enquanto que a avaliação “totalmente inválida” significa que o 
fundamento descrito relacionado ao controle interno da UJ é integralmente não 
observado no contexto da UJ. 

Ressalta-se que a Unidade apresentou, em seu Relatório de Gestão, as informações 
relativas à autoavaliação do sistema de controles internos referentes à Sesai (UJ 
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consolidadora), bem como em anexo, apresentou as autoavaliações referentes a cada 
DSEI (UJ consolidada). 

Da análise dessas informações foi possível perceber que existem discrepâncias na 
percepção dos componentes dos controles internos dos DSEIs em comparação à Sesai. 
Assim, a Sesai avaliou como “totalmente válida” ou “parcialmente válida” a suficiência 
de seus componentes de controles para garantir, com razoável segurança, a 
confiabilidade das informações financeiras produzidas, a obediência às leis e 
regulamentos, a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano 
e a eficácia e eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados. Entretanto, cabe 
ressaltar que os DSEIs não apresentaram tal percepção e entenderam a suficiência 
desses componentes, em sua maioria, como parcial ou totalmente inválida no contexto 
da Unidade.  

Apresenta-se em seguida a comparação entre a autoavaliação da Unidade, que 
representa um diagnóstico baseado na percepção da UJ consolidadora a respeito da 
estrutura de controles internos, e a apreciação da equipe de auditoria, sob os mesmos 
aspectos, tendo em vista os resultados dos exames realizados.  

Quadro 13 - Avaliação sobre os componentes da estrutura de controle interno da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena.  

Componentes da estrutura de 
Controle Interno 

Autoavaliação do gestor Avaliação da Equipe de auditoria 

Ambiente de Controle Parcialmente válida Parcialmente inválida 
Avaliação de Risco Parcialmente válida Parcialmente inválida 

Procedimentos de Controle Parcialmente válida Parcialmente inválida 
Informação e Comunicação Parcialmente válida Parcialmente válida 

Monitoramento Parcialmente válida Parcialmente inválida 
Fonte: Relatório de Gestão da Unidade.     

As análises efetuadas nesta auditoria demonstraram que os fundamentos de controle 
interno propostos são aplicados parcialmente na gestão da Sesai, porém em sua minoria.  
Considerando que a ausência ou a implementação insatisfatória de controles internos 
podem impactar negativamente os resultados de suas atividades. As identificações das 
causas de impropriedades foram consignadas em itens específicos deste Relatório. 

Em relação ao ambiente de controle interno, em que pese a definição de competências 
da Unidade na Portaria MS nº 3.965, de 14/12/2010, verificou-se a inexistência de 
manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações, 
linhas de autoridade definidas e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas 
normatizadas no âmbito da Sesai e dos DSEIs. Observou-se ainda a ausência de código 
de ética/conduta a ser seguido por seus servidores e colaboradores. 

No que se refere à avaliação de riscos, constatou-se que inexiste identificação clara dos 
processos críticos relacionados aos macroprocessos da Unidade, da mesma forma, 
inexiste rotina normatizada de diagnóstico dos riscos em áreas relevantes por sua 
materialidade e criticidade, tais como: compras e contratações, acompanhamento e 
monitoramento de Convênios e concessão de Suprimento de Fundos por meio do CPGF. 
Tal ausência inviabilizou detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

No que diz respeito aos procedimentos de controle, os trabalhos realizados na Unidade 
na área de compras e contratações e de concessão, fiscalização e acompanhamento de 

laisediniz
Realce
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transferências tiveram por objetivo avaliar se os procedimentos estão efetivamente 
instituídos e se tem contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos fixados pela 
Unidade. Observou-se que os resultados estão diretamente relacionados com as 
fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas neste relatório de auditoria: 

- Inexistência de normatização de rotinas detalhando os procedimentos a serem 
observados nas atividades de compras, licitações e contratações e de concessão de 
Suprimento de Fundos, bem como na gestão de bens imóveis. 

- Ausência de normativos estabelecendo procedimentos consistentes concernentes ao 
planejamento de metas visando ao adequado acompanhamento e fiscalização dos 
serviços de saúde prestados pelos profissionais contratados por meio de Entidades 
Beneficentes que celebraram Convênios com a Unidade.  

- Falta de política de capacitação permanente dos servidores para atuarem no 
desenvolvimento de indicadores, estabelecimento de metas e avaliação dos resultados 
alcançados pela Unidade, a fim de balizarem o planejamento que deve ser perene e 
contínuo. 

Quanto ao item informação e comunicação, observou-se a adoção de práticas para 
divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades necessárias ao alcance 
dos objetivos da Unidade, destaca-se a disponibilidade em página própria na internet, 
mensagens de correio eletrônico, videoconferências, onde são divulgados tanto os atos 
normativos como informações atualizadas relacionadas às ações relevantes 
desenvolvidas pela Sesai e pelos DSEIs, contudo, cabem destacar as dificuldades 
enfrentadas por alguns DSEIs em relação à disponibilização de internet e ainda de 
energia elétrica, fatos esses que prejudicam a tempestividade da disseminação da 
informação. 

Concernente ao monitoramento, verificou-se que a sistemática de monitoramento 
utilizada pela Unidade é sintetizada por meio de atuação da Controladoria-Geral da 
União e Tribunal de Contas da União sobre o desempenho de suas atividades. Cabe 
ressalvar os esforços da Unidade no estabelecimento de adequado controle social por 
meio da programação de atividades com os Conselhos Locais de Saúde Indígena – CLSI 
e Conselhos Distritais de Saúde Indígena – CONDISI. Contudo, além dos citados, não 
se identificou mecanismo de monitoramento do desempenho de controles internos 
institucionalizado pela Unidade. 

  
##/Fato## 

 
 
2.2 Ocorrência com dano ou prejuízo 
 
 
Achados da Auditoria - nº 201308036 
- Antecipação de pagamento gerando despesa a maior do que a contratada. 
 
Achados da Auditoria - nº 201308044 
- Planilhas de custos e formação de preços do contrato de motoristas com itens 
indevidos e encargos sociais em percentual superior ao estabelecido na legislação. 
Garantia contratual sem previsão de cobertura de encargos trabalhistas e 
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previdenciários. 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Em suma, os resultados dos trabalhos de auditoria evidenciaram falhas relativas à 
concessão, fiscalização, monitoramento e avaliação dos Convênios celebrados com 
Entidades Beneficentes que desenvolvem atividades relacionadas à disponibilização de 
serviços de saúde aos povos indígenas. Tais falhas resultaram na impossibilidade de 
avaliação dos resultados quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos das ações 
realizadas e do impacto dessas no alcance dos objetivos estratégicos da Unidade. 

Verificou-se, ainda, que os esforços empreendidos pela Unidade, em 2012, quanto ao 
monitoramento dos processos relacionados à gestão de compras e contratações não têm 
sido suficientes para afastar os problemas identificados na realização de processos 
licitatórios e na execução/fiscalização de contratos, notadamente em relação ao DSEIs, 
tendo em vista a verificação de impropriedades na análise de contratos selecionados em 
amostra não probabilística.  

Ademais, os exames evidenciaram fragilidades nos controles internos da Unidade no 
tocante à concessão de suprimentos de fundo por meio do CPGF e à gestão de Bens 
Imóveis de Uso Especial da União. 

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário foram 
devidamente tratadas por Nota de Auditoria e as providências corretivas a serem 
adotadas serão incluídas no Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e 
monitorado pelo Controle Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela 
legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo 
a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria. 

 

 
Brasília/DF, 30 de Julho de 2013. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201306056 
 
1 Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

1.1 Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena  

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das Ações 3869, 6140, 7684, 8743, vinculadas ao Programa 
2065. 
 
Fato 
 
A Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai, no PPA 2012-2105, participa do 
Programa Temático 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, de 
responsabilidade do Ministério da Justiça. Dentre os diversos objetivos vinculados ao 
programa, a Unidade contribui com o Objetivo 0962 - Implementar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado integral, 
observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, 
garantindo o respeito às especificidades culturais. 

O Quadro a seguir apresenta a execução orçamentária no exercício de 2012 do 
mencionado programa: 

Quadro 14: Execução Orçamentária. 
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Programa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$)* Valor Pago (R$) 

2065 - Proteção e Promoção 
dos Direitos dos Povos 
Indígenas 

763.739.309,66 

 

613.190.892,81 

 

612.279.979,50 

 

Fonte: Siafi Gerencial;  

* Excluído a inscrição em Restos a Pagar. 

O Quadro a seguir apresenta os valores pagos no exercício, bem como a 
representatividade percentual das Ações sob responsabilidade da Sesai vinculadas ao 
Programa 2065: 

Quadro 15: Valores Liquidados 

Ação de Governo 
Valores Pagos em 2012 

(R$) 

% da Despesa Paga em relação 
ao total da Despesa Liquidada 
do Programa 2065 

3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para 
Atendimento à População Indígena. 

2.318.188,40 0,38 

6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos Indígenas. 

5.350.000,00 0,87 

7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas 
para Prevenção e Controle de Agravos. 

85.185,01 0,01 

8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação 
da saúde indígena. 

604.526.606,09 98,7 

Total 612.279.979,50 100,0 

Fonte: Siafi Gerencial 

Em relação à finalidade de cada Ação e a sua execução orçamentária e financeira, 
verificou-se o que segue: 

• Ação 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à 
População Indígena - tem por finalidade dotar o Subsistema de Atendimento à Saúde 
Indígena de estrutura física e de equipamentos necessários ao seu funcionamento e 
modernização, por meio de construção, reforma, ampliação e equipagem de unidades de 
saúde (postos de saúde, pólos-base e casas de saúde do índio), aquisição de mobiliários 
em geral e equipamentos como veículos, embarcações, aparelhos de comunicação e 
demais bens necessários ao funcionamento das unidades. A implementação da Ação se 
dá de forma direta e descentralizada, isto é direta e por meio de parcerias para 
celebração de convênios com organizações não-governamentais, organizações indígenas 
e organismos governamentais (Municípios e Estados) que atuam nas áreas indígenas. A 
dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 foi de R$ 
26.650.000,00.  
Em consulta realizada ao Siafi Gerencial, os registros correspondentes a Ação 
apresentaram as seguintes informações quanto à execução orçamentária e financeira:  
 

Quadro 16: Execução orçamentária e financeira ação 3869 
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Dotação Empenhado Liquidado Pago Realizado (%) 

26.650,000,00 26.474.025,55 2.318.188,40 2.318.188,40 8,7 

Execução física 

Produto  Unidade Medida  Programado  Revisado/realizado  Realizado(%) 

Unidade de saúde 
indígena 
estruturada 

unidade 34* 1 3,0 

Fonte: Siafi Gerencial e Informação prestada pela Unidade; 

* Na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 unidades de saúde a serem 
estruturadas no exercício. No entanto, o quantitativo estipulado e apresentado pelo 
gestor foi de 17 unidades. Porém, a Meta Física realmente executada pela Unidade foi 
de apenas 1(uma), ou seja, 0.13% do total planejado na Lei Orçamentária/2012.  

Em relação à meta financeira, o quadro demonstrou que a despesa fixada foi de R$ 
26.650.000,00, e que o montante liquidado para a execução da despesa foi de R$ 
2.318.188,40, o que representou 8,7% de execução. 

• Ação 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e 
Controle de Agravos - tem por finalidade dotar as aldeias de condições adequadas de 
saneamento básico, contribuir para redução da morbimortalidade por doenças de 
veiculação hídrica, contribuir para o controle de doenças parasitárias transmissíveis por 
dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de 
saneamento básico em áreas indígenas, por meio da instalação de sistemas simplificados 
de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e distribuição de água, bem 
como sistemas de reservatórios e de chafariz. Implantação de esgotamento sanitário e 
rede de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, 
fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e 
similares de resíduos sólidos). A implementação da Ação se dá de forma direta e 
descentralizada. A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 
foi de R$ 58.500.000,00, com as suplementações obteve-se o valor final de R$ 
67.986.192,00.  
Em consulta realizada ao Siafi Gerencial e a LOA/2012, os registros correspondentes a 
Ação apresentaram as seguintes informações quanto à execução orçamentária e 
financeira:  
 

Quadro 17: Execução orçamentária e financeira ação 7684 

Dotação Empenhado Liquidado Pago Realizado (%) 

67.986.192,00 26.642.220,51 86.403,13 85.185,01 0,13 

Execução física 

Produto  Unidade 
Medida  

Programado * Revisado/realizado  Realizado (%) 
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População indígena 
beneficiada em suas 
aldeias com serviços de 
saneamento básico – 
Aldeias. 

Unidade 305 3 1,0 

Fonte: Siafi Gerencial e Informação prestada pela Unidade. 

* Na LOA/2012 foi definido como meta física o quantitativo de 305 aldeias 
beneficiadas em 2012. No entanto, o quantitativo estipulado e apresentado pelo gestor 
foi de 450 aldeias beneficiadas.  

Dessa forma verificou-se que o quantitativo estipulado definido pelo gestor foi superior 
à previsão estabelecida na LOA. Porém, a Meta Física realmente executada pela 
Unidade foi de apenas 03, ou seja, 1% do total planejado na Lei Orçamentária/2012.  

Em relação à meta financeira, o quadro demonstrou que a despesa fixada foi de R$ 
67.986.192,00, e que o montante liquidado para a execução da despesa foi de R$ 
86.403,13, equivalente a 0,13% de execução. 

• Ação 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos 
Indígenas – tem por finalidade combater a desnutrição na população indígena, por meio 
de: cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de 
equipamento adequado para atenção alimentar e nutricional; fomento à alimentação 
saudável de acordo com as especificidades etno-culturais; contribuição na formulação e 
implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental e 
desenvolvimento sustentável dos povos indígenas e da garantia da inclusão das 
populações indígenas nos instrumentos governamentais visando uma alimentação 
saudável e compatível com sua cultura. A implementação da Ação se dá de forma direta 
e descentralizada, porém o detalhamento da implementação não foi informado no 
cadastro de Ações do Ministério do Planejamento. A dotação prevista na Lei 
Orçamentária Anual para o exercício de 2012 foi de R$ 6.400.000. 
 

Quadro 18: Execução orçamentária e financeira ação 6140 

Dotação Empenhado Liquidado Pago Realizado (%) 

6.400.000,00 6.373.881,76 5.350.000,00 5.350.000,00 83,6 

Execução física 

Produto  Unidade 
Medida  

Programado  Revisado/realizado  Realizado (%) 

DSEI beneficiado com 
ações de Vigilância e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

Unidade 34 - * 

Fonte: Siafi Gerencial e Informação prestada pela Unidade. 
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* Na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 DSEIs a serem beneficiados. No 
entanto, a Unidade argumentou que estipulou metas para a referida Ação em função da 
programação anual do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde e apresentou 
quadro de metas quantitativas em função de atividades desenvolvidas para execução 
dessa Ação. Tal fato impossibilitou a avaliação da meta física em termos comparativos 
com a Lei Orçamentária. 

Em relação à meta financeira, o quadro demonstrou que a despesa fixada foi de R$ 
6.400.000,00, e que o montante liquidado para a execução da despesa foi de R$ 
5.350.000,00, o que representou um percentual de 83,6%.   

• Ação 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde 
indígena - tem por finalidade disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas, por 
meio da assistência à saúde no âmbito dos DSEIs, tais como: contratação de recursos 
humanos de nível médio e superior; aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, 
imunobiológicos e correlatos); deslocamentos das equipes multidisciplinares de saúde 
indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e passagens; 
manutenção dos postos de saúde, dos Polos Base, das Casas de Saúde do Índio - CASAI 
(gêneros alimentícios, materiais de expediente, de limpeza e de higiene) e dos sistemas 
de saneamento ambiental em terras indígenas; acompanhamento e supervisão 
sistemática às EMSI; divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção de 
publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e 
pesquisa sobre saúde indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e 
superior para execução de ações de saúde para a população indígena; capacitação de 
lideranças indígenas para atuação como agente indígena de saúde; capacitação de 
técnicos para atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEIs; realização de 
educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do Sistema de 
Informação da Atenção à Saúde Indígena - SIASI e monitores da Sesai; qualificação de 
profissionais de saúde e técnicos dos DSEIs em vigilância em saúde; capacitação para o 
uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e 
aplicação de ferramentas informatizadas. A implementação da Ação se dá de forma 
direta e descentralizada, isto é por meio de parcerias para a celebração de convênios 
com organizações não governamentais, organizações indígenas, estados e municípios 
que atuam em áreas indígenas. 
A dotação prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 foi de R$ 
593.000.000,00, com as suplementações obteve-se o valor final de R$ 708.000.000,00. 

Quadro 19: Execução orçamentária e financeira ação 8743 

Dotação Empenhado Liquidado Pago Realizado (%) 

708.000.000,00 704.249.181,84 605.436.301,28 604.526.606,09 85,4 

Execução física 

Produto  Unidade 
Medida * 

Programado * Revisado/realizado  Realizado (%) 

DSEI fortalecido com 
ações de Promoção, 
vigilância, proteção e 
recuperação da saúde 

Unidade 34 - * 
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indígena. 

Fonte: Siafi Gerencial e Informação prestada pela Unidade. 

 * Na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 DSEIs a serem fortalecidos com o 
desenvolvimento de atividades previstas na Ação. No entanto, a Unidade argumentou 
que estipulou metas para a referida Ação em função da programação anual do 
Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde e apresentou quadro de metas 
quantitativas em função de atividades desenvolvidas para execução dessa Ação. Tal fato 
impossibilitou a avaliação da meta física em termos comparativos com a Lei.  

Em relação ao fixado na LOA, observou-se o alcance da meta, considerando que todos 
os DSEIs existentes foram contemplados por algum tipo de ação de fortalecimento, 
inclusive por meio de celebração de Convênios para a execução de serviços de saúde. 
Contudo não foi possível avaliar a suficiência do fortalecimento realizado. No que se 
referem às metas apresentadas pela Unidade, verificou-se que nem todas foram 
alcançadas.   

Quanto à meta financeira, o quadro demonstrou que a despesa fixada foi de R$ 
708.000.000,00, e que o montante liquidado para a execução da despesa foi de R$ 
605.436.301,28, sinalizando um percentual de execução de 85%. 

  
##/Fato## 

1.1.2 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades nos controles internos da Unidade no que tange ao acompanhamento 
dos Acórdãos exarados pelo TCU e ao atendimento às determinações emitidas. 
 
Fato 
 

No intuito de aferir o atendimento aos Acórdãos e Decisões emitidos pelo TCU no 
exercício de 2012, e suas consequências na gestão da Unidade, foi encaminhada a 
Solicitação de Auditoria nº 201306056/002, de 06/06/2013, na qual a Unidade foi 
instada a responder as seguintes questões: 

• SA nº 201306056/002, item 1: 

1.1 Informar o que segue e apresentar documentação probatória, se for o caso; 

1.2 A UJ mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das determinações do 
TCU? Explicitar essa rotina; 

1.3 Estão definidos em normativos internos os responsáveis e/ou setores pelo processo 
relativo ao controle das determinações do TCU por parte da UJ? Existe processo 
definido (fluxo das informações, articulação de pessoas, e outros recursos) a fim de 
atender as determinações dos órgãos de controle (interno e externo)? 

1.4 Existe identificação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento das 
determinações do TCU por parte da UJ? 

1.5 São tomadas medidas compatíveis conforme a avaliação de riscos no processo? 

1.6 Existem indicadores de gestão monitorando a implementação das recomendações 
do TCU? 
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1.7 Existe mecanismo/processo definido para disseminação das determinações do TCU 
a fim de homogeneizar os procedimentos e/ou expandir Boas Práticas no âmbito da 
Sesai e dos DSEIs? 

Como resposta ao item 1 da SA nº 201306056/002, a Unidade informou que não possui 
sistema específico para monitoramento das determinações exaradas em Acórdãos 
emitidos pelo TCU, e que, apesar de não existir normativo interno indicando os setores 
e/ou responsáveis pelo controle, o acompanhamento atualmente é realizado pelo 
gabinete da Sesai. Justificou ainda que existe deficiência no quantitativo de pessoal para 
realização exclusiva desse monitoramento. Informou também insuficiência quali-
quantitativa dos recursos humanos, a qual dificulta o atendimento tempestivo das 
determinações. Ainda segundo a resposta apresentada, as determinações são observadas 
segundo sua relevância quanto ao aprimoramento da gestão do Subsistema de Saúde 
Indígena. Por fim, a UJ acrescentou que tendo por finalidade expandir as boas práticas 
adquiridas em razão do cumprimento dos Acórdãos, realiza oficinas, cursos e 
treinamentos para qualificar e impulsionar a gestão dos Distritos (DSEIs). 

Questionou-se ainda, por meio da SA nº 201306056/002, o que segue, acerca dos 
seguintes Acórdãos identificados no sítio do Tribunal de Contas da União: 

• SA nº 201306056/002, item 2: 

2. Verificou-se, por meio de levantamento no sítio eletrônico do TCU, a omissão no 
Relatório de Gestão de alguns Acórdãos expedidos em 2012 contendo alertas e/ou 
recomendações relacionadas à UJ. Esclarecer o motivo de tal omissão, bem como 
informar as providências adotadas em relação aos Acórdãos que seguem: Acórdão 
2710/2012 – Ata 40 – Plenário; Acórdão 2958/2012 – Ata 44 – Plenário; Acórdão 
3617/2012 – Ata 21 – Primeira Câmara; Acórdão 6791/2012 – Ata 40 – Primeira 
Câmara; Acórdão 1928/2011 – Ata 09 – Segunda Câmara; Acórdão 2144/2011 – Ata 
10 – Segunda Câmara e Acórdão 8218/2011 – Ata 34 – Segunda Câmara. 

Obteve-se como resposta ao item 2 da SA nº 201306056/002, a disponibilização das 
providências que foram adotadas em relação aos Acórdãos emitidos no exercício 2012, 
discriminadas a seguir: 

Quadro 20: Respostas da Unidade quanto aos Acórdãos. 

Fonte: Resposta à SA nº 201306056/002. 
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Em relação às recomendações e/ou alertas exarados nos Acórdãos emitidos no exercício 
2011, a resposta informa que foram adotadas as seguintes providências: 

Quadro 21: Respostas da Unidade quanto aos Acórdãos. 

 
Fonte: Resposta à SA nº 201306056/002. 

Comparando-se os Acórdãos informados no Relatório de Gestão da Unidade e o 
levantamento efetuado pela equipe de auditoria, percebeu-se ausência de informações 
acerca de alguns Acórdãos no RG. Segundo as justificativas apresentadas, tal 
divergência ocorreu devido ao fato de alguns Acórdãos terem sido encaminhados pelo 
TCU diretamente aos DSEIs. Cabe ressaltar que alguns Acórdãos foram emitidos no 
exercício de 2012, todavia, tratando de ocorrências na execução de ações de saúde 
indígena em exercícios anteriores, ainda sob gestão da Funasa. Apesar disso, entendeu-
se ser relevante o questionamento, uma vez que as determinações emitidas dizem 
respeito a atividades que são realizadas atualmente no âmbito da Sesai, e que, portanto, 
devem ser atendidas pela Unidade.  

O objetivo dos questionamentos efetuados à Unidade foi verificar a adequação do 
controle e do acompanhamento dos Acórdãos exarados e de efetiva implementação de 
providências, bem como avaliar a política de disseminação dos conhecimentos/boas 
práticas adquiridos por meio da implementação das determinações exaradas, a fim de 
evitar ocorrências similares em outros Distritos Sanitários da Sesai/MS.  

Em análise às respostas apresentadas constatou-se que o controle é deficiente tanto em 
relação aos Acórdãos exarados quanto à efetiva implementação das 
recomendações/determinações, uma vez que, segundo a Unidade, alguns Acórdãos são 
enviados diretamente aos DSEIs e, portanto não chegam ao conhecimento da Sesai, o 
que prejudica a melhoria da gestão em toda a estrutura da Sesai. 

Conforme previsto no Decreto nº 7797, de 30 de agosto de 2012, art. 45, incisos I ao IV, 
compete ao Departamento de Gestão da Saúde Indígena: 

 I - garantir as condições necessárias à gestão do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena;  

 II - promover o fortalecimento da gestão nos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas; 

 III - propor mecanismos para organização gerencial e operacional da atenção à 
saúde indígena; 
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 IV - programar a aquisição e a distribuição de insumos, em articulação com as 
unidades competentes. 

Segundo a transcrição acima, verifica-se que a Sesai possui responsabilidades 
específicas no que tange ao aperfeiçoamento da gestão dos Distritos Sanitários, 
devendo, portanto, acompanhar as recomendações/determinações específicas destinadas 
a esses. 

A Unidade relatou insuficiência de pessoal para instituição de um setor específico com a 
finalidade de acompanhar exclusivamente as determinações/recomendações do TCU. 
No entanto, é importante alertar que não é necessária a criação de um setor com essa 
finalidade exclusiva, a instituição de responsabilidades, por meio de normativos, a setor 
específico e/ou setores específicos já atingiria a finalidade de tal acompanhamento.  
##/Fato## 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de medidas, por parte do Secretário Especial Saúde Indígena, que garantam o 
adequado monitoramento e o pleno atendimento às demandas dos Órgãos de Controle. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Em resposta à S A nº 201306056/10, de 04/07/2013, mediante Ofício nº 579 
GAB/SESAI/MS, de 19/07/2013, a Unidade manifestou-se da seguinte maneira: 
 
“A unidade entende que não houve ausência de medidas, por parte do Secretário, 
quanto ao monitoramento e pleno atendimento às demandas dos órgãos de controle, 
tendo em vista que, conforme já informado no relatório de gestão, o Gabinete desta 
Secretaria realiza o acompanhamento dos Acórdãos exarados pelos órgãos de controle, 
quando estes são encaminhados. 

Nesse sentido destaca-se que, em alguns casos, os Acórdãos são enviados diretamente 
aos DSEI, sem que o Gabinete da SESAI seja cientificado, o que torna o processo de 
acompanhamento e monitoramento mais dificultoso; 

Em que pese esses argumentos, esta Secretaria concorda, em parte, com a 
recomendação feita por essa CGU, no sentido de que se necessita melhorar esse 
processo de acompanhamento e monitoramento dos Acórdãos, por meio da instituição 
de responsabilidades.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar das informações prestadas pela Unidade, esta equipe de auditoria entende que a 
falta de acompanhamento sistemático das determinações emitidas pelo TCU, 
compromete a efetiva melhoria na qualidade da gestão, pois assim, a UJ não realiza 
monitoramento das medidas adotadas pelos setores competentes em relação ao 
cumprimento dos conteúdos dos Acórdãos. 

Importante ressaltar que a Sesai possui papel central no que tange ao adequado 
funcionamento da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, conforme 
previsto no Decreto nº 7797, de 30 de agosto de 2012, art. 44, incisos I ao IX, e, 
portanto, deve garantir que Acórdãos enviados aos DSEI’s também sejam monitorados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



 

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

28 

Recomendação 1: Estruturar área/setor específico no âmbito da Sesai, com capacidade 
técnica e operacional adequadas, responsável pela implementação de sistemática de 
gerenciamento das determinações do TCU, a fim de dar pleno cumprimento às 
determinações e orientações emanadas pelos Órgãos de Controle. 
 
 
1.1.3 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.3.1 INFORMAÇÃO 
 
Inconsistências no Relatório de Gestão: informações ausentes, incompletas ou 
incorretas. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a Secretaria Especial de Saúde Indígena não apresentou informações 
acerca de alguns itens conforme os termos da DN TCU nº 124/2012, da Portaria-TCU nº 
150/2012 e da DN TCU nº 119/2012 no Relatório de Gestão do exercício de 2012. 
Instada a fazê-lo por Solicitação de Auditoria nº 201306056/004, de 12/06/2013, a 
Unidade complementou, justificou ou contestou as ausências de informações apontadas 
pela equipe, conforme segue: 
 

1. Solicitou-se à Unidade justificar a ausência de informações acerca dos 
macroprocessos finalísticos da Unidade Jurisdicionada (subitem 1.4. da parte A do 
Anexo II da DN TCU nº 119/2012), bem como acerca dos principais macroprocessos de 
apoio ao exercício das competências e finalidades da Unidade Jurisdicionada (subitem 
1.5. da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012) no RG.  
A Unidade se manifestou, por meio de Ofício nº 510/2013/GAB/SESAI/MS, de 
24/06/2013, informando que: “os macroprocessos finalísticos da SESAI (aqueles 
diretamente relacionados com o negócio e com a razão de sua existência) foram 
registrados no RAG 2012, fls. 18, 19 e 20, com base apenas nas competências 
regimentais previstas na Portaria Ministerial nº 3.965, de 14 de dezembro de 2010. No 
entanto, dada a pouca idade institucional da SESAI e o quadro reduzido de pessoal com 
expertise em planejamento estratégico, não houve no âmbito dessa Secretaria o 
mapeamento dos macroprocessos finalísticos e meio com base em metodologias de 
planejamento que visam identificar os processos de trabalho (rotinas), o alinhamento 
das competências regimentais com os produtos gerados e análise de pontos fracos, 
fortes, ameaças e oportunidades que visem à racionalização e melhoria contínua dos 
fluxos dos processos de trabalhos sob a ótica da eficiência e qualidade dos serviços 
prestados. Em síntese, não houve em 2012 a elaboração de uma metodologia de 
mapeamento, análise e melhoria de macroprocessos no âmbito dessa Secretaria”. 
Em que pese à informação da Unidade, verificou-se a ausência no RG do registro de 
alguns macroprocessos finalísticos da Sesai, com a indicação dos principais produtos e 
serviços que tais processos devem oferecer aos cidadãos-usuários ou clientes, bem como 
a completa ausência dos macroprocessos de apoio ao exercício de suas competências e 
finalidades conforme preconizado nos normativos citados acima. 
 

2. Solicitou-se à Unidade justificar a ausência de informações estratégicas acerca 
do plano de metas e ações da Unidade no RG, tais como: principais ações planejadas 
para atingimento dos objetivos estratégicos (subitem 2.1 da parte A do Anexo II da DN 
TCU nº 119/2012); formas de monitoramento da execução das ações, avaliação dos 
riscos e prejuízos ao cumprimento das ações, estratégias de divulgação interna dos 
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objetivos traçados e dos resultados alcançados (subitem 2.2 da parte A do Anexo II da 
DN TCU nº 119/2012).  
A Unidade se manifestou informando que: “a SESAI está inserida no Plano Nacional 
de Saúde do Ministério da Saúde, no Objetivo Estratégico nº 7 com várias estratégias, 
ações e resultados conforme constam nas Fls 23 a 29 do RAG 2012. A execução dessas 
ações planejadas está descrita a partir do item 2.3 do RAG 2012 (ver fls 29 a 51). Tais 
ações são monitoradas pelo Sistema de Planejamento do Ministério da Saúde intitulado 
Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Plano Estratégico do Ministério da 
Saúde – E-car (http://ecar.saude.gov.br:8080/pe2012/). Não houve no exercício de 
2012 uma avaliação específica de risco e prejuízo ao cumprimento das ações por parte 
da SESAI. Na medida em que as ações se mostravam com baixo desempenho 
(monitoramento via sistema E-car) foram utilizados alguns instrumentos de controle 
tais como as reuniões de colegiado, seja com o Secretário, seja com o Ministro de 
Estado da Saúde; a promoção de oficinas temáticas realizadas pela SESAI com os 
Coordenadores e equipe técnica dos Distritos Sanitário Especial Indígena – DSEI; e 
reuniões mensais de acompanhamento das atividades prioritárias junto ao Ministro de 
Estado da Saúde (ver reposta do Memorando nº 576/2013 – CGPO/SESAI/MS). A 
implementação dos Planos Distritais em 2013 bem como seu monitoramento mediante a 
elaboração de um sistema previsto em 2014, contribuirão para melhoria da 
demonstração dos resultados das ações de saúde indígena e na divulgação interna e 
externa dos resultados alcançados”. 
Ainda que a Unidade tenha apresentado em seu RG o resultado de suas ações, verificou-
se a ausência de informações estratégicas acerca das principais ações planejadas para o 
alcance, no exercício de 2012, dos objetivos estratégicos estabelecidos, bem como de 
informações acerca da avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o 
cumprimento desses objetivos, além de ausência de informações sobre as estratégias de 
divulgação dos objetivos traçados e dos resultados alcançados. 
 

3. Solicitou-se à Unidade justificar a inclusão de informações sobre passivos 
financeiros de DSEIs no RG, uma vez que não foram identificados saldos em consulta 
ao Siafi (em desconformidade com o item 5.1.1 da Portaria TCU nº 150). Em 
justificativa a Sesai solicitou desconsiderar o anexo II do RG 2012 que dizia respeito a 
informações prestadas pelos DSEIs, acerca de saldos nas contas referentes ao 
Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos.  
 

4. Solicitou-se à Unidade justificar a inclusão equivocada de informação acerca de 
expediente emitido pelo TCU no item 10.1 que trata das recomendações realizadas pela 
Unidade de Controle Interno (subitem 10.2. da parte A do Anexo II da DN TCU nº 
119/2012). Em justificativa à SA a Sesai solicitou desconsiderar o quadro XXIX 
constante das fls 229 do RG de 2012 acerca do relatório de cumprimento das 
recomendações do OCI. 

 
5. Solicitou-se à Unidade justificar a ausência de informação no RG quanto à 

alimentação do Siconv, notadamente em relação ao acompanhamento e fiscalização de 
convênios celebrados pela Unidade (subitem 10.4 da A do Anexo II da DN TCU nº 
119/2012).  A Unidade se manifestou conforme segue: “informa-se que o SICONV é 
alimentado mediante pareceres resumidos dos DSEIs (Relatório das ações 
desenvolvidas), conforme já informado na letra “b” do subitem 4, item 4, constante do 
Memorando nº 576/2013 – CGPO/SESAI/MS, de 11/06/2013. Está programada como 
rotina dessa Secretaria, ainda no exercício de 2013, mais precisamente, em setembro, a 
inserção no SICONV do relatório detalhado de acompanhamento das ações dos 
convênios”. Assim, verificou-se a complementação da informação, uma vez que, no 
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RG, a Unidade informou que a declaração do Siconv seria apresentada no Relatório de 
Gestão do Fundo Nacional de Saúde – FNS. 

 
6. Solicitou-se à Unidade justificar a ausência de apresentação de metas e 

resultados físicos para as Ações sob sua responsabilidade (subitem 4.2 da parte A do 
Anexo II da DN TCU nº 119/2012). A Unidade se manifestou primeiramente 
informando que: “Para a Sesai não há metas e resultados físicos previstos no PPA 
vinculados às ações orçamentárias. As metas e resultados físicos estão vinculados ao 
Objetivo e iniciativas, amplamente demonstradas nas fls 57 a 72 do RAG 2012”.  
Contudo em resposta à Solicitação de Auditoria, a Unidade apresentou documento no 
qual disponibilizou, por meio de tabelas, as metas físicas e financeiras detalhadas para 
as 4 (quatro) ações sob sua responsabilidade, conforme demonstrado em item específico 
desse relatório. 
 

7. Solicitou-se à Unidade justificar a omissão de informações acerca das 
providências adotadas para atender às deliberações exaradas em acórdãos do TCU 
citados a seguir: (subitem 10.1 da parte A do Anexo II da DN TCU nº 119/2012). A 
Unidade informou que: “não se manifestou no tocante aos Acórdãos 2710/2012 Ata 40 
- Plenário e 3617/2012 Ata 21 - 1ª Câmara, pois foram encaminhados diretamente aos 
DSEIs a que se referiam.Com relação ao Acórdão 6791/2012 Ata 40 - 1ª Câmara, a UJ 
esclareceu que encaminhou resposta ao TCU”. Entretanto, segundo orientações da DN 
supracitada, tais Acórdãos deveriam constar do RG, bem como as providências adotadas 
ou as justificativas para o não cumprimento desses. 
 

8. Solicitou-se à Unidade justificar a divergência de valores nas informações 
constantes do Relatório de Gestão da Sesai, no tocante à concessão de Suprimentos de 
Fundos por meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. A divergência 
ocorreu entre o Quadro VII – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de 
Movimentação, na página 77 do RG, que apresentou um valor de R$ 1.520.732,45, e o 
Quadro XIV - Suprimento de Fundos – Visão Geral, com montante informado de R$ 
1.681.262,89, na página 86 do RG. A comparação entre os valores resultou uma 
diferença de R$ 160.530,44. Em atendimento à Solicitação, o gestor apresentou uma 
planilha com as despesas efetuadas por meio de Suprimentos, contudo, a divergência 
não foi saneada, uma vez que, nova comparação resultou em uma diferença de R$ 
218.557,25. Vale destacar que o valor demonstrado no Quadro VII confere com o valor 
consultado no Siafi. 
 

9. Por fim, solicitou-se a Unidade esclarecer os valores referentes aos campos 
“despesa liquidada” e “restos a pagar processados” registrados no Quadro IV, 
constantes das folhas 61 e 62 do RG. Em resposta a Unidade solicitou desconsiderar os 
valores registrados incorretamente, uma vez que toda a análise de desempenho 
construída no RG, inclusive os percentuais alcançadas basearam-se no montante 
empenhado. Assim encaminhou novo quadro demonstrativo de desempenho das metas 
segundo o registro de valores pagos, conforme segue: 

Quadro 22: Execução financeira e orçamentária das Ações. 

    Identificação da Ação 

Código  38690001 

Descrição Estruturação de Unidades para Atendimento à População Indígena 
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Iniciativa 0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) 

Unidade Responsável Departamento de Gestão da Saúde Indígena - DGESI  

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

26.250.000 26.250.000  26.089.678,10 2.318.188,40 0,00  23.771.489,70 2.318.188,40  

Identificação da Ação 

Código  38690060 

Descrição 
Estruturação de Unidades para Atendimento à População Indígena – Emenda 
Parlamentar 

Iniciativa 0443 - Estruturação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) 

Unidade Responsável Departamento de Saneamento e Edificações da Saúde indígena - DSESI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

  400.000 400.000 384.347,45 0,00 0,00 384.347,45 0,00 

Identificação da Ação 

Código  87430001 

Descrição Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena 

Iniciativa 
0444- Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, 
com foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, 
participação popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais. 

Unidade Responsável Departamento Atenção de Saúde Indígena - DASI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

593.000.000,00 708.000.000,00 704.249.181,84 605.436.301,28 909.695,19 98.812.880,56 604.526.606,09 

Identificação da Ação 
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Código  61400001 

Descrição Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas 

Iniciativa 
0444- Implementação de modelo de atenção integral centrado na linha do cuidado, 
com foco na família indígena, integralidade e intersetorialidade das ações, 
participação popular e articulação com as práticas e medicinas tradicionais. 

Unidade Responsável Departamento Atenção de Saúde Indígena - DASI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde – FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

6.400.000,00 6.400.000,00 6.373.881,76 5.350.000,00 0,00 1.023.881,76 5.350.000,00 

Identificação da Ação 

Código  76840001 

Descrição Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Iniciativa 

0445- Implementação de sistema de abastecimento de água, melhorias sanitárias e 
manejo de resíduos sólidos nas aldeias, em quantidade e qualidade adequadas, 
considerando critérios epidemiológicos e as especificidades culturais dos povos 
indígenas. 

Unidade Responsável Departamento de Saneamento e Edificações da Saúde Indígena - DSESI 

Unidade Orçamentária 36901 – Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)        

Dotação Despesa Restos a Pagar 
Valores Pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados 

58.500.000,00 45.986.192,00 26.642.220,51 86.403,13 1.218,12 26.555.817,38 85.185,01 

Fonte: Ofício GSB/SESAI/MS nº 510/2012 
 
Apesar de a Unidade justificar e/ou complementar as incorreções e/ou ausências 
apontadas, constatou-se a existência de riscos concernentes ao processo de elaboração 
do Relatório de Gestão, tendo em vista que, houve a apresentação de peças e conteúdos 
incompletos ou em desconformidade com o previsto na legislação, sinalizando certo 
grau de desconhecimento dos normativos exarados pelo Tribunal de Contas da União 
para a elaboração do citado RG. 

 
  
##/Fato## 

1.1.4 CARTÃO CORPORATIVO                             

1.1.4.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação acerca da avaliação da gestão de uso do CPGF. 
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Fato 
 
Trata-se da avaliação da gestão do uso dos Cartões de Pagamento do Governo Federal-
CPGF, em especial quanto aos seguintes aspectos: 

• consistência das informações prestadas pela Unidade Jurisdicionada no 
Relatório de Gestão; 

• conformidade da instituição e da utilização dos cartões de pagamento com as 
disposições dos Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008; e 

• adequabilidade da estrutura de controles internos administrativos para 
garantir o regular uso dos cartões de pagamento. 

Impende ressaltar que não fez parte da análise as Concessões da Conta Tipo “B”, 
destinada apenas à execução de Suprimento de Fundos, tendo em vista a materialidade, 
criticidade e relevância das contas executadas com Cartão de Crédito Corporativo e 
saques em espécie efetuados pela Sesai.  
No tocante à avaliação dos Controles Internos Administrativos e à gestão de CPGF 
executada pela Unidade Jurisdicionada, requisitou-se ao gestor, por meio da SA nº 
201306056/006, de 17/06/2013, Item 2, subitens 2.1 e 2.2, que disponibilizasse os 
documentos (regimento, estatuto, normas, manuais, organograma, etc) que 
formalizaram as atividades e procedimentos relacionados à gestão do uso do Cartão de 
Pagamentos (Sesai e DSEIs) e que informasse as formas de divulgação desses 
normativos no âmbito da Sesai e dos DSEIs.  Solicitou-se, também, que o gestor 
informasse quais foram às medidas preventivas e corretivas adotadas para mitigar os 
riscos de desvios no cumprimento das legislações pertinentes ao uso de CPGF no 
âmbito da Sesai e dos DSEIs e informar o fluxo de informação e comunicação dessas 
medidas. 
 
Em resposta a esses itens, o gestor informou, mediante Ofício nº 529/GAB/Sesai/MS, 
de 28/06/2013, o que segue: “2.1 - As regras de utilização do Suprimento de Fundo 
estão estipuladas na Portaria/GM/MS n° 1.297 de 25/06/2002 (ANEXO). 2.2 – 
Rotineiramente as orientações necessárias à correta utilização do dinheiro público são 
apresentadas aos Coordenadores Distritais em encontros/reuniões realizados em 
Brasília, em especial as relacionadas à utilização do Suprimento de Fundos. Além 
disso, o Fundo Nacional de Saúde realizou treinamento em Brasília com todos os chefes 
de orçamento e finanças, oportunidade em que, os orientou sobre a correta utilização 
do suprimento de fundos, sendo entregue uma cópia da Portaria a cada participante”. 
Com o objetivo de analisar a gestão dos Cartões de Pagamento da Unidade, requisitou-
se ao gestor, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201306056/001, de 03/06/2013, 
Item 7, subitem 7.1, a apresentação dos seguintes demonstrativos: 

 a) dos limites orçamentários destinados à utilização dos Cartões de Pagamentos. 
 b) o valor disponibilizado por portador, bem como os dados funcionais do(s) 

portador(es). 
c) prazo assinalado pelo ordenador da despesa, no caso do Cartão utilizado em 

Suprimento de Fundos (Decreto 93872/86, Art. 45 § 2º). 
Em resposta ao Subitem 7.1, letra “a”, a Unidade informou, mediante Ofício nº 
529/GAB/Sesai/MS, de 28/06/2013, o que segue: 

“Os Distritos Sanitários Indígenas são unidades gestoras autônomas e cada um possui 
um limite de teto orçamentário, e que deste limite é retirado, pelo DSEI, o valor 
correspondente à utilização do suprimento de fundos”. Outrossim, informamos que de 
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acordo com o estabelecido no art. 6° da Portaria/GM/MS n° 1.297 de 25/06/2002, 
foram definidos os limites abaixo:  

“Art. 6º Compete ao Secretário Especial de Saúde Indígena definir os limites de 
crédito da SESAI/MS e de cada DSEI/SESAI/MS, para uso durante o exercício 
financeiro, a serem observados na aplicação e concessão de suprimento de 
fundos especial, obedecendo-se os seguintes limites máximos: 
I - 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para execução de obras e serviços de 
engenharia; e 
II - 10% (dez por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 
23 da Lei nº 8.666, de 1993, para outros serviços e compras em geral. 
§ 1º A despesa efetuada por documento de comprovação de gastos observará os 
seguintes limites: 
I - 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 1993, para execução de obras e serviços de engenharia; e 
II - 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 
23 da Lei nº 8.666, de 1993, para outros serviços e compras em geral. 
§ 2º O limite a que se refere o § 1º é o de cada despesa, vedado o fracionamento 
de despesa ou do documento comprobatório para adequação a esse valor”. 
 

No que se refere ao Subitem 7.1, letra “b”, da SA supra, o gestor informou que os 
demonstrativos do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF, quanto aos 
registros necessários aos valores disponibilizados por portador, bem como os dados 
funcionais dos portadores de CPGF, encontravam-se demonstrados no quadro XVI, 
intitulado (suprimento de fundos – CPGF), constante das Fls. 88 a 93 do Relatório 
Anual de Gestão do exercício 2012. 

Já no tocante ao Subitem 7.1, letra “c”, a Unidade exarou que o prazo estabelecido para 
prestação de contas do Suprimento de Fundos é de 30 (trinta) dias, conforme estabelece 
o Art. 15º da Portaria GM/MS nº 1.296, de 25/06/2012. 

Além disso, tendo por objetivo verificar a aplicação da despesa, em conformidade com 
os Decretos nºs 5.355/2005 e 6.370/2008, solicitou-se, também, na mesma SA 
supracitada, subitem 7.2, a disponibilização dos seguintes processos elencados a seguir: 

 
Quadro 23: Relação de Processos da amostra de CPGF 

Processo nº Processo nº Processo nº Processo nº 

25059.000291/2012-33 25059.000618/2012-77 25059.001184/2012-22 25066.000646/2012-03 

25059.000892/2012-46 25059.001182/2012-33 25061.000102/2012-83 25066.000200/2012-71 

25059.002864/2012-63 25059.002459/2012-45 25061.000106/2012-61 25066.000258/2012-14 

25059.000225/2012-63 25059.003036/2012-42 25061.000325/2012-41 25066.000457/2012-22 

25059.000114/2012-57 25059.000111/2012-13 25061.000292/2012-39 25066.000633/2012-26 

25059.000620/2012-46 25059.000326/2012-34 25066.000149/2012-05 25066.000309/2012-16 

25059.000757/2012-09 25059.002456/2012-10 25066.000613/2012-55 25066.000315/2012-65 

25059.002460/2012-70 25059.003039/2012-86 25066.000705/2012-35 25066.000652/2012-52 

25059.000115/2012-00 25059.000113/2012-11 25066.000199/2012-84 25066.000746/2012-21 

25059.000467/2012-57 25059.000327/2012-89 25066.000259/2012-69 25026.000463/2012-80 

25059.001060/2012-47 25059.000754/2012-67 25066.000498/2012-19 25066.000682/2012-69 

25059.002455/2012-67 25059.001186/2012-11 25066.000034/2012-11 25066.000036/2012-00 

25059.003037/2012-97 25059.001746/2012-38 25066.000066/2012-16  

25059.000112/2012-68 25061.000377/2012-17 25066.000052/2012-94 
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25059.002203/2012-38 25061.000593/2012-62 25066.000223/2012-85 
 

Fonte: Siafi Gerencial 
 
Vale ressaltar, que foram selecionados na amostra três DSEIs (Porto Velho, TO e PE), 
os quais obtiveram o maior número de alertas no Portal do Observatório da Despesa 
Pública - ODP, bem como a maior relevância no que se refere à criticidade e 
materialidade do gasto. Sendo assim, foram analisados 57 processos de Cartão de 
Pagamento, perfazendo um total de R$ 379.189,58, que corresponde a 24,93% de um 
total, pago no exercício de 2012, de R$ 1.520.732,45, conforme o Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI-2012.  
##/Fato## 

1.1.4.2 CONSTATAÇÃO 
 
Divergência entre as informações prestadas no Relatório de Gestão com os dados 
da planilha gerada em consulta ao Siafi Gerencial em relação à gestão do uso dos 
Cartões de Pagamento do Governo Federal - CPGF.   
 
Fato 
 
No que se refere à consistência das informações constantes do Relatório de Gestão da 
Sesai, no tocante aos gastos com Suprimentos de Fundos e Cartões de Pagamento do 
Governo Federal - CPGF, cabe destacar que os valores identificados nas consultas 
realizadas no Siafi Gerencial divergem das informações encaminhadas pelos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas – DSEI. 
 
Em razão disso, requisitou-se ao gestor, mediante Subitem 1.10, da Solicitação de 
Auditoria nº 201306056/005, de 13/06/2013, que apresentasse uma planilha consolidada 
das divergências de valores constantes dos processos de Cartão de Pagamento do 
Governo Federal – CPGF, Suprimento de Fundos, bem como de saques enviados por 
todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI em relação ao Siafi Gerencial, 
para o exercício de 2012. 
 
Foi requisitado, também, no Subitem 1.10.1, da SA supra, que das divergências 
apontadas nas planilhas anteriores, a Unidade apresentasse justificativas/análises críticas 
das situações evidenciadas e das providências que foram adotadas em relação às 
diferenças encontradas. 

Em resposta ao Subitem 1.10 e 1.10.1, mediante Ofício nº 529/GAB/Sesai/MS, de 
28/06/2013, da referida SA, o gestor apresentou quadro demonstrando a diferença entre 
as informações, bem como a análise crítica, conforme discriminado a seguir. 
 
“Memo nº 685/2013 - CGPO/SESAI/MS, de 2/06/2013 – “Em resposta ao item 1.10 da 
Solicitação de Auditoria nº 201306056/005, segue abaixo os quadros consolidados 
referentes aos valores divergentes (SIAFI e DSEI) do Cartão de Pagamento do 
Governo Federal, nas modalidades “Saque e Fatura”, e o Suprimento de Fundos na 
modalidade “Conta Tipo B”. Com relação ao item 1.10.1, como pode ser observado 
nos quadros acima, as principais justificativas apresentadas pelos DSEI são: I. Erros 
de preenchimentos nos quadros do RAG 2012; II. Devoluções ocorridas mediante Guia 
de Recolhimento da União – GRU; III. Faturas pagas no exercício de 2012 referentes 
às despesas ocorridas em 2011; e IV. Erros na contabilização das faturas (incluindo 
faturas pagas em 2013, referentes às despesas ocorridas em 2012). Quanto às medidas 
adotadas cabe destacar que foram notificadas todas as unidades com valores 
divergentes do SIAFI, mediante Memorandos conforme está demonstrado nos quadros 
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acima. Todos os documentos comprobatórios encaminhados pelos DSEI bem como a 
lista completa de todas as UG estão anexados ao presente documento”. 

Quadro 24: Valor total de gastos com CPGF – DSEI X Siafi-2012 e Análises críticas/Justificativas - 
– CPGF modalidade “Fatura”. 

UNIDADE 
GESTORA 

VALORES INFORMAÇÕES DE CONTROLE 

Cod Nome 
Fatura 

SIAFI (A) 
Fatura  

DSEI (B) 
Diferença 
(B)-(A) 

% Justificativas Providências Adotadas 

257023 
DSEI 
AL/SE 

8.999,41 8.989,41 (10,00) (0,11) 

A unidade justificou que em 
decorrência de erro na digitação foi 
informado o valor errado na 
utilização do CPGF na modalidade 
"Fatura". Portanto onde se lê o valor 
de R$ 8.989,41 leia-se o valor de R$ 
8.999,41.  

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 667-13, de 
25 de junho de 2013, para 
esclarecimentos. A unidade 
retificou o valor informado.  

257027  
DSEI - 
MANAUS 

22.026,93 22.030,22 3,29 0,01 

A unidade justificou a diferença em 
decorrência da devolução feita 
mediante GRU conforme cópia 
anexa. 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 656-13, de 
25 de junho de 2013, para 
esclarecimentos.  

257034 DSEI - MA 50.001,48 48.269,54 (1.731,94) (3,46) 

DSEI-MA está ocupado desde o dia 
24-06-2013, por um grupo de 
indígenas que está  impedindo os 
servidores de entrar no prédio para 
trabalhar, e em contato com o chefe 
da SEOFI, o servidor Alderi 
Araújo,  informou que não há 
possibilidade de verificar a diferença 
apontada, pois tem que analisar todos 
os processos, ficando no 
compromisso que assim que o prédio 
for desocupado encaminhar a 
justificativa solicitada. 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 658-
13/GAB/SESAI/MS para 
esclarecimentos. 

257039  
DSEI - 
CUIABA 

110.312,09 109.678,97 (633,12) (0,57) Não Informado 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 657-
13/GAB/SESAI/MS para 
esclarecimentos. 

257040  
DSEI - 
XAVANTE 

8.479,11 17.625,10 9.145,99 107,86 

A Unidade justificou que em 
decorrência de problemas técnicos 
ocorridos no SIAFI devido ao 
processo de transição de plataforma, 
os documentos hábeis 
2012SF000002, 2012SF000003, 
2012SF000005 foram devidamente 
liquidados no antigo CPR, ainda no 
exercício de 2012. Como as faturas 
venciam em janeiro de 2013, o 
empenho foi inscrito em RP para 
posterior pagamento. Na transição de 
2012 para 2013, houve o bloqueio do 
CPR antigo para novos pagamentos. 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 660-
13/GAB/SESAI/MS para 
esclarecimentos. Segundo a 
Unidade, em que pese à situação 
ter sido informada a Setorial 
Contábil do MS e a STN, a 
situação ainda está pendente 
conforme anexo. 

257047 DSEI - PE 627.811,16 461.114,08 (166.697,08) (26,55) 

A Unidade justificou que o valor 
registrado pelo DSEI refere-se às 
despesas do exercício de 2012 e que a 
diferença de R$ 166.697,08 
corresponde aos gastos realizados no 
período de 25/11/2011 a 25/12/2011, 
mas pagos somente em 2012, 
conforme cópia anexa.    

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 668-
13/GAB/SESAI/MS para 
esclarecimentos. 

257054 DSEI - TO 180.310,56 154.731,44 (25.579,12) (14,19) 
A Unidade justificou que o valor 
informado foi errado (soma errada 
das faturas) conforme cópia anexa. 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 661-
13/GAB/SESAI/MS para 
esclarecimentos. Segundo a 
Unidade foi realizada uma 
conferência em todas as contas 
de Suprimento de Fundo 
conforme cópia anexa. 

Subtotal 
1.007.940,74 822.438,76 (185.501,98) 18,40 

--- 

Obs: As demais Unidades Gestoras não apresentaram divergências. 
Fonte: Resposta à SA nº 201306056/005, de 13/06/2013, Subitens 1.10 e 1.10.1. 
 

Quadro 25: Valor total de gastos com CPGF – DSEI X Siafi-2012 e Análises críticas/Justificativas - 
– Suprimento de Fundos “Conta Tipo B” 
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UNIDADE 
GESTORA 

VALORES INFORMAÇÕES DE CONTROLE 

Cod Nome 
Tipo B                  

SIAFI (A) 
Tipo B                    

DSEI (B) 
Diferença 
(B)-(A) 

% Justificativas Providências Adotadas 

257021 DSEI - ARJ 21.904,07 0,00 (21.904,07) (100,00) 

A Unidade justificou que foi 
identificado erro no 
preenchimento do quadro do 
RAG 2012 e devolução 
mediante GRU conforme cópia 
anexa. 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo 666 - 13 nº , em 
25 de junho de 2013, para 
esclarecimentos. A Unidade 
retificou os registros conforme 
cópia anexa. 

257029 
DSEI - 
MRS 

9.430,00 0,00 (9.430,00) (100,00) 

A Unidade justificou que houve 
um equivoco no preenchimento 
do quadro e que o valor foi de 
R$ 10.000,00 com base em 
valores empenhados. No 
entanto, não foi considerado o 
saldo não utilizado no valor de 
R$ 570,00, sendo devidamente 
restituído mediante GRU 
conforme cópia anexa. 

Notificação a Unidade, mediante 
MEMO nº 665-13 GAB/SESAI-
MS, em 25 de junho de 2013, 
para esclarecimentos. A unidade 
retificou seus registros conforme 
cópia anexa. 

257037 
DSEI - 
ARAGUAI
A 

109.056,72 106.211,72 (2.845,00) (2,61) 

A Unidade justificou a diferença 
informado que houve um 
esquecimento por parte do 
servidor em lançar o SPF nº 39, 
Vera Lucia R. Bogea, no 
período de 07/12/2012 no valor 
R$ 3.000,00 reais. Desse 
montante foi gasto R$ 2.845,00. 

Notificação a Unidade, mediante 
MEMO nº 604-13 GAB/SESAI-
MS, em 25 de junho de 2013, 
para esclarecimentos. 

257045 
DSEI - 
TAPAJOS 

616,00 0,00 (616,00) (100,00) 
A Unidade justificou que houve 
erro no preenchimento do 
quadro (local indevido). 

A Unidade foi notificada 
mediante Memo nº 659-13, em 
25 de junho de 2013, para 
esclarecimentos. 

257048 
DSEI - 
LITORAL 
SUL 

9.659,47 9.559,47 (100,00) (1,04) 

Foi pago mais R$ 100,00 através 
da 2012OB801422, para acerto 
orçamentário-contábil e após foi 
cancelada esta Ordem Bancária 
através da 2012NS001701 – 
Portanto o valor real utilizado 
foi R$ 9.559,47 

Notificação a Unidade, mediante 
MEMO nº 604-13 GAB/SESAI-
MS, em 25 de junho de 2013, 
para esclarecimentos. 

Subtotal 
150.666,26 115.771,19 (34.895,07) 23,16 

--- 

Obs: As demais Unidades Gestoras não apresentaram divergências 
Fonte: Resposta à SA nº 201306056/005, de 13/06/2013, Subitens 1.10 e 1.10.1. 
 

Quadro 26: Valor total de gastos com CPGF – DSEI X Siafi-2012 e Análises críticas/Justificativas - 
CPGF modalidade “Saque”. 

UNIDADE GESTORA VALORES INFORMAÇÕES DE CONTROLE  

Cod Nome 
Saque SIAFI 

(A) 
Saque DSEI 

(B) 
Diferença  

(B-A) % Justificativas Providências Adotadas 

257034 DSEI - MA 7.711,88 9.497,49 1.785,61 23,15 

DSEI-MA está ocupado desde 
o dia 24-06-2013, por um 
grupo de indígenas que 
está  impedindo os servidores 
de entrar no prédio para 
trabalhar, e em contato com o 
chefe da SEOFI, o 
servidor Alderi 
Araújo,  informou que não há 
possibilidade de verificar a 
diferença apontada, pois tem 
que analisar todos os 
processos, ficando no 
compromisso que assim que o 
prédio for desocupado 
encaminhar a justificativa 
solicitada. 

A Unidade foi 
notificada mediante 
Memo nº 658-
13/GAB/SESAI/MS 
para esclarecimentos. 

257039 
DSEI - 
CUIABA 

2.820,48 2.900,00 79,52 2,82 

A Unidade justificou a 
diferença no valor de R$ 
79,52 como a devolução de 
valor não utilizado, conforme 
documentos de registro no 
SIAFI 2012GD000002 e 
2012RA000001. 

A Unidade foi 
notificada mediante 
Memo nº 657-
13/GAB/SESAI/MS 
para esclarecimentos. 
Situação justificada 

257048 
DSEI - 
LITORAL SUL 

310,00 0,00 (310,00) (100,00) 

A Unidade justificou a 
diferença informando que 
houve um equívoco (erro) no 
preenchimento do quadro 
encaminhado à SESAI para a 
elaboração do RAG 2012. 

Notificação da 
Unidade, mediante 
MEMO nº 604-13 
GAB/SESAI-MS, em 
25 de junho de 2013, 
para esclarecimentos. 
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257053 
DSEI - 
INTERIOR 
SUL 

15.242,14 15.497,00 254,86 1,67 

A Unidade justificou a 
diferença informando que 
houve a devolução de R$ 
254,86 conforme cópia anexa. 

Notificação da 
Unidade, mediante 
MEMO nº 663-13 
GAB/SESAI-MS, em 
25 de junho de 2013, 
para esclarecimentos. 
Situação esclarecida. 

257054 DSEI - TO 7.210,19 7.240,00 29,81 0,41 

A Unidade justificou que o 
valor informado foi errado 
(soma errada das faturas) 
conforme cópia anexa. 

A Unidade foi 
notificada mediante 
Memo nº 661-
13/GAB/SESAI/MS 
para esclarecimentos. 
Segundo a Unidade foi 
realizada uma 
conferência em todas 
as contas de 
Suprimento de Fundo 
conforme cópia anexa. 

Subtotal 33.294,69 35.134,49 1.839,80 5,53 
--- 

Total Geral  1.191.901,69 973.344,44 (218.557,25) 18,34 
___ 

Obs: As demais Unidades Gestoras não apresentaram divergências 
Fonte: Resposta à SA nº 201306056/005, de 13/06/2013, Subitens 1.10 e 1.10.1. 
 

Diante do apresentado no quadro informado pelo gestor, verificou-se uma diferença a 
menor de R$ 218.557,25, entre os registros de Suprimento de Fundos dos DSEIs versus 
Siafi/2012 (incluindo as modalidades: Fatura, Conta Tipo “B” e Saque). Sendo assim, 
ficou evidenciada a divergência entre as informações prestadas no Relatório de Gestão 
da Unidade pelo gestor com os dados dos quadros gerados em consulta ao Siafi/2012 
em relação à gestão do uso dos Cartões de Pagameno do Governo Federal – CPGF./  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não implementou 
adequadamente os controles internos em relação à gestão do uso dos Cartões de 
Pagamento do Governo Federal – CPGF, permitindo divergências nos registros 
apresentados no Relatório de Gestão da Unidade – Sesai/MS.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
##/Causa## O Gestor nO Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir normas e rotinas de trabalho com o objetivo de monitorar os 
gastos com Cartão de Pagamento do Governo Federal  - CPGF nos 34 DSEIs sob a 
responsabilidade da Sesai/MS, com o objetivo de garantir maior confiabilidade contábil 
dos registros da Unidade e da conformidade das peças apresentadas no Relatório de 
Gestão da Unidade. 
 
 
1.1.4.3 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidade no planejamento para a aquisição, distribuição e dispensação de 
medicamentos nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - DSEIs.  
 
Fato 
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Trata-se de gastos, com Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, para a 
aquisição de medicamentos destinados à população indígena, nas Unidades da 
Federação, objeto da amostra, quais sejam: Pernambuco, Rondônia e Tocantins. 
 
Observou-se que de um total de 57 processos com CPGF que constavam da análise, 29 
processos pertenciam ao DSEI de Pernambuco, 06 ao DSEI Porto Velho e 22 ao DSEI 
Tocantins, conforme discrimina a tabela a seguir: 
 
Quadro 27: Aquisição de medicamentos mediante CPGF (amostra) 

DSEI Processos de CPGF 
Utilização do CPGF para compra de 
medicamentos/realização de exames 

Percentual 

Pernambuco 
29 23 

79,31% 

Porto Velho 
06 1 

16,67% 

Tocantins 
22 3 

13,64% 

Total 
57 27 

47,37% 

Fonte: Siafi gerencial e Observatório da Despesa Pública 
 

De acordo com a planilha supracitada e com a amostra analisada, foram realizados no 
DSEI de Pernambuco 23 (79,31%) processos de concessão de CPGF, para aquisição de 
medicamentos ou realização de exames laboratoriais voltados para a saúde indígena. Já 
nos DSEIs de Porto Velho e Tocantins foram 01 (16,67%) e 03 (13,64%) processos, 
respectivamente. Essas aquisições representaram 27 processos, isto é, 47,37% em 
relação ao total da amostra analisada por esta equipe de auditoria. 
 
Quanto aos valores empenhados, liquidados e pagos na execução desses processos, 
conforme extração do Siafi-2012, constataram-se concessões de suprimento de fundos 
mediante CPGF com medicamentos ou realização de exames laboratoriais na ordem de 
R$ 204.228,62, o que representa 53,86% do total de recursos constante da amostra (R$ 
379.189,58). 
 
Quadro 28: Relação de processos de CPGF com aquisições de medicamentos. 

Empenho CPF UG Número do Processo 
Empenhos 

Emitidos/Liquidados/ Pagos 

257047/000012012NE800219 125******00 257047 25059.000114/2012-57 
7.925,22

257047/000012012NE800338 125******00 257047 25059.000620/2012-46 
7.909,44

257047/000012012NE800376 125******00 257047 25059.000757/2012-09 
6.426,00

257047/000012012NE800720 125******00 257047 25059.002460/2012-70 
7.976,45

257047/000012012NE800068 148******59 257047 25059.000115/2012-00 
7.535,00

257047/000012012NE800239 148******59 257047 25059.000467/2012-57 
7.705,00

257047/000012012NE800367 148******59 257047 25059.001184/2012-22 
1.080,00

257047/000012012NE800518 148******59 257047 25059.001060/2012-47 
7.845,00

257047/000012012NE800813 148******59 257047 25059.003037/2012-97 
7.993,74

257047/000012012NE800197 186******49 257047 25059.000112/2012-68 
7.983,67

257047/000012012NE800337 186******49 257047 25059.000618/2012-77 
7.919,81
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257047/000012012NE800399 186******49 257047 25059.001182/2012-33 
7.715,21

257047/000012012NE800719 186******49 257047 25059.002459/2012-45 
7.985,13

257047/000012012NE800810 186******49 257047 25059.003036/2012-42 
7.997,02

257047/000012012NE800071 248******87 257047 25059.000111/2012-13 
7.999,00

257047/000012012NE800218 248******87 257047 25059.000326/2012-34 
7.996,15

257047/000012012NE800618 248******87 257047 25059.002456/2012-10 
7.981,20

257047/000012012NE800811 248******87 257047 25059.003039/2012-86 
7.954,26

257047/000012012NE800069 561******91 257047 25059.000113/2012-11 
7.994,00

257047/000012012NE800217 561******91 257047 25059.000327/2012-89 
7.977,03

257047/000012012NE800336 561******91 257047 25059.000754/2012-67 
7.997,18

257047/000012012NE800375 561******91 257047 25059.001186/2012-11 
7.321,60

257047/000012012NE800564 561******91 257047 25059.001746/2012-38 
7.577,31

257049/000012012NE800113 139******68 257049 25061.000102/2012-83 
7.571,95

257054/000012012NE800103 377******72 257054 25066.000309/2012-16 
7.987,14

257054/000012012NE800004 885******20 257054 25066.000036/2012-00 
7.998,09

257054/000012012NE800234 885******20 257054 25066.000682/2012-69 
7.877,02

   Total 204.228,62

Fonte: Siafi Gerencial 
 

Sendo assim, foi requisitado, por meio da SA nº 201306056/003, de 10/06/2013, item 
1.1, à Unidade que apresentasse a relação dos medicamentos que foram adquiridos, no 
exercício de 2012, de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e a indicação do 
procedimento licitatório utilizado. 
Em resposta ao item 1.1 da SA supra, mediante Ofício nº 510/GAB/Sesai/MS, de 
24/06/2013, o gestor apresentou a planilha enumerando os medicamentos adquiridos 
mediante os Pregões nºs 31 ao 37/2012. 

Realizando um comparativo entre a relação de medicamentos adquiridos de forma 
centralizada pelo Ministério da Saúde com os comprados mediante Cartão de 
Pagamento do Governo Federal, por meio dos 05 processos elencados no quadro a 
seguir, verificou-se que alguns fármacos constavam das duas aquisições, conforme 
discrimina a planilha abaixo. 

 

Quadro 29: Medicamentos idênticos para aquisições centralizadas e mediante CPGF.  

Medicamentos Medicamentos Medicamentos 

Albendazol comprimidos 400mg Enalapril, maleato de, comprimidos, 10mg Levotiroxina sódica comprimidos 25mcg 

Amiodarona, cloridrato de, comprimidos 
200mg 

Espironolactona comprimidos 25mg Metildopa comprimidos 250mg 

Anlodipino, besilato de, comprimidos 5mg Fenobarbital comprimidos 100mg Óleo mineral puro frasco 100 ml 
Carbamazepina comprimidos 200mg Fenobarbital solução oral 40mg/ml frascos 

20 ml 
Sinvastatina comprimidos 20mg 

Cetoconazol xampu 2% frasco 100 ml Fluoxetina, cloridrato de, Timolol, maleato de, colírio 0,5% frasco 5 
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comprimidos   20mg ml 
Digoxina comprimidos 0,25mg Levotiroxina sódica comprimidos 50mcg Valproato de sódio solução oral ou xarope 

57,624mg/ml, frascos 100mL (equivalente a 
50mg de ácido valpróico/ml) 

Processos analisados, do DSEI-PE, para realização do comparativo: 25059.000327/2012-89, 25059.000113/2012-11, 
25059.003037/2012-97, 25059.000114/2012-57, 25059.000111/2012-13.  

Fonte: Planilha disponibilizada pelo gestor dos Pregões nº 31 ao 37/2012 e NF dos Processos de CPGF do 
DSEI-PE. 

Após a realização desse comparativo, além da análise desses 05 processos, foram 
analisados mais 02 processos quanto aos gastos em relação às aquisições de 
medicamentos realizadas, por meio de Cartão de Pagamento, pelos DSEIs de 
Pernambuco, Tocantins e Rondônia. Convém ressaltar que esses medicamentos também 
constavam da planilha apresentada pelo gestor que se referia à compra centralizada e 
planejada pelo Ministério da Saúde (Pregões nº 31 a 37/2012). 

A metodologia utilizada para esta análise foi verificar, nestes 07 processos, as seguintes 
ocorrências: 

• Presença de medicamentos idênticos que constavam das Notas fiscais de pagamento 
dos 07 processos de cartão corporativo da amostra em relação com os fármacos que 
constavam na planilha adquirida pelos Pregões nºs 31 ao 37/2012; 

• Valor unitário de ambas as aquisições (CPGF e Pregões); 

• Valor líquido total pago nas notas fiscais dos processos de CPGF e os adquiridos 
mediante a aquisição centralizada (pregões); 

• Diferença entre o valor total gasto com CPGF e o valor total adquirido, preservando 
a mesma quantidade comprada no CPGF, por meio dos Pregões; e 

• Percentual a maior entre o valor unitário gasto com CPGF e os valores unitários 
adquiridos nos referidos pregões.  

Sendo assim, seguem as planilhas dos sete processos analisados: 

Quadro 30: Valores adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.000327/2012-89 DSEI-PE 

Processo: 25059.000327/2012-89 DSEI-PE   

Medicamento 
Valor Unitário 

CPGF  
(A) 

Valor Total  
CPGF 

(B) 

Valor Unitário 
Pregão 31 a 37 

(C) 

Valor Total  
Pregão 31 a 37 

(D) 

Diferença 
(B) - (D) 

Percentual (%) 

[(A)X100]/(C) 

Fluoxetina, cloridrato 
de, 210 
comprimidos      20mg 

0,7153 150,2200 0,0390 8,1900 142,03
1.834,10

  

Anlodipino, besilato de, 
60 comprimidos 5mg 

0,8259 49,5500 0,0189 1,1300 48,42
4.369,84  

Sinvastatina 60 
comprimidos 20mg 

1,3321 79,9300 0,0400 2,4000 77,53
3.330,25  

Timolol, maleato de, 
colírio 0,5% 3 frascos 
5mL 

5,0703 15,2100 0,9750 2,9250 12,29
520,03

  

Óleo mineral puro 1 
frasco 100mL 

5,0000 5,0000 1,1840 1,1840 3,82
422,30  

Fenobarbital 150 
comprimidos 100mg 

0,1389 20,8300 0,0366 5,4900 15,34
379,51  
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Amiodarona, cloridrato 
de, 20 comprimidos 
200mg 

0,6399 12,8000 0,0875 1,7500 11,05
731,31

  

Carbamazepina 60 
comprimidos 200mg 

0,3837 23,0200 0,0480 2,8800 20,14
799,38  

Valproato de sódio 
solução oral ou xarope 
57,624mg/ml, 3 frascos 
100mL (equivalente a 
50mg de ácido 
valpróico/ml) 

5,3893 16,1700 1,9900 5,9700 10,20
270,82

  

Subtotal --- 372,73 --- 31,92 340,81
---   

Fonte: Notas fiscais do Processo de CPGF e Valor das aquisições nos Pregões nº 31 ao 37/2012. 

Quadro 31: Valores adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.000113/2012-11 DSEI-PE 

Processo: 25059.000113/2012-11 DSEI-PE  

Medicamento 
Valor Unitário 

CPGF  
(A) 

Valor Total  
CPGF 

(B) 

Valor Unitário 
Pregão 31 a 37 

(C) 

Valor Total  
Pregão 31 a 37 

(D) 

Diferença 
(B) - (D) 

Percentual (%) 

[(A)X100]/(C) 

Fluoxetina, cloridrato 
de, 90 
comprimidos      20mg 

1,2387 148,6400 0,0390 4,6800 143,96 
3.176,15

 

Prometazina 20 
comprimidos 25mg 

0,1825 3,6500 0,0210 0,4200 3,23 
869,05 

Espironolactona 90 
comprimidos 25mg 

0,3120 28,0800 0,0950 8,5500 19,53 
328,42 

Timolol, maleato de, 
colírio 0,5% 2 frascos 
5mL 

4,7000 9,4000 0,9750 1,9500 7,45 
482,05

 

Espironolactona 30 
comprimidos 25mg 

0,3413 10,2400 0,0950 2,8500 7,39 
359,26 

Fluoxetina, cloridrato 
de, 30 
comprimidos      20mg 

0,9363 28,0900 0,0390 1,1700 26,92 
2.400,77

 

Subtotal --- 228,10 --- 19,62 208,48 
--- 

Fonte: Notas fiscais do Processo de CPGF e Valor das aquisições nos Pregões nº 31 ao 37/2012. 

Quadro 32: Valores adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.003037/2012-97 DSEI-PE 

Processo: 25059.003037/2012-97 DSEI-PE  

Medicamento 
Valor Unitário 

CPGF  
(A) 

Valor Total  
CPGF 

(B) 

Valor Unitário 
Pregão 31 a 37 

(C) 

Valor Total  
Pregão 31 a 37 

(D) 

Diferença 
(B) - (D) 

Percentual (%) 

[(A)X100]/(C) 

Fluoxetina, cloridrato de, 
60 comprimidos      20mg 

0,9676 58,0600 0,0390 2,3400 55,72 
2.481,03

 

Fluoxetina, cloridrato de, 
210 
comprimidos      20mg 

0,6620 139,0100 0,0390 8,1900 130,82 
1.697,44

 

Subtotal --- 197,07 --- 10,53  
--- 

Fonte: Notas fiscais do Processo de CPGF e Valor das aquisições nos Pregões nº 31 ao 37/2012. 

Quadro 33: Valores adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.000114/2012-57 DSEI-PE 
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Processo: 25059.000114/2012-57 DSEI-PE  

Medicamento 
Valor Unitário 

CPGF  
(A) 

Valor Total  
CPGF 

(B) 

Valor Unitário 
Pregão 31 a 37 

(C) 

Valor Total  
Pregão 31 a 37 

(D) 

Diferença 
(B) - (D) 

Percentual (%) 

[(A)X100]/(C) 

Albendazol 6 
comprimidos 400mg 

2,9610 17,7700 0,1029 0,6200 17,15 
2.877,55 

Timolol, maleato de, 
colírio 0,5% 5 frascos 
5mL 

4,2840 21,4200 0,9750 4,8800 16,54 
439,38

 

Fluoxetina, cloridrato de,  
300 
comprimidos      20mg 

0,9364 280,9200 0,0390 11,7000 269,22 
2.401,03

 

Valproato de sódio 
solução oral ou xarope 
57,624mg/ml 4 frascos 
100mL (equivalente a 
50mg de ácido 
valpróico/ml) 

5,1650 20,6600 1,9900 7,9600 12,70 
259,55

 

Carbamazepina 90 
comprimidos 200mg 

0,2721 24,4900 0,0480 4,3200 20,17 
566,88 

Subtotal --- 365,26 --- 29,48  
--- 

Fonte: Notas fiscais do Processo de CPGF e Valor das aquisições nos Pregões nº 31 ao 37/2012. 

Quadro 34: Valores adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.000111/2012-13 DSEI-PE 

Processo: 25059.000111/2012-13 DSEI-PE  

Medicamento 
Valor Unitário 

CPGF  
(A) 

Valor Total  
CPGF 

(B) 

Valor Unitário 
Pregão 31 a 37 

(C) 

Valor Total  
Pregão 31 a 37 

(D) 

Diferença 
(B) - (D) 

Percentual (%)  

[(A)X100]/(C) 

Carbamazepina 120 
comprimidos 200mg 

0,2503 40,0400 0,0480 7,6800 32,36
521,46 

Levotiroxina sódica 30  
comprimidos 50mcg 

0,1840 5,5200 0,1000 3,0000 2,52
184,00 

Timolol, maleato de, 
colírio 0,5% 1 frasco 5mL 

5,1400 5,1400 0,9750 0,9700 4,17
527,18

 

Fluoxetina, cloridrato de, 
120 comprimidos     20mg 

0,7196 86,3500 0,0390 4,6800 81,67
1.845,13

 

Carbamazepina 60 
comprimidos 200mg 

0,1125 6,7500 0,0480 2,8800 3,87
234,38 

Fluoxetina, cloridrato de, 
120 comprimidos 20mg 

0,7235 86,8200 0,0390 4,6800 82,14
1.855,13

 

Metildopa 30 
comprimidos 250mg 

0,3720 11,1600 0,0680 2,0400 9,12
547,06 

Fenobarbital solução oral 
40mg/ml 4 frascos 20mL 

2,8513 11,4000 1,1300 4,5200 6,88
252,33

 

Valproato de sódio 
solução oral ou xarope 
57,624mg/ml 07 frascos 
100mL (equivalente a 
50mg de ácido 
valpróico/ml) 

5,3934 37,7500 1,9900 13,9300 23,82
271,03

 

Digoxina 20 comprimidos 
0,25mg 

0,2139 4,2800 0,0240 0,4800 3,80
891,25 
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Levotiroxina sódica 90 
comprimidos 25mcg 

0,1668 15,0100 0,0890 8,0100 7,00
187,42 

Enalapril, maleato de, 60 
comprimidos, 10mg 

0,6207 37,2400 0,0200 1,2000 36,04
3.103,50 

Espironolactona 60 
comprimidos 25mg 

0,3683 22,0900 0,0950 5,7000 16,39
387,68 

Anlodipino, besilato de, 
60 comprimidos 5mg 

1,6427 98,5600 0,0189 1,1340 97,43
8.691,53 

Fluoxetina, cloridrato de, 
30 comprimidos 20mg 

0,7125 21,3800 0,0390 1,1700 20,21
1.826,92 

Cetoconazol xampu 2% 1 
frasco 100mL 

22,8100 22,8100 3,1800 3,1800 19,63
717,30 

Fenobarbital 60 
comprimidos 100mg 

0,1382 8,2900 0,0366 2,1900 6,10
377,60 

Enalapril, maleato de, 30 
comprimidos 10mg 

0,6912 20,7300 0,0200 0,6000 20,13
3.456,00 

Fenobarbital 90 
comprimidos 100mg 

0,1357 12,2100 0,0366 3,2900 8,92
370,77 

Fenobarbital solução oral 
40mg/ml 3 frascos 20mL 

2,7766 8,3300 1,1300 3,3900 4,94
245,72 

Fluoxetina, cloridrato de, 
60 comprimidos     20mg 

0,7020 42,1200 0,0390 2,3400 39,78
1.800,00 

Fenobarbital  90 
comprimidos 100mg 

0,1376 12,3800 0,0366 3,2900 9,09
375,96 

Fluoxetina, cloridrato de, 
30 comprimidos 20mg 

0,7118 21,3500 0,0390 1,1700 20,18
1.825,13 

Timolol, maleato de, 
colírio 0,5% 1 frasco 5mL 

5,0500 5,0500 0,9750 0,9700 4,08
517,95 

Fluoxetina, cloridrato de, 
30 comprimidos 20mg 

0,7108 21,3200 0,0390 1,1700 20,15
1.822,56 

Fenobarbital 180 
comprimidos 100mg 

0,1354 24,3700 0,0366 6,5800 17,79
369,95 

Fluoxetina, cloridrato de, 
30 comprimidos 20mg 

0,7005 21,0200 0,0390 1,1700 19,85
1.796,15 

Fenobarbital solução oral 
40mg/ml 3 frascos 20mL 

2,7708 8,3100 1,1300 3,3900 4,92
245,20 

Fenobarbital 90 
comprimidos 100mg 

0,1397 12,5700 0,0366 3,2900 9,28
381,69 

Fluoxetina, cloridrato de, 
90 comprimidos 20mg 

0,7226 65,0300 0,0390 3,5100 61,52
1.852,82 

Subtotal --- 795,38 --- 101,60 693,78
--- 

Total Geral --- --- --- --- 1.765,39
 

Fonte: Notas fiscais do Processo de CPGF e Valor das aquisições nos Pregões nº 31 ao 37/2012. 

Cabe destacar que nos Processos nºs 25061.000102/2012-83 DSEI-Porto Velho e 
25066.000682/2012-69 DSEI-TO, não foram encontradas aquisições, com CPGF, de 
medicamentos idênticos aos constantes nos Pregões nºs 31 ao 37/2012, apresentados 
pela Unidade. 

Conforme exposto nas planilhas apresentadas anteriormente, em cinco processos do 
DSEI-PE com CPGF, foram verificados gastos com medicamentos de até 8.691,53% a 
maior do que se fossem adquiridos por meio de regular procedimento licitatório, 
evidenciando que a fragilidade de planejamento aumentou consideravelmente o custo 
dos fármacos adquiridos. Por oportuno, foi identificado, pela análise desses processos, 
um gasto total a maior de R$ 1.765,39, conforme demonstrou o quadro sobre Valores 
adquiridos a maior mediante – Processo: 25059.000111/2012-13 DSEI-PE. 

Além disso, é importante lembrar que a apresentação do planejamento para a aquisição, 
distribuição e dispensação de medicamentos nos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas – DSEIs, definindo as responsabilidades de cada agente/setor envolvido no 
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processo, foi objeto de auditoria de acompanhamento da gestão, em função da Ordem 
de Serviço n mediante Solicitação de Auditoria nº 201217046/01, de 
12/12/2012. 

Naquela ocasião, a Unidade esclareceu que a responsabilidade pelo planejamento das 
aquisições é de cada DSEI, baseando-se na Portaria GM/MS nº 3.185/2010 e que a 
consolidação é feita de forma centralizada pela Sesai. Esclareceu que já estava em 
andamento a centralização das compras, com previsão para implementação em 2013, 
com validação desse procedimento por meio de parecer emitido pela CONJUR. 
Segundo a Unidade, essas aquisições seriam concretizadas por meio Ata de Registro de 
Preços, fracionadas em quatro parcelas.  

Com relação à aquisição de medicamentos de forma descentralizada, a Sesai informou 
que os DSEIs são orientados a adquiri-los com base no RENAME/2012 e na legislação 
de licitação pertinente, contudo nenhuma informação adicional acerca de planejamento 
e de controles dessas aquisições foi apresentada. Informou também que a elaboração 
dos Termos de Referência para aquisição farmacêutica na forma descentralizada 
compete à Assistência Farmacêutica de cada DSEI. 

No caso das aquisições centralizadas, os Termos de Referência são elaborados pelos 
Departamentos de Atenção à Saúde Indígena (DASI) e de Gestão (DGESI). A falta de 
planejamento centralizado na área de aquisições de medicamentos e insumos para a 
prestação de serviço à saúde traz como consequência a compra por meio de Dispensa de 
Licitação ou por Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF. Ambas as situações 
de compra direta têm impacto no preço que os DSEIs pagam por esses insumos. 

Sendo assim, diante do exposto, foi verificada, mediante apresentação das aquisições 
dos Pregões nºs 31 ao 37/2012, a fragilidade de planejamento na aquisição de 
medicamentos voltados para a saúde indígena, haja vista a grande quantidade de 
medicamentos adquiridos mediante CPGF, que deveria ser a exceção e não a regra para 
compra de fármacos em geral##/Fato##.  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI manteve frágil os 
controles internos administrativos para aquisições de medicamentos pelos Distritos 
Sanitários de Saúde Indígena – DSEI, bem como deixou deficiente o ambiente de 
controle relacionado ao planejamento das atividades de apoio à execução da Política de 
Saúde Indígena. Mesmo tendo a responsabilidade de estabelecer ações relacionadas à 
coordenação e ao controle, o Secretário não implementou medidas que viabilizassem 
essas ações.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder ao adequado e necessário planejamento centralizado para 
aquisições de medicamentos sob a responsabilidade da Sesai, com o objetivo de garantir 
maior efetividade na distribuição e dispensação de fármacos para os Distritos Sanitários 
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Especiais Indígenas-DSEIs, conforme responsabilidade do Departamento de Gestão da 
Saúde Indígena-DGESI, prevista no Art. 621, inciso IV, da Portaria nº 3.965, de 14 de 
dezembro de 2010, a saber: IV - programar a aquisição e a distribuição de insumos, em 
articulação com as unidades competentes. 
 
Recomendação 2: Abster-se de executar gastos com CPGF para aquisição de qualquer 
tipo de medicamento que não seja de caráter emergencial, seguindo o trâmite normal do 
adequado procedimento licitatório. 
 
Recomendação 3: Utilizar ata de registro de preços vigentes nas regiões em que se 
localizam os respectivos DSEI ou oriundas de certames promovidos por outros órgãos 
da Administração Pública, desde que comprovada a vantajosidade para a Sesai e 
obedecidas todas as exigências do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 
revogou os Decretos nº 3.931/2001 e 4.342/2002, até a abertura de um novo processo de 
licitação. 
 
 
1.1.4.4 CONSTATAÇÃO 
 
Despesas com Cartão de Pagamento do Governo Federal com valores superiores 
ao que estabelece a legislação vigente. 
 
Fato 
 
Da análise dos 57 processos de concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal, 
foram identificados gastos com valores superiores a R$ 800,00 (oitocentos reais), limite 
máximo, por despesa, estabelecido nos Incisos I e II, parágrafo 1º, do artigo 6º da 
Portaria 1.297 GM/MS, de 25.06.2012, combinado com o parágrafo 1º, do artigo 2º da 
Portaria MF nº 95, de 19.04.2002, conforme quadros discriminados a seguir: 
 
Quadro 35: Despesas com valores Superiores ao estabelecido na legislação vigente. 
Processo: 25061.000102/2012-83 - 
Porto Velho 

 

Unidade Quantidade Mensal Valor 
Unitário 

Valor total 

Medicamento 

Olanzapina 10 MG Cx c/28 03 466,09 1.398,27

Formoterol 12MG+Budesonida 
400MG(Alenia) 

Caixa 09 109,15 982,35

Creon Cx/30 09 98,02 882,18

Processo: 25061.000593/2012-52 - 
Porto Velho 

Data Histórico Valor em R$ 

NF 
0412 16/10/2012 F. Mattos & Cia Ltda-ME 890,00

Processo: 25061.000106/2012-61 - 
Porto Velho 

Data Histórico Valor em R$ 

NF 
000.003.106 05.03.2012 Porto Laser Com. e Serviços Ltda. 810,00

007463 19.03.2012 D. Loppelt & Cia Ltda - ME 1.369,65

Processo: 25066.000498/2012-19 - TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

767 Válvula Reguladora Pressão 
do Turbo 

Peça 02 562,50 1.125,00

767 Cabeçote Motor Parcial Peça 01 1.254,00 1.254,00
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044 Serviço de Guincho 
Locomoção 

-- 01 1.810,00 1.810,00

044 Serviço Mecânico -- 01 1.010,00 1.010,00

Processo: 25066.000463/2012-80 – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

750 Caixa Direção Hidráulica 
(original) 

Peça 01 2.180,00 2.180,00

029 Serviço Mecânico -- 01 1.050,00 1.050,00

Processo: 25066.000457/2012-22 – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

764 Junta Homocinética Peça 02 1.292,00 2.854,00

041 Serviço de Guincho 
Locomoção 

-- 01 964,00 964,00

Processo: 25066.000259/2012-69  – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

718 Alternador Peça 01 1.170,00 1.170,00

7.875 Conjunto Embreagem e 
Câmbio Fiat Uno Completa  

Kit 01 1.300,00 1.300,00

Processo: 25066.000200/2012-71 – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

675 Válvula Reguladora Pressão 
do Turbo 

Peça 02 525,00 1.050,00

675 Conjunto Rotativo Conjunto 01 2.474,00 2.474,00

Processo: 25066.000052/2012-94 – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

455 Corpo Mot. Compl. S 330 1.5 
CV 38 TR 101106050230 

Unidade 01 1.027,83 1.027,83

90 Rebobinagem em 
Motobomba Leão 1.5 HP 
Monofásica 

--- 01 870,00 870,00

757 Serviço de Mão de Obra --- 01 981,50 981,50

Processo: 25066.000646/2012-03  – TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

812 Manutenção de 
Gerador/Serviço de 
Torno/Manutenção Elétrica 
Rebobinamento Gerador 5.5 
KVA  

--- 01 900,00 900,00

Processo: 25066.000258/2012-14 - TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

222 Cabeçote do MT Mitsubishi 
L200 HPE 

Peça 01 1.548,00 1.548,00

60 Serviço Mecânico -- 01 1.253,00 1.253,00

Processo: 25066.000633/2012-26 - TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

100.248 Rebobinamento de Bomba 
Leão, Restauração de Quadro 
Eletrônico, Assistência em 
Quadro e Despesa com 
transporte. 

-- 01 1.550,00 1.550,00

Processo: 25066.000746/2012-21 -TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

16 Aplicação de Insufilm e 
Retirada 

Serviço -- 2.862,80 2.862,80

Processo: 25066.000652/2012-52 -TO Descrição Unidade Quantidade  Valor 
Unitário 

Valor total 
NF 

064.801 NAN 1 Confort 400G Unid. 55 21,430 1.178,65

Fonte: Notas Fiscais dos CPGF dos processos elencados neste quadro. 
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Em razão dessa constatação, foram enviadas à Unidade as Solicitações de Auditoria nºs 
201306056/003, de 10/06/2013, itens 1.2 ao 1.4; 201306056/005; de 13/06/2013, itens 
1.1 ao 1.5, 1.7 e 1.9; e 201306056/007, de 18/06/2013, itens 1.2 ao 1.5, requisitando ao 
gestor que justificasse a compra desses produtos, com valores superiores ao que 
estabelece a legislação vigente, ou seja, valores da despesa acima de R$ 800,00 
(oitocentos reais).  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não estabeleceu 
rotinas/instituiu normativos visando ao uso regular do CPGF e assim a Unidade realizou 
gastos, com Cartão de Pagamento do Governo Federal, superiores aos limites 
estabelecidos nos Incisos I e II, parágrafo 1º, do artigo 6º da Portaria 1.297 GM/MS, de 
25.06.2012, combinado com o parágrafo 1º, do artigo 2º da Portaria MF nº 95, de 
19.04.2002.a  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à S A 201306056/003, de 10/06/2013, por meio do Ofício nº 
490/GAB/Sesai/MS, de 14/06/2012, no Item 1.2, o gestor informou que comprou 
medicamentos com suprimento de fundos, pois estava sem contrato de medicamentos 
neste período e os mesmos não foram encontrados no estado e no município na época e 
que os pacientes em questão apresentaram problemas graves e por esses motivos foram 
compradas quantidades superiores desses fármacos com o intuito de evitar que esses 
pacientes interrompessem o tratamento, preservando a vida desses índios. 
 
Já no item 1.3, NF nº 0412, no valor de R$ 890,00, o gestor respondeu que a compra 
deu-se exclusivamente em função da inexistência de contrato administrativo para 
manutenção de equipamentos. O gestor exarou, também, que a despesa em comento era 
essencial para realização das atividades inerentes às Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena – EMSI. Informou, ainda, que embora tenha ocorrido o excesso do 
limite, o valor fora irrisório e que não causou prejuízos para a Administração Pública. 
 
No que tange ao Item 1.4, NF 000.003.108, no valor de R$ 810,00, a Unidade informou 
que a aquisição foi realizada para implantação da rede lógica (internet) da Sede do 
Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho, explicando também que essa 
compra traria melhorias nas atividades executadas pelo gestor. Informou, ainda, que 
apesar de não ter havido prejuízo ao Erário, a entidade compromete-se a atentar para 
que situações semelhantes não se repitam. 
 
No que se refere ao Item 1.4, NF 007463, de 15/03/2012, o DSEI informou que realizou 
a compra de 3.000 unidades de sacolas em uma única compra através de Suprimento de 
Fundos, tendo por objetivo realizar o atendimento a duas etapas de entrega, visto que a 
legislação em vigor proíbe a aquisição de um mesmo produto, mediante CPGF, no 
mesmo ano corrente. Exarou, ainda, que o planejamento era evitar que fosse recebida 
outra remessa de gêneros alimentícios e que não tivesse condições de acondiciona-los 
para posterior distribuição. 
 
Além disso, em resposta à S A 201306056/005, de 13/06/2013, itens 1.1 ao 1.5, 1.7 e 
1.9, mediante Ofício nº 510/GAB/Sesai/MS, de 24/06/2012, o gestor informou, no Item 
1.1, que tratou das NF nº 767, 767, 044 e 044; no Item 1.2, que tratou das NF nº 750 e 
029; no Item 1.3, que tratou das NF nº 764 e 041; no Item 1.4, que tratou das NF nº 718 
e 7.875; no Item 1.5, que tratou das NF nº 675 e 675, que todas as despesas dos 
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documentos, com valores superiores ao que estabelece o Inciso II, parágrafo 1º, do 
artigo 6º da Portaria 1.297 GM/MS, de 25.06.2012, combinado com o parágrafo 1º, do 
artigo 2º da portaria nº 95, de 19.04.2002, foram para aquisições peças e serviços dos 
mencionados documentos em manutenção de veículos que ocorreram em necessidade da 
urgência dos casos em questão, lembrando, ainda, que esses carros são de uso exclusivo 
para atendimento de emergências em áreas indígenas. Exarou, também, que a iniciativa 
do suprimento de fundo especial deu-se com o objetivo de preservar a saúde dos povos 
indígenas, havendo casos de pacientes que tiveram seu quadro agravado devido à 
demora em ser retirado da reserva indígena, sendo assim, consequentemente teriam sua 
saúde comprometida com a possível demora. No mesmo documento, o gestor ressaltou, 
ainda, a previsão do Caput do art. 5º da CF, que é a garantia do direito a vida, 
lembrando que qualquer atitude tomada pelo Poder Público que provoque como 
consequência o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à 
dignidade da pessoa humana. 
 
Já no Item 1.7 e 1.9, da S A, supra o gestor citou que esses itens correspondiam às NF 
nº 455, no valor de R5 1.027,83 (Um mil e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), nº 
90, no valor de RS 870,00 (Oitocentos e setenta reais) e nº 757, no valor de R$ 981,50 
(Novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) e ainda à NF nº 812, no valor de 
R$ 900,00 (Novecentos reais). Para ambos os itens, a Unidade consideruo que tais 
Documentos/Notas Fiscais se deram em detrimento do que reza a legislação em vigor e 
que os gastos executados justificam-se por se tratar de execuções de atividades/serviços 
de naturezas especiais, no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena - 
SASISUS, tangentes às ações de Saneamento Básico, especificamente na Manutenção 
de Sistemas de Abastecimento de Água - SAA em Aldeias no interior de 
Áreas/Reservas Indígenas, os quais têm suas problemáticas complexas e diferenciadas, 
movidos a Motor-Gerador, Quadro Elétrico e Bomba D'água, operados por Agentes 
Indígenas residentes nas próprias comunidades. No mesmo sentido, dada à inexistência 
de Contrato para a cobertura de serviços preventivo-corretivos de rotina, os problemas 
se avolumam e, na maioria das ocasiões, culminam com a falta de funcionamento geral 
dos Motores/Geradores/Bombas/Quadros/Elétricos e consequentemente acarretam em 
maiores custos financeiros na ocasião da aquisição dos serviços necessários ao 
restabelecimento da funcionalidade dos SAA. 
 
No que concerne à SA 201306056/007, de 18/06/2013, itens 1.2 ao 1.5, mediante Ofício 
nº 529/GAB/Sesai/MS, de 28/06/2012, o gestor no Item 1.2, informou que as despesas 
com peças e serviços para atender a veículos da frota do DSEI-TO, tratou das Notas 
Fiscais nºs 222 e 60 e que os gastos com consertos desses veículos, que deram origem 
as notas fiscais supramencionadas, justificam-se na urgência do caso em questão, 
enfatizando que esses automóveis são de uso cotidiano para atendimento de 
emergências em áreas indígenas e que a ausência desses atendimentos poderia atentar 
diretamente a vida dos usuários de tais serviços. Em resposta ao Item 1.3, o gestor 
apresentou no parágrafo 6 que o pagamento foi para a execução de serviços de natureza 
especial no âmbito do Subsistema de Atenção à saúde Indígena – SASISUS, tangentes 
às ações de Saneamento Básico, especificamente na Manutenção de Sistemas de 
Abastecimento de água – SAA em aldeias. 
 
No tocante ao Item 1.4 da S A 007, cujo objeto foi a aquisição de fórmulas lácteas a 
serem destinadas a crianças em situação de risco ou déficit nutricional acompanhado ou 
não de insegurança alimentar, tratou da Nota Fiscal nºs 064, 801, do fornecedor 
Teodoro & Brito LTDA – CNPJ nº 04.505.395/0001-35, emitida em 01/11/2012, na 
aquisição de 55 LATAS DE LETTE NAN 1. Confort 400 grama. O gestor informou 
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que a aquisição do leite se deu, tendo em vista que aquele DSEl procurou atender às 
solicitações médicas feitas para as crianças que não podiam ser amamentadas ou que 
são amamentadas mas sem suprir completamente suas necessidades, tais formulações 
são responsáveis pela continuidade da saúde e que a falta de fornecimento do alimento 
necessário, além de dispor a criança à diminuição da resposta imunológica, agravando 
quadros que seriam facilmente tratáveis, leva a maior incidência de infecções 
respiratórias agudas, infecções gastrointestinais, desidratação, desnutrição e pode levar a 
morte ou acarretar sequelas para o resto da vida. Informou, ainda, que a aquisição de 
uma só vez foi necessária naquele momento, pois existiam 10 crianças em situação de 
risco ou déficit nutricional acompanhado de insegurança Alimentar com orientação de 
uso dessa fórmula. 

 

Para o Item 1.5, da mesma S A, cujo objeto foi a aplicação de insulfilme, ocorreu 
devido ao local de armazenamento de medicamentos do Distrito ter toda sua frente de 
vidro revestido com insulfilme antigo o qual não mais atendia o objetivo de bloquear a 
luz solar. Com vistas a resolver esse problema, tiveram que ser executados os serviços 
de uma só vez, a fim de que os medicamentos não sofressem alterações físico-químicas, 
o que geraria a inutilização dos mesmos, causando grande prejuízo ao erário.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as manifestações da Unidade examinada, não foram acatadas as 
justificativas do gestor, tendo em vista que os DSEI, relacionados nesta constatação, 
descumpriram os Incisos I e II, parágrafo 1º, do artigo 6º da Portaria GM/MS 1.297, de 
25/06/2012, que estabelece o Regime Especial de Execução para a concessão e 
aplicação de suprimento de fundos, combinado com o parágrafo 1º, do artigo 2º da 
Portaria MF nº 95, de 19.04.2002, a saber: 

Portaria 1.297/2012 GM/MS - “Art. 6º Compete ao Secretário Especial de Saúde 
Indígena definir os limites de crédito da Sesai/MS e de cada DSEI/Sesai/MS, para uso 
durante o exercício financeiro, a serem observados na aplicação e concessão de 
suprimento de fundos especial, obedecendo-se os seguintes limites máximos: … § 1º A 
despesa efetuada por documento de comprovação de gastos observará os seguintes 
limites: I - 1% (um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do art. 23 
da Lei nº 8.666, de 1993, para execução de obras e serviços de engenharia; e II - 1% 
(um por cento) do valor estabelecido na alínea "a" dos Incisos I e II do art. 23 da Lei nº 
8.666, de 1993, para outros serviços e compras em geral”. 

Portaria MF nº 95/2002 - “Art. 2º Fica estabelecido o percentual de 0,25% do valor 
constante na alínea "a" do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/93 como limite máximo 
de despesa de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços, e de 0,25% do 
valor constante na alínea "a" do inciso I do art. 23 da Lei supramencionada, no caso de 
execução de obras e serviços de engenharia. § 1º Os percentuais estabelecidos no caput 
deste artigo ficam alterados para 1% (um por cento), quando utilizada a sistemática de 
pagamento por meio do Cartão de Crédito Corporativo do Governo Federal.” 
 

Dessa forma, a constatação permanece, haja vista que a Unidade não apresentou 
justificativa que sanasse a verificação apontada por esta equipe de auditoria.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir rotinas normatizadas a fim de cumprir e fazer cumprir, em 
todos os processos de concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal, os 
Incisos I e II, § 1º, do artigo 6º da Portaria 1.297 GM/MS, de 25.06.2012, combinado 
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com o § 1º, do artigo 2º da Portaria MF nº 95, de 19.04.2002, com objetivo de que a 
Unidade se abstenha de executar despesas superiores ao estabelecido na legislação 
vigente. 
 
 
1.1.4.5 CONSTATAÇÃO 
 
Emissão de requisições com alimentação e hospedagem, posteriores às datas de 
ambas as Notas Fiscais relacionadas aos Processos nºs 25066.000066/2012-16 e 
25066.000034/2012-11. 
 
Fato 
 
Em análise ao Processo de Cartão de Pagamento do Governo Federal nº 
25066.000066/2012-16, do DSEI Tocantins, foi verificada a emissão de requisições com 
alimentação e hospedagem, no período de 13 a 31/03/2012, posterior às datas das Notas 
Fiscais nºs 000002 e 0096, relacionadas no processo em questão, cujas datas são de 
12/03/2012, descumprindo o estabelecido no artigo nº 38, do Decreto nº 93.872, de 
23/12/1986, a saber:  
“Art. . 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, 
execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, 
todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela 
contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a 
forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos 
instrumentos formais de adjudicação direta” (grifo nosso). 

Em razão disso, foram requisitadas ao gestor, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201206056/005, de 13/06/2013, item 1.6, justificativas sobre esse procedimento.  
 
Identificou-se, também, no Processo 25066.000034/2012-11, desse mesmo DSEI (TO) a 
emissão de requisições com alimentação e hospedagem, no período de 14/02 a 
09/03/2012, posteriores às datas das Notas Fiscais nºs 000001 e 0095, relacionadas no 
processo, cujas datas são de 13/02/2012, também descumprindo o estabelecido no artigo 
nº 38, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986. 
 
Em razão disso, foram requisitadas ao gestor, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201206056/005, de 13/06/2013, item 1.8, justificativas sobre esse procedimento. 

Por oportuno, é importante enfatizar que requisições datadas após a emissão de uma 
Nota Fiscal ensejam procedimento temerário, pois qualquer documento para ser 
liquidado corretamente precisa necessariamente de atestação da autoridade competente, 
evitando assim fragilidade na etapa de liquidação.#/Fato##  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não acompanhou a 
execução da despesa, com CPGF, do DSEI-TO ocorrendo emissão de requisições com 
alimentação e hospedagem, no período de 13 a 31/03/2012, posteriores às datas das 
Notas Fiscais nºs 000002 e 0096, ambas de 12/03/2013, constantes no Processo nº 
25066.000066/2012-16. 

O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não acompanhou a 
execução da despesa, com CPGF, do DSEI-TO ocorrendo emissão de requisições com 
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alimentação e hospedagem, no período de 14/02 a 09/03/2012, posteriores às datas das 
Notas Fiscais nºs 000001 e 0095, ambas de 13/02/2012, constantes no Processo nº 
25066.000034/2012-11.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O gestor não se manifestou sobre o Item 1.6 da Solicitação de Auditoria nº 
201206056/005, de 13/06/2013. 
 
Em resposta à 201206056/005, de 13/06/2013, item 1.8, o gestor manifestou-se, 
mediante Ofício nº 510/GAB/Sesai/MS, de 24/06/2012, da seguinte forma: 

“(...). 6. Especifico ao item 1.8, a emissão de requisição no mencionado período se deu 
em função da aplicação financeira, pagamento e emissão da Nota Fiscal em 
13/02/2012, ter ocorrido como forma preventiva a evitar transtornos e/ou 
descontinuidade nos atendimentos e tratamentos de saúde dos pacientes e seus 
acompanhantes. Tal iniciativa se deu em função da ausência de cobertura contratual de 
tais demandas, uma vez que o contrato para alimentação e hospedagem no âmbito do 
referido Pólo Base, havia sido expirado e outro contrato estava em fase de instrução 
processual com fins de licitação de novo contrato de serviços. Contudo foi previsto o 
período de dias que estariam sem cobertura contratual dos serviços, sendo coberto com 
o valor pago antecipadamente por se tratar de Suprimento de Fundos Especial. No 
mesmo sentido dada a impossibilidade do suprido permanecer no local, durante o 
período, para proceder a pagamentos diários”.nifestacaoUnidadeExaminada##  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as manifestações da Unidade, não foram acatadas as justificativas do 
gestor, haja vista que esta equipe de auditoria entende que a emissão de requisições, 
para alimentação e hospedagem, devem ser anterior à emissão das Notas Fiscais, com o 
objetivo de evitar o pagamento dos serviços sem a adequada comprovação do efetivo 
recebimento total dos serviços. 

O artigo nº 38, do Decreto nº 93.872, de 23/12/1986, Seção III – Liquidação da despesa, 
reforça esse entendimento, conforme transcrito a seguir: 

“Art. . 38. Não será permitido o pagamento antecipado de fornecimento de materiais, 
execução de obra, ou prestação de serviço, inclusive de utilidade pública, admitindo-se, 
todavia, mediante as indispensáveis cautelas ou garantias, o pagamento de parcela 
contratual na vigência do respectivo contrato, convênio, acordo ou ajuste, segundo a 
forma de pagamento nele estabelecida, prevista no edital de licitação ou nos 
instrumentos formais de adjudicação direta”(grifo nosso). 

Diante do exposto, a concessão de suprimento de fundos por meio de Cartão de 
Pagamento do Governo Federal, apesar do seu caráter de excepcionalidade, observa os 
três estágios fundamentais da despesa: Empenho, liquidação e pagamento. Com isso, 
uma nota fiscal para ser liquidada corretamente, precisa obrigatoriamente ser atestada 
pela autoridade competente - no caso o ordenador de despesas -, para garantir que a 
etapa do pagamento seja lícita e viável.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de efetuar pagamento sem a devida liquidação da despesa, 
instituindo rotinas normatizadas a fim de cumprir e fazer cumprir, em todos os 
processos de concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal, realizados pela 
Sesai/DSEI, todos os procedimentos previstos para a execução correta de uma despesa, 
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quais sejam: Empenho, liquidação e efetivo pagamento, observando o que estipula a 
legislação que versa sobre o assunto e especificamente o Decreto nº 93.872, de 
23/12/1986. 
 
 
1.1.4.6 CONSTATAÇÃO 
 
Gastos com a concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal fora do 
período de aplicação das despesas.  
 
Fato 
 
Da análise do Processo nº 25066.000034/2012-11, verificaram-se gastos com emissão 
de 07 a 09/03/2012, fora do período de aplicação das despesas, em descumprimento ao 
Art. 11º, da Portaria nº 1.297, de 25 de junho de 2012, combinado com o Manual do 
SIAFI, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 8 – Da Utilização dos Recursos, 
Subitem 8.2, a saber:  
Portaria GM/MS nº 1.297, de 25/06/2012: “Art. 11. O prazo de aplicação do 
suprimento de fundos especial é de até 90 (noventa) dias, contado a partir do ato de 
concessão”. 

Manual do SIAFI, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 8 – Da Utilização dos 
Recursos, Subitem 8.2: “8.2 - O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos 
será de até 90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de 
fundos, e não ultrapassará o término do exercício financeiro”. 

 

Em razão dessa verificação, requisitou-se ao gestor, por meio da Solicitação de 
Auditoria nº 201206056/005, de 13/06/2013, item 1.8.1, justificativas sobre esse 
procedimento, haja vista que a equipe de auditoria entendeu que os gastos realizados 
com Cartão de Crédito Corporativo fora do período de aplicação das despesas não se 
justificam e, portanto, não deveriam ter sido ser executadas, tendo em vista o 
descumprimento da legislação vigente e de normas correlatas.  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não acompanhou a 
execução da despesa, com CPGF, do DSEI-TO autorizando gastos, de 07 a 09/03/2012, 
do Processo nº 25066.000034/2012-11, fora do período de aplicação das despesas, 
descumprindo o Art. 11º, da Portaria nº 1.297, de 25 de junho de 2012, combinado com 
o Manual do Siafi, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 8 – Da Utilização dos 
Recursos, Subitem 8.2.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta a SA 201206056/005, de 13/06/2013, item 1.8.1, o gestor manifestou-se, 
mediante Ofício nº 510/GAB/Sesai/MS, de 24/06/2012, da seguinte forma: 
 
“(...)7. Específico ao item 1.8.1, a aplicação fora do período, efetuados no ínterim de 
07 a 09/03/2012, ocorreu como forma de aplicação do recurso/aquisição do objeto 
mesmo porque até a data de 09/03/2012 ainda não havia possibilidades de cobertura de 
cobertura de tais despesas, dada a inexistência, até então, de contrato de alimentação e 
hospedagem no âmbito do Pólo Base de Formoso do Araguaia”. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as manifestações da Unidade, esta equipe entende que a execução de 
qualquer gasto fora do período de aplicação das despesas com a concessão de 
suprimento de fundos por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal, 
descumpre o que preceitua o Art. 11º, da Portaria nº 1.297, de 25 de junho de 2012, 
combinado com o Manual do Siafi, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 8 – Da 
Utilização dos Recursos, Subitem 8.2., transcritos a seguir: 

Portaria GM/MS nº 1.297, de 25/06/2012: “Art. 11. O prazo de aplicação do 
suprimento de fundos especial é de até 90 (noventa) dias, contado a partir do ato de 
concessão” 

Manual do SIAFI, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 8 – Da Utilização dos 
Recursos, Subitem 8.2: “8.2 - O prazo máximo para aplicação do suprimento de fundos 
será de até 90 (noventa) dias a contar da data do ato de concessão do suprimento de 
fundos, e não ultrapassará o término do exercício financeiro” 

Dessa forma não foram acatadas as justificativas do gestor tendo em vista que a sua 
manifestação não elidiu a situação apontada nesta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de realizar gastos com o CPGF fora do período de 
aplicação, instituindo rotinas normatizadas a fim de cumprir e fazer cumprir, em todos 
os processos de concessão de Cartão de Pagamento do Governo Federal/Suprimento de 
Fundos, o inteiro teor do que preceitua o Art. 11º, da Portaria nº 1.297, de 25 de junho 
de 2012, combinado com o Manual do SIAFI, Capítulo 02, Seção 11, Assunto 21, Item 
8 - Da Utilização dos Recursos, Subitem 8.2. 
 
 
1.1.4.7 CONSTATAÇÃO 
 
Realização de despesa com consultas médicas e exames especializados no Cartão de 
Pagamento do Governo Federal sem a caracterização de urgência. 
 
Fato 
 
Da análise de quatro processos, elencados a seguir, disponibilizados pelo DSEI 
Pernambuco, verificou-se que foram realizadas despesas, com CPGF, em consultas 
médicas e exames especializados sem a caracterização de procedimentos médico-
hospitalares de urgência, conforme determina o Inciso VI, do artigo 4º da Portaria nº 
1.297 GM/MS, de 25.06.2012: 

• 25059.000115/2012-00; 
• 25059.000467/2012-57; 
• 25059.001060/2012-47; e 
• 25059.002455/2012-67. 

Nos processos analisados verificou-se somente uma solicitação médica, a qual não foi 
suficiente para evidenciar a caracterização de urgência e a consequente motivação para 
realização dos exames executando a despesa por meio do CPGF. 

Dessa forma, solicitou-se ao gestor, por meio da SA nº 201206056/007, de 18/06/2013, 
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item 1.1, que justificasse essas despesas, tendo em vista que elas descumpriram 
determinação contida na Portaria nº 1.297/2012.  

Sendo assim, tendo por base o entendimento da legislação vigente, verificou-se que não 
ficou explicitada a caracterização de urgência e, portanto, ficaram ausentes os 
pressupostos para realização de concessão de suprimento de fundos mediante CPGF#/Fato##.  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não acompanhou a 
correta autorização para a realização de despesas, com Cartão de Pagamento do 
Governo Federal, no DISEI-PE, com consultas médicas e exames especializados sem a 
caracterização de urgência, conforme determina o Inciso VI, do artigo 4º da Portaria nº 
1.297 GM/MS, de 25.06.2012.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à SA 201206056/007, de 18/06/2013, item 1.1, o gestor informou, 
mediante Ofício nº 510/GAB/Sesai/MS, de 24/06/2012, que até o exercício de 2010, 
ainda sob a gestão da FUNASA, o DSEI-PE norteou a organização dos serviços de 
atenção à saúde dos indígenas de Pernambuco pelos marcos legais existentes na época e 
que dessa forma, com base no princípio da integralidade, o referido DSEI autorizou a 
realização de alguns exames complementares em rede privada, mediante comprovação 
da inexistência do serviço na rede do SUS, e ainda com justificativa médica da urgência 
e essencialidade dos mesmos, levando em consideração ainda o princípio da 
economicidade e a relação custo-oportunidade, de forma a evitar óbitos e sequelas por 
omissão ou falta de assistência. 

Informou, ainda, que nos exercícios de 2011 e 2012, o referido DSEI, já sob a gestão da 
Sesai/MS, norteou a organização dos serviços de atenção à saúde dos indígenas de 
Pernambuco pelos marcos legais vigentes, quais sejam: Decretos 7.336/2010 e 
7530/2011, e que nesse período, a Sesai, mediante seu departamento denominado DASI, 
a exemplo da FUNASA, também não emitiu qualquer documento definindo limites de 
responsabilidades sanitárias aos DSEI, o que manteve as divergências de interpretações 
da legislação vigente por parte dos gestores do SUS acerca das atividades sanitárias 
específicas para a saúde indígena.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as manifestações da Unidade, esta equipe entende que qualquer gasto, 
com CPGF, em consultas médicas e exames especializados sem a caracterização de 
procedimentos médico-hospitalares de urgência, descumpre o que estabelece Inciso VI, 
do artigo 4º da Portaria nº 1.297 GM/MS, de 25.06.2012, transcritos a seguir: 

“Art. 4º O suprimento de fundos especial será utilizado para aquisição ou pagamento 
de produtos ou serviços estritamente vinculados à necessidade do serviço de assistência 
à saúde indígena, a saber: 

(…)VI - procedimentos médico-hospitalares de urgência” (Grifo nosso) 

Dessa forma, as justificativas do gestor não podem ser acatadas, tendo em vista que a 
sua manifestação não elidiu a situação apontada nesta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Instituir rotinas normatizadas a fim de cumprir e fazer cumprir, em 
todos os processos de Cartão de Pagamento do Governo Federal, o que determina Inciso 
VI, do artigo 4º da Portaria nº 1.297 GM/MS, de 25.06.2012, de forma que em todas as 
realizações de despesas, com CPGF, sejam caracterizadas as respectivas urgências no 
que se referem aos procedimentos médico-hospitalares. 
 
 
1.1.5 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                     

1.1.5.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de Controles Internos Administrativos na Gestão de Bens de Uso 
Especial. 
 
Fato 
 

O Controle Interno Administrativo é o planejamento organizacional e todos os métodos 
e procedimentos adotados dentro de uma Unidade, a fim de salvaguardar seus ativos, 
verificar a adequação e o suporte dos dados contábeis, promover a eficiência 
operacional e encorajar a aderência às políticas públicas definidas pelo governo, com o 
objetivo de evitar fraudes, erros e ineficiências nas instituições. Nesse sentido, essa 
constatação trata da avaliação dos controles internos administrativos da Unidade no que 
se refere especificamente à gestão dos Bens de Uso Especial. 

Sendo assim, mediante o subitem 6.2, da SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, foram 
requisitadas ao gestor as informações/documentações quanto aos processos relacionados 
à gestão de Patrimônio Imobiliário da referida Unidade, a saber:  

a. normativo interno que determine os responsáveis pelos processos; 

b. os instrumentos utilizados para identificação dos riscos e pontos críticos (em função 
do objeto, da materialidade, da entidade e terceiros envolvidos), no que concerne à 
gestão de bens imóveis próprios e locados de terceiros sob responsabilidade da UJ; 

c. as medidas corretivas adotadas pela UJ nos casos de desvios; 

d. a rotina usada para assegurar que as atividade(s)/procedimento(s) relativos à gestão 
dos bens imóveis sejam feitas tempestivamente (rotinas estabelecidas como check-list, 
ou instrução normativa, etc.); 

e. a rotina utilizada para assegurar que as providências, em caso de identificação de 
inconformidades nas atividade(s)/procedimento(s), sejam adequadas e tempestivas 
(rotinas estabelecidas como check-list, ou instrução normativa, etc.); 

f. o fluxo de informações e opiniões entre os responsáveis pela avaliação e 
gerenciamento dos riscos;  

g. os indicadores utilizados para a identificação de fragilidades e para o 
acompanhamento dos processos envolvidos na gestão dos bens imóveis da UJ. 

Em resposta ao Subitem 6.2, o gestor informou, no tocante às letras de "a" a "g", por 
meio do Ofício nº 463/GAB/Sesai/MS, de 11/06/2013, o que segue: 

“a) No tocante às letras de "a" a "g", no âmbito do Ministério da Saúde foi editada a 
Portaria n° 215 de fevereiro de 2011, prorrogada pela Portaria n° 76 de 12 de janeiro 
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de 2012, que instituiu o grupo de trabalho com objetivo de coordenar as ações relativas 
à transferência dos bens permanentes da Funasa para o Ministério da Saúde.” 

b) “Quanto às alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, pelo fato da Sesai ser uma 
Secretaria em fase de estruturação, bem como, por não possuir uma divisão de 
patrimônio, não dispomos das informações requeridas. Salienta-se que, atualmente as 
rotinas como registro dos bens, controle dos bens,  análise de risco e fragilidades estão 
sob a responsabilidade da DIPAS – Divisão de Patrimônio do Ministério da Saúde." 

Diante do exposto, constataram-se as seguintes ausências: 

• De rotinas de trabalho que se referem à gestão dos bens imóveis de uso especial; 

• de implementação de controles internos administrativos na área, visando garantir 
maior segurança à Administração Pública quanto aos valores imobiliários 
utilizados pela Sesai; 

• de um setor, dentro da Sesai, que faça a gestão específica dos imóveis de uso 
especial, principalmente quanto aos gastos com locações, manutenção e reforma, 
nos 34 DSEIs existentes. 

• de normas específicas para administração desses imóveis de uso especial, tanto 
os de propriedade da União, que estão em processo de transferência, quanto os 
locados de terceiros. 

Foram solicitadas, também, por meio da SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, subitem 
6.1, informações sobre os gastos da Unidade com manutenção e reforma de imóveis 
locados por terceiros utilizados pela Sesai, nos exercícios de 2011 e 2012. Neste 
subitem foi requisitado o preenchimento de um quadro detalhando os gastos por 
Unidade Gestora, especificando o Registro Imobiliário Patrimonial - RIP do imóvel para 
as despesas executadas nos exercícios citados anteriormente.  

Porém, até o final dos trabalhos de Auditoria de Avaliação das Contas, a Unidade não 
apresentou a planilha de gastos nem informações referentes a esse item, evidenciando 
falta de monitoramento com os gastos imobiliários locados de terceiros. 

Requisitou-se, também, por meio da SA nº 201306056/006, de 17/06/2013, Item 3, 
subitem 3.1, que o gestor apresentasse o produto das atividades do Grupo de Trabalho-
GT, instituído pela Portaria nº 215, de 09 de fevereiro de 2011, com o objetivo de 
coordenar as ações relativas à transferência dos bens permanentes ativos da Fundação 
Nacional de Saúde - Funasa para o Ministério da Saúde, compreendendo os bens 
móveis, imóveis, intangíveis e semoventes, acervo documental e equipamentos 
destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos indígenas, incluindo 
os relacionados às ações de saneamento ambiental em terras indígenas.  

Em resposta ao Subitem 3.1, mediante Ofício nº 529/GAB/Sesai/MS, de 28/06/2013, o 
gestor informou que de acordo com as informações prestadas no Memorando n° 
131/2013, até o momento foram recebidos pelo Ministério da Saúde 8 (oito) inventários 
dos 34 (trinta e quatro) DSEIs. Diante dessas informações apresentadas, foi enviado à 
Funasa – Fundação Nacional de Saúde o Ofício n° 020/2013, solicitando informações 
acerca das atividades do inventário patrimonial entre a Funasa e Ministério da Saúde. 
Assim, a Sesai permanece aguardando as informações a serem enviadas pela Funasa. 
 

Nessa mesma SA, Subitem 3.2, requisitou-se à Unidade que apresentasse documentação 
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comprobatória dos diversos deslocamentos dos servidores da Sesai e da Funasa tendo 
por objetivo a realização do inventário patrimonial da Unidade, conforme exarado no 
quinto parágrafo do Item 7.2, página 222, do Relatório de Gestão da UJ. 

Em resposta ao Subitem 3.2, mediante Ofício nº 529/GAB/Sesai/MS, de 28/06/2013, a 
Unidade informou que no momento não possuía os dados solicitados, no entanto, 
gestões estavam sendo realizadas entre os DSEI/Sesai e SUEST/FUNASA no sentido de 
obter as informações solicitadas. 

Conforme exarado nesta constatação, fica evidenciado que a Unidade para alcançar uma 
adequada gestão, precisa estabelecer rotinas de trabalho, implementar controles internos 
administrativos e criar um setor específico para monitoramento e instituição de normas 
específicas para a utilização de imobiliários, com o objetivo de garantir maior segurança 
da Sesai no tocante aos valores gastos e utilizados#/Fato##.  
##/Fato## 

Causa 
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena-DGESI não implementou 
adequadamente controles internos administrativos para o monitoramento das 
informações relativas à gestão dos Bens de Uso Especial pela Sesai.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à S A nº 201306056/10, de 04/07/2013, mediante Ofício nº 579 
GAB/SESAI/MS, de 19/07/2013, a Unidade manifestou-se da seguinte maneira: 
“Conforme regimento interno do Ministério da Saúde, o controle administrativo e 
monitoramento de bem, cabe a Secretaria de Apoio Administrativo – SAA”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as informações prestadas pela Unidade, esta equipe de auditoria alerta ao 
Gestor sobre a necessidade do estabelecimento de rotinas de trabalho que se referem à 
gestão de bens imóveis de uso especial, pois além de adequar o controle interno 
administrativo da área, garante maior segurança da Secretaria dos valores imobiliários 
utilizados, quais sejam: valor histórico; data da avaliação; valor reavaliado; estado de 
conservação; regularidade das instalações; e demais gastos com manutenção predial. 

Com isso, entende-se pela obrigatoriedade de o gestor estabelecer normas específicas 
para administração desses imóveis de uso especial, tanto os de propriedade da União, 
que estão em processo de transferência, quanto os locados de terceiros.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Concluir de forma efetiva e com a maior brevidade possível o 
Inventário de bens imobiliários da Unidade, com o objetivo de acompanhar a correta 
execução dos gastos públicos na área imobiliária. 
 
Recomendação 2: Elaborar rotinas normatizadas que se referem à gestão de bens 
imóveis de uso especial, para adequar o controle interno administrativo da Sesai, 
visando garantir maior segurança da Administração Pública quanto aos valores 
imobiliários utilizados pela Unidade. 
 
Recomendação 3: Considerar a estruturação de um setor na Sesai/MS para atuar na 
gestão dos imóveis de uso especial, principalmente quanto ao acompanhamento dos 
gastos com locação, manutenção e reforma, na Sesai e nos 34 DSEIs existentes. 
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1.1.5.2 INFORMAÇÃO 
 
Informação sobre a utilização de Patrimônio Imobiliário. 
 
Fato 
 
Trata-se de avaliar de forma objetiva a gestão do patrimônio imobiliário sob a 
responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai/MS, classificado 
como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros, 
considerando os seguintes aspectos: 

a) correção e completude dos registros dos imóveis no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União – Spiunet, quando de uso obrigatório pela Sesai; 

b) análise comparativa dos gastos realizados com a manutenção e reformas dos imóveis 
próprios da União e com os gastos com a manutenção e reformas de imóveis locados de 
terceiros; 

c) regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros, principalmente em 
relação à adequação dos preços contratuais dos aluguéis aos valores de mercado; 

d) indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no 
exercício pelos entes públicos locatários, nos termos do Art. 35 da Lei nº 8.245/91; 

e) existência de segregação contábil suficientemente analítica para a distinção dos 
registros relativos às despesas com: locação de imóveis para uso de servidores; locação 
de imóveis para uso do órgão, unidade ou subunidade; manutenção dos imóveis 
próprios e da União; manutenção dos imóveis locados de terceiros privados ou de outras 
esferas públicas; e manutenção dos imóveis locados de outros órgãos e entidades da 
administração pública federal; 

Sendo assim, foram requisitadas ao gestor, por meio do Item 6 da Solicitação de 
Auditoria nº 201306056/001, de 03/06/2013, informações referentes à gestão de Bens 
imobiliários da Unidade que serão relatadas nas informações e constatações deste 
relatório de avaliação das contas da Sesai/MS. 

Por meio do subitem 6.4, da SA supracitada, foram requisitadas informações à Unidade 
sobre o estágio atual de transferência, da Funasa para a Sesai/MS, dos bens imóveis 
pertencentes à União e agora utilizados pela referida Secretaria. Em resposta a esse 
subitem, o gestor informou, por meio do Ofício nº 463/GAB/Sesai/MS, de 11/06/2013, 
o que segue: "O processo de inventário dos bens patrimoniais dos DSEI/Sesai ainda 
está em processo de conclusão. O atraso ocorreu em virtude das divergências entre as 
informações da Sesai e FUNASA, questão que está sendo resolvida com reuniões 
periódicas. Contudo, segue abaixo o quadro demonstrativo da atual situação do 
inventário de transferência dos bens da FUNASA para o Sesai".  

De acordo com as informações prestadas pelo gestor, verificou-se a necessidade de 
conclusão do Inventário de bens imobiliários da Unidade, com o objetivo de 
acompanhar a correta execução dos gastos públicos na área imobiliária. A conclusão do 
inventário físico da UJ propiciará um adequado controle gerencial do setor patrimonial e 
um cenário real dos gastos efetivados nessa área. 

Constatou-se que a Unidade executou despesas no montante de R$ 3.021.955,90, com 
locação de imóveis nos 34 DSEIs existentes para realização de suas atividades. Assim, a 
fim de averiguar a adequação de processos de locação, requisitamos ao gestor no 
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subitem 6.7, da SA supra, a disponibilização de 07 processos de locação de imóveis, 
selecionados em amostra não probabilística, o que representou um montante de R$ 
1.275.576,00, perfazendo 42,21% do total de despesas efetuadas com locação, em duas 
Unidades da Federação, Mato Grosso e Pará, nas quais estão localizados os DSEIs 
elencados a seguir:  

Quadro 36: Relação de processos de locação para análise. 

Nº Processo Identif Contrato UG  UG  UF CPF/CNPJ 
Valor 

25049.000.057/2011-44 25703950000082000 257039 
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA 
– CUIABA 

MT 204.740.671-49 
360.000,00 

25049.000.091/2011-19 25704050000022000 257040 
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA 
- XAVANTE 

MT 327.619.961-00 
202.800,00 

25049.000.637/2012-12 25703950000392000 257039 
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA 
- CUIABA 

MT 344.835.601-82 
117.600,00 

25200.013.417/2011-78 25704250000012000 257042 
DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA 
- ALTAMIRA 

PA 04.569.986/0001-76 
180.000,00 

25056.000.550/2012-56 25704350000042000 257043 
DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA 
GUAMA TOCANTINS 

PA 111.473.421-72 
156.000,00 

25054.000.756/2012-04 25704550000012000 257045 
DISTRITO SANIT. ESP. 
INDÍGENA - TAPAJOS 

PA 004.850.122-00 
137.904,00 

25200.015.036/2011-23 25704250000022000 257042 
DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA 
- ALTAMIRA 

PA 01.951.330/0001-25 
121.272,00 

Valor Total 
1.275.576,00 

Fonte: Siafi 2012 
 

Da análise desses processos foi verificada apenas a parte referente à formalização das 
peças, quanto aos aspectos listados a seguir, para locação dos imóveis nos DSEIs 
localizados nos Estados do Mato Grosso e Pará, objeto da amostra, conforme 
estabelecido no Decreto n° 7.689, de 02/03/2012 e Portaria Sesai/MS n° 04, de 
06/01/2012: 

a) Negativa da SPU sobre a disponibilidade de imóvel público; 

b) Proposta de aceitação do locador contendo suas reais características;  

c) Pesquisa de mercado; 

d) Avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal ou pela Secretaria de Patrimônio 
da União - SPU, para definição do valor do aluguel; e 

e) Área média do Imóvel, conforme disposto no artigo 3º do Decreto nº 7.689, de 02 de 
março de 2012. 

f) Formalização dos Contratos de Locação, verificando os termos da Lei nº 8.245/91 e 
da Lei nº 8.666/93, especificamente os artigos nº 55 e 58 a 62. 

Após análise, não foram constatadas impropriedades na formalização dos referidos 
processos que comprometessem os respectivos contratos de locações#/Fato##.  
##/Fato## 

1.1.5.3 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de registros no Spiunet e no Siafi dos imóveis de uso especial locados de 
terceiros. 
 
Fato 
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A inserção e a atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis 
de Uso Especial da União - Spiunet e consequentemente no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, propicia ao gestor o adequado 
controle imobiliário de seus bens, gerando confiabilidade gerencial, contábil e 
documental desses imóveis utilizados pela Sesai.  

Foi identificada, a ausência no Spiunet de imóveis locados de terceiros em nome dos 34 
DSEIs e/ou Sesai, tanto no exercício de 2012, quanto no de 2011, embora a Tabela 
XXII do Relatório de Gestão da Unidade, pág. 223, aponte a existência de 113 imóveis 
locados de terceiros em 2012 e 61 imóveis locados no ano de 2011. 

Foram analisadas, ainda, para complementação dessa constatação, as informações 
constantes do Relatório de Gestão da Unidade, especificamente para comparar com os 
quadros estabelecidos na Portaria TCU n. 150, de 03/07/2012, quais sejam: A.7.1 – 
Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União, 
A.7.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial locados de terceiros e 
A.7.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União sob 
responsabilidade da UJ. 

Vale ressaltar, que o Spiunet faz a gerência da utilização dos imóveis da União, de 
caráter "Bens de Uso Especial", próprios da União e de imóveis locados de terceiros. 
Esse Sistema tem os seguintes objetivos específicos: 

a) manter cadastro de imóveis e usuários; 

b) emitir relatórios gerenciais; 

c) permitir utilização de elementos gráficos (mapas, fotos dos imóveis); e 

d) disponibilizar informação em interface simplificada e moderna. 

Considerando que os Sistemas Spiunet e Siafi estão interligados, de forma a facilitar a 
execução do Balanço Patrimonial da União, requisitou-se ao gestor, por meio da SA nº 
201306056/001, subitem 6.3, que justificasse a ausência de registros de imóveis no 
Spiunet. 

Em resposta ao subitem 6.3 da SA supracitada, a Unidade auditada, por meio do Ofício 
nº 463/GAB/Sesai/MS, de 11/06/2013, manifestou-se da seguinte maneira: "6.3 - A 
Sesai não dispõe de uma divisão de patrimônio. O registro dos bens fica a cargo da 
divisão de patrimônio do Ministério da Saúde/DIPAS". 

A partir das informações disponibilizadas, constatou-se a ausência de utilização do 
Sistema Spiunet, bem como do Siafi, para o registro dos Bens imóveis de Uso Especial, 
utilizados pela Sesai e pelos 34 DSEIs existentes, locados de terceiros. 
##/Fato##.  
##/Fato## 

Causa 
 

O Secretário Especial de Saúde Indígena não efetivou o controle e o 
preenchimento/monitoramento das informações contidas no Spiunet e Siafi sobre os 
Bens de Uso Especial da União utilizados pela Sesai, locados de Terceiros. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar plano de ação que estabeleça cronograma de atualização do 
Spiunet, com o objetivo de cumprir o disposto no Manual do Spiunet, bem como na 
Orientação Normativa On-Geade nº 004/2003, utilizando adequadamente esse sistema 
para o registro dos Bens de Uso Especial da União e locados de terceiros, aprimorando a 
administração e gestão desses imóveis.   
 
 
1.1.6 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

1.1.6.1 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades na Política de Gestão de Pessoas concernentes ao  dimensionamento 
inadequado da força de trabalho e ao elevado percentual de trabalhadores com 
vínculo precário. 
 
Fato 
 

No intuito de avaliar a adequação da força de trabalho da Unidade, foram encaminhadas 
as Solicitações de Auditoria (SA's) nºs 201306056/001, de 03/06/2013 e 
201306056/006, de 17/06/2013, nas quais a Unidade foi instada a informar o que segue: 

• SA nº 201306056/001, item 3: 

3.1 Informar a política de gestão de pessoas da Unidade quanto aos seguintes tópicos: 

a. Dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao quantitativo, 
composição e perfil, bem como quanto à definição de estratégias e ações que se fazem 
necessárias para viabilizar o alcance das necessidades da UJ; 

b. Suficiência quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal frente aos objetivos, 
metas e estratégias da Unidade; 

c. Utilização de instrumentos e metas para a redução da defasagem (se existente) entre 
o quantitativo e o perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de 
implementação; 

d. Impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos 
e aposentadorias. 

3.2 Informar o quantitativo de consultores contratados na modalidade produto e o 
quantitativo de servidores com contrato temporário na Sesai e nos DSEIs. 
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• SA nº 201306056/006, item 1: 

1.1 Disponibilizar cópia de documento (s) encaminhado (s) ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, o (s) qual (is) solicita (m) autorização para a 
realização de concurso para provimento de cargos efetivos para profissionais da área 
de saúde; 
1.2 Disponibilizar cópia de documento (s) encaminhado (s) ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, o (s) qual (is) solicita (m) autorização para a 
realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação de AIS e AISAN; 
1.3 Em relação ao cumprimento dos prazos estabelecidos no segundo termo aditivo da 
Ação Civil Pública (ACP) nº 00751-2007-018-10-00-4, informar a fase atual dos 
processos de que tratam os subitens 1.1 e 1.2.  Caso não seja possível o atendimento ao 
prazo determinado pelo MPT nessa Ação, informar qual o planejamento atual para 
evitar a descontinuidade dos serviços prestados; 
1.4 Informar e disponibilizar documentos (se houver) acerca da realização do estudo 
relatado em resposta à SA nº 201306056/001(anexo 4 do Despacho 1282/201 
CODEPACI/SESAI/MS, de 03/06) para levantamento do número ideal de trabalhadores 
para compor a força de trabalho na UJ. 

Em atendimento às Solicitações de Auditoria, o gestor informou, por meio de Ofício nº 
463/2013-GAB/SESAI/MS, de 11/06/2013, que a força de trabalho da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena - Sesai atualmente é constituída por servidores efetivos 
redistribuídos da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, totalizando 2.212 servidores 
efetivos, sendo complementada pela alocação de 12.185 trabalhadores contratados por 
Entidades da Sociedade Civil que firmaram convênios com a Secretaria Especial de 
Saúde Indígena para prestação de serviços na área de saúde indígena. Tais instrumentos 
foram celebrados com três Entidades vencedoras do chamamento público n° 01, de 
11/08/2011, a saber, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – 
SPDM, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP e Missão 
Evangélica Caiuá. Informou também que conta com a colaboração de 617 trabalhadores 
oriundos de Contrato Temporário da União e com 60 consultores contratados na 
modalidade produto por meio de Organismos Internacionais. 

Assim, em análise à distribuição percentual da força de trabalho atual da Sesai, 
conforme dados do RG e informações prestadas pela Sesai, observou-se a inadequação 
da situação atual da composição do quadro de servidores, uma vez que, mais de 85% da 
força de trabalho possui vínculo precário, o que aumenta consideravelmente o risco de 
descontinuidade e/ou inadequação dos serviços prestados pela UJ e pode prejudicar a 
consecução da sua missão institucional, qual seja: “o exercício de gestão da saúde 
indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas e de 
educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição 
sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, em consonância com as 
políticas e programas do Sistema Único de Saúde – SUS”. 

Quadro 37: Distribuição da Força de Trabalho a Sesai. 

Tipo de Vínculo Quantidade Percentual 

Convênio 12185 80,83% 

Contrato Temporário 617 4,09% 

Consultores 60 0,40% 

Servidores Efetivos 2212 14,67% 

Total 15074 100,00% 



 

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

64 

Fonte: Resposta SA nº 201306056/001. 

Em relação ao dimensionamento da força de trabalho, por meio de Ofício n° 463/2013-
GAB/SESAI/MS, de 11/06/2013, a Unidade informou que o dimensionamento do 
quantitativo mínimo de trabalhadores necessários à consecução de seus objetivos 
estimou a necessidade de 19.020 trabalhadores e foi realizado a partir de critérios 
definidos listados a seguir: 

Quadro 38: Critérios para Dimensionamento da Força de trabalho. 

 

PROFISSIONAIS 

DSEI 

EMSI NASI CASAI Atividade 
Administrativa 

TOTAL 
por 

categoria 

N
ÍV

E
L

 S
U

P
E

R
IO

R
 

Médico da EMSI 635 0 0 0 635 

Médico do NASI 0 68 0 0 68 

Médico da CASAI 0 0 158 0 158 

Enfermeiro da EMSI 1270 0 0 0 1270 

Enfermeiro do NASI 0 136 0 0 136 

Enfermeiro da CASAI 0 0 395 0 395 

Cirurgião-Dentista da EMSI 635 0 0 0 635 

Cirurgião-Dentista do NASI 0 68 0 0 68 

Assistente Social CASAI 0 0 158 0 158 

Assistente Social NASI 0 68 0 0 68 

Nutricionista CASAI 0 0 158 0 158 

Nutricionista NASI 0 68 0 0 68 

Epidemiologia /Especialista em saúde pública  do NASI 0 68 0 0 68 

Farmacêutico/Bioquímico da CASAI 0 0 158 0 158 

Farmacêutico/Bioquímico do NASI 0 68 0 0 68 

Biólogo do NASI 0 68 0 0 68 

Antropólogo do NASI 0 68 0 0 68 

Educador em Saúde do NASI 0 68 0 0 68 

Psicólogo do NASI 0 68 0 0 68 

Terapeuta ocupacional/Fisioterapeuta do NASI 0 68 0 0 68 

Arquiteto do NASI 0 68 0 0 68 

Engenheiro Civil do NASI 0 68 0 0 68 

Geólogo do NASI 0 68 0 0 68 

Químico do NASI 0 68 0 0 68 

Administrador do DSEI 0 0 0 68 68 

Contador do DSEI 0 0 0 68 68 

SUB-TOTAL  (1) 2540 1156 1027 136 4859 

N
ív

el
 M

éd
io

 

Técnico de Enfermagem da EMSI 2540 0 0 0 2540 

Técnico de Enfermagem do NASI 0 136 0 0 136 

Técnico de Enfermagem da CASAI 0 0 948 0 948 

Auxiliar de Saúde Bucal da EMSI 635 0 0 0 635 

Técnico de Laboratório do NASI 0 170 0 0 170 

Agente de Combate a Endemias do NASI 0 295 0 0 295 

Técnico de Saneamento do NASI 0 340 0 0 340 
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Auxiliar Administrativo 0 0 395 1226 1621 

Técnico em Contabilidade 0 0 0 136 136 

SUB-TOTAL (2) 3175 941 1343 1362 6821 

N
ív

el
 

A
ux

ili
ar

 AIS da EMSI 5324 0 0 0 5324 

AISAN da EMSI 2016 0 0 0 2016 

SUB-TOTAL (3) 7340 0 0 0 7340 

Subtotal (1) + (2) + (3)  13055 2097 2370 1498 19020 

 
TOTAL 
GERAL 19020 

Fonte: Anexo IV, Of. 463/2013-GAB/SESAI/MS. 

Cabe ressaltar que, em resposta à SA nº 201306056/001, a Unidade informou que o 
quantitativo estimado por meio dos critérios explicitados pode estar subestimado para 
alguns DSEIs, em função da complexidade dos trabalhos realizados pela UJ, outrossim, 
acrescentou que se faz necessário estudo aprofundado por meio de visita em todos os 
locais de atendimento para levantamento do número ideal de trabalhadores e que o 
referido trabalho será coordenado pela Sesai, com previsão de conclusão ainda para o 
exercício de 2013. Em resposta à SA nº 201306056/006 também foi apresentada uma 
análise situacional dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, entretanto, o 
quantitativo final de profissionais nessa análise é o mesmo que o apresentado em 
resposta à SA nº 201306056/001, ou seja, não houve nova informação acerca de 
adequação no quantitativo estimado. 

No que se refere à contratação de mão de obra, a Ação Civil Pública (ACP) nº 00751-
2007-018-10-00-4 apontou irregularidades na contratação de mão de obra para 
prestação de serviços na saúde indígena em virtude de desrespeito a preceito 
constitucional (art. 37, II) que estabelece a necessidade de concurso público para 
provimento de cargos, bem como descumprimento ao Termo de Conciliação Judicial 
(TCJ) assinado pela União, nos autos da ACP nº 0810-2006-017-10-00-7, no qual, a 
União se comprometeu a substituir os terceirizados não abrangidos pelo Decreto nº 
2.271, de 7 de julho de 1997 (estabelece quais os serviços são passíveis de terceirização 
pela Administração Pública Federal). 

Nesse sentido, o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi firmado nos autos da ACP nº 
00751-2007-018-10-00-4 e estabeleceu prazo para a substituição da mão de obra 
irregular e compromisso das partes quanto à criação de cargos no Quadro de Pessoal do 
Ministério da Saúde para execução das ações de atenção à saúde indígena, incluindo as 
ações de saneamento básico e ambiental em áreas indígenas. Em 29 de junho de 2012, 
foi firmado o primeiro termo aditivo ao TAC estabelecendo novos prazos e em18 de 
dezembro de 2012, o segundo termo aditivo, cujos prazos estão vigentes e 
discriminados a seguir: 

• Prazo para substituição de profissionais diversos (total: 6.889): 

 a) até 31/12/2013, no mínimo 4.041 (quatro mil e quarenta e um) servidores em 
cargo efetivo; 

 b) até 31/12/2014, no mínimo 2.163 (dois mil, cento e sessenta e três) servidores 
em cargo efetivo; 
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 c) até 31/12/2015, no mínimo 685 (seiscentos e oitenta e cinco) servidores em 
cargo efetivo. 

• Prazo para substituição de Agentes Indígenas de Saúde – AIS e de 
Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN (total: 6.098): 

 a) até 31/12/2013, no mínimo 2.632 (dois mil seiscentos e trinta e dois) 
trabalhadores contratados temporariamente; 

 b) até 31/12/2014, no mínimo 1.294 (um mil, duzentos e sessenta e quatro) 
trabalhadores contratados temporariamente; 

 c) até 31/12/2015, no mínimo 685 (seiscentos e oitenta e cinco) trabalhadores 
contratados temporariamente. 

O TAC estabelece que, até 31/12/2015, todos os contratados irregulares deverão ser 
desligados, independente do cumprimento dos prazos acima discriminados. 

Quanto ao estágio atual de atendimento ao estabelecido no supracitado TAC, em 
resposta à SA nº 201306056/006, a Unidade informou que foi encaminhado ao 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG, por meio do Ofício nº 
20/SAA/SE/MS, de 11/04/2013, pedido para criação de cargos de provimento efetivo e 
para autorização de realização de concurso. Tal documento solicitou o provimento de 
4.203 cargos para profissionais nas áreas administrativa e de saúde. Informou também 
que foi solicitada autorização para a realização de Processos Seletivos para contratação 
temporária de 2.632 agentes, a fim de suprir as necessidades da UJ com AIS e AISAN. 

Em atenção ao item 3.1-d da SA nº 201306056/001, quanto ao impacto no quantitativo 
de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos e aposentadorias, a Unidade 
relatou que tem gerência apenas sobre a expectativa de aposentaria dos servidores 
efetivos, contudo, não apresentou informações acerca do controle da evolução dos 
desligamentos e/ou aposentadorias, bem como do planejamento efetuado para manter a 
continuidade dos serviços, em face de possível defasagem na força de trabalho. 

 Por fim, a Unidade informou reduzido quadro técnico e alta rotatividade de 
profissionais, e destacou a ausência de profissionais qualificados e com expertise nas 
áreas de planejamento estratégico e de modelagem de gestão baseada em indicadores de 
desempenho gerencial (efetividade, eficiência, eficácia e economicidade). 

A partir da análise das informações prestadas constatou-se que a política de gestão de 
pessoas na Unidade é frágil, tendo em vista as dificuldades verificadas quanto ao 
dimensionamento da força de trabalho, bem como à precariedade do vínculo de trabalho 
da grande maioria dos trabalhadores envolvidos na execução das ações da Sesai. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O Secretário Especial de Saúde Indígena não determinou à Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas para Atuação em Contexto Intercultural- CODEPACI – 
que realizasse o planejamento adequado acerca da definição de estratégias para gestão 
de pessoas.  
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar levantamento detalhado das necessidades de força de 
trabalho da UJ no que se refere ao quantitativo, ao perfil e às competências necessárias à 
execução de ações indígenas de saúde, considerando as particularidades dessas ações. 
 
Recomendação 2: Elaborar e executar planejamento que preveja a continuidade da 
prestação dos serviços na execução de ações de saúde indígena em virtude de súbitos 
desligamentos de trabalhadores com vínculos precários e em função de 
aposentadorias/afastamentos de servidores efetivos. 
 
 
1.1.7 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.7.1 CONSTATAÇÃO 
 
Controles Internos insuficientes para afastar a ocorrência de impropriedades na 
gestão de compras e contratações da Unidade. 
 
Fato 
 

As aquisições de materiais, insumos e contratações, no âmbito do Ministério da Saúde, 
são realizadas pela SAA – Subsecretaria de Assuntos Administrativos - de forma 
centralizada mediante planejamento e programação das aquisições e contrações pela 
Sesai. Destarte, na seleção da amostra, optou-se por avaliar alguns processos de 
compras e contratações realizados de forma descentralizada pelos DSEIs, os quais são 
Unidades Gestoras e tem autonomia para realização de processos de compras e 
contratações de forma regionalizada de acordo com a programação articulada com o 
Departamento de Gestão da Saúde Indígena na Sesai - DGESI.  Nesse sentido, 
conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 39: Processos selecionados na amostra para análise pelas CGUs Regionais. 

OS DSEI PROCESSOS OBJETO VALOR 
EMPENHADO EM 
2012 

201308024 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA -  
MATO GROSSO SUL (Campo 
Grande) 
 

25.185.014.759/2010-60 
Pregão Eletrônico n. 06/2011 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOTORISTA 
 

R$ 5.895.229,61  
 

25.048.000.093/2011-18 
Dispensa de licitação 

PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO  
 

R$ 1.057.014,84 

25.185.008.315/2010-95 
Pregão Eletrônico n. 35/2010 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO 
ADMINISTRATIVO 
 
 

R$ 1.563.644,41 

201308033 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA – 
TOCANTINS (Palmas) 
 

25167.012175/2009-34 
Pregão 009/2009 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA R$ 1.267.053,61  
 

25705.400001/2012 -80 
Dispensa 07/2011 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS R$ 69.057,08 



 

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

68 

201308036 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA – 
CEARÁ (Fortaleza) 
 
 

25140.028976/2009-10 
Pregão Eletrônico n. 13/2009 

LOCAÇÃO VEICULOS - LEVES / 
PESADOS / COM MOTORISTA 
 

R$ 1.026.633,67  
 

25044.000001/2012-11 
Dispensa de Licitação n. 01/2012, 

PRESTAÇÃO SERVIÇO VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA  

R$ 235.524,76  
 

201308038 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA – 
BAHIA (Salvador) 
 

25130.010554/2010-41 
Pregão Eletrônico n. 30/2010 

LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / 
PESADOS / COM MOTORISTA 
 

R$ 168.752,52  
 

201308044 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA – 
CUIABÁ (Cuiabá) 
 

25049.000046/2011-64 Pregão 
Eletrônico n. 022/2011 

PRESTAÇÃO SERVIÇO LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 

R$ 4.535.527,62  
 

25049.000043/2011-21 Pregão 
Eletrônico n. 11/2011  

PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO 
ADMINISTRATIVO 
 

R$ 3.351.788,59  
 

 25049.00008/2012-86 
Dispensa de Licitação nº 05/2012  

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES R$ 84.018,00  
 

25180022974200941 
Pregão  
 

PRESTAÇÃO SERVICOS MOTORISTAS R$ 5.996.175,56  
 

201308103 
 

DISTRITO 
SANIT.ESP.INDÍGENA – 
PERNAMBUCO (Recife) 
 

25061.000207.2011-51 
Dispensa de licitação 
 

FORNECIMENTO PASSAGEM 
RODOVIÁRIA  
 

R$ 1.203.907,28  
 

    R$ 26.454.327,55  
 

Fonte: Produção pela equipe. 

A análise dos processos licitatórios que compuseram a amostra auditada no exercício de 
2012 revelou impropriedades, especialmente quanto ao planejamento de processos 
licitatórios, à execução de contratos para prestação de serviços e ao controle e 
monitoramento efetuado pela Sesai, conforme listadas a seguir: 

- Fragilidades nos controles internos na área de licitações, tais como: ausência de 
normativos internos, ausência de segregação de funções, ausência de adequados 
mecanismos de informação e comunicação, ausência de indicadores gerenciais na área 
da gestão de compras e contratações; 

- Falhas na formalização de processos licitatórios; 

- Deficiências no planejamento para realização de processos licitatórios; 

- Falhas nos processos de estimativa de preços; 

- Deficiências nas fiscalizações de contratos; 

- Inadequação de valores em processos de Dispensa de licitação; 

- Falhas em processos de pagamentos, tais como: antecipação de pagamentos, atestação 
prévia de serviços pendentes de adimplemento; pagamentos por serviços não previstos 
em edital; 

- Prorrogação de contrato com valor superior ao valor de mercado. 

Da análise efetuada verificou-se que os problemas recorrentes dizem respeito tanto à 
fase de planejamento, quanto à fase de instrução de processos licitatórios para aquisição 
de bens e serviços. Por conseguinte foram observadas fragilidades nos controles e 
rotinas na fase de execução dos contratos quanto à fiscalização desses e ao 
monitoramento efetuado pela Sesai. 
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Assim, tendo por objetivo avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no 
que diz respeito à qualidade dos controles internos administrativos, instituídos pela 
Sesai, foi solicitado à Unidade, por meio das SA nº 201306056/01, de 06/06/2013, e SA 
nº 201306056/06, de 17/06/2013, informar o que segue: 

• SA nº 201306056/01, de 06/06/2013, item 5: 

5.1. Quanto aos processos relacionados à gestão de compras e contratações no âmbito 
da Sesai e dos respectivos DSEIs, disponibilizar, em meio eletrônico, as seguintes 
informações e documentos: 

a. normativo interno que determine os responsáveis pelos processos; 

b. o organograma hierárquico da Diretoria/Coordenação/Divisão responsável pelos 
processos, incluindo informação relativa às suas atribuições e responsabilidades, 
quantitativo de pessoal, bem como os atos publicados (em jornal oficial ou outra 
publicação oficial da Unidade) de delegação de autoridade do último ano; 

c. os instrumentos utilizados para identificação dos riscos e pontos críticos (em função 
do objeto, da materialidade, da entidade e terceiros envolvidos), quanto ao atingimento 
das metas estabelecidas pela UJ,  e as medidas de prevenção utilizadas; 

d. as medidas corretivas adotadas pela UJ nos casos de desvios no cumprimento das 
metas estabelecidas; 

e. os critérios de priorização para as atividades/procedimentos relacionados aos 
processos que sejam mais sensíveis, em termos de relevância, criticidade, materialidade 
e objeto; 

f. a rotina usada para assegurar que as atividades/procedimentos sensíveis sejam feitas 
tempestivamente (rotinas estabelecidas como check list, ou instrução normativa, etc.); 

g. a rotina utilizada para assegurar que as providências, em caso de identificação de 
inconformidades nas atividades/procedimentos, sejam adequadas e tempestivas (rotinas 
estabelecidas como check list, ou instrução normativa, etc.); 

h. os indicadores utilizados para a identificação de fragilidades e para o 
acompanhamento dos processos envolvidos na gestão das compras e contratações. 

• SA nº 201306056/06, de 17/06/2013, item 4: 

4.1 Considerando que o Departamento de Gestão da Saúde Indígena - DGESI tem entre 
suas responsabilidades a programação para aquisição e a distribuição de insumos em 
articulação com as unidades competentes, informar de que forma o DGESI atua em 
relação ao planejamento e ao monitoramento das contratações/aquisições efetuadas 
pelos DSEIs e qual o papel do DGESI em relação às atribuições do SELOG. 
Disponibilizar documentação, se houver; 

4.2. Considerando que a Sesai informou, em resposta à SA nº 201306056/001, que 
instituiu um grupo de trabalho para analisar e avaliar os contratos administrativos sob 
sua responsabilidade, informar de que forma ocorre o intercâmbio de informações e 
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opiniões sobre a adequação da execução desses contratos e os riscos associados a eles 
entre os responsáveis por avaliá-los, gerenciá-los e executá-los; 

4.3 Disponibilizar, por meio de tabela, a quantidade e o montante contratados pela Sesai 
e demais unidades gestoras e orçamentárias envolvidas na execução das ações de 
responsabilidade da Sesai, no exercício de 2012, por meio de processos licitatórios e 
contratações diretas e informar a metodologia utilizada para efetuar o levantamento. 
(Incluir valores totais envolvidos na execução de suas ações). 

Em atendimento aos questionamentos quanto aos normativos internos, por meio de 
Ofício 24/06/2013, a Unidade informou que as competências estão definidas no art. 
631do Regimento Interno do Ministério da Saúde (Portaria nº 3.965/2010) e apresentou 
o organograma hierárquico da Sesai. 

Esclareceu que o Departamento de Gestão da Saúde Indígena – DGESI é o responsável 
pelo exercício das atividades relacionadas a compras e contratações no nível central da 
Sesai e pelo apoio técnico aos DSEIs a fim de evitar a má gestão do orçamento 
destinado à prestação de serviços de saúde às populações indígenas. Informou ainda que 
cabe aos Serviços de Recursos logísticos – SELOG – a gestão de compras e 
contratações no âmbito dos DSEIs. Contudo não esclareceu a forma de atuação do 
DGESI quanto ao planejamento das aquisições/contratações efetuadas pelos DSEIs. 

Concernente aos instrumentos utilizados para identificação dos riscos e pontos críticos, 
a Unidade informou que instituiu, por meio de Portaria nº 24, de 01/06/2012, grupo de 
trabalho para analisar e avaliar os contratos administrativos vigentes sob 
responsabilidade da Sesai, e salientou que técnicos da área de gestão estiveram 
presentes nos Distritos para avaliação da execução desses contratos, entretanto não 
apresentou informações sobre a adequação dessas execuções, bem como os riscos 
associados a eles.  

As impropriedades verificadas nos processos selecionados demonstraram a necessidade 
de maior atuação da Sesai quanto ao planejamento e monitoramento da gestão de 
compras e contratações pelos DSEIs, no intuito de evitar os riscos envolvidos na 
deflagração de processos licitatórios e execução dos respectivos contratos.  

Em resposta a indagação acerca das medidas corretivas adotadas pela UJ nos casos de 
desvios no cumprimento das metas estabelecidas, a Unidade informou que, na 
identificação de indícios de desídia, malversação do dinheiro público ou irregularidades 
na execução dos contratos, a Sesai comunica oficialmente os fatos aos órgãos de 
controle competentes para apuração de responsabilidade. Entretanto, insta relevar que 
cabe primeiramente à Unidade as seguintes providências: apuração de 
responsabilidades, quantificação dos danos ao Erário e do nexo de causalidade, e 
instauração da adequada Tomada de Conta Especial - TCE, quando for o caso. 

No que tange aos critérios de priorização de atividades/procedimentos sensíveis e às 
rotinas utilizadas para assegurar a sua efetiva adequação, bem como às rotinas 
disponíveis para efetuar a tempestiva tomada de providências, a Unidade não apresentou 
normativos ou documentos comprobatórios dessa realidade no âmbito da Sesai e 
informou que não dispõe de manuais contendo normas e procedimentos. Contudo, 
salientou que a Divisão de Apoio Administrativo aos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas – DIASEI - promove o monitoramento das licitações e contratos realizados 
pelos DSEIs, por meio da figura de apoiadores que fazem a interlocução com os 
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Distritos, visando à garantia da plena execução dos contratos e da continuidade dos 
serviços essenciais à promoção da saúde indígena. 

Em relação aos indicadores gerenciais utilizados para identificação de fragilidades, o 
gestor confirmou a informação apresentada no RG quanto à ausência de indicadores e 
argumentou que esses ainda estão em fase de construção e pretendem abordar a 
alimentação dos sistemas de informação da saúde indígena, o abastecimento regular de 
medicamentos e o controle de execução das atas de registro de preços para aquisição de 
bens se serviços. 

Por fim, a Unidade disponibilizou informações acerca do quantitativo e do montante 
contratado no exercício de 2012 para execução das ações sob sua responsabilidade, que 
estão demonstrados em quadro comparativo a seguir: 

 

Quadro 40: Informações acerca da execução financeira na área de compras e contratações. 

 
Fonte: Resposta à SA 201306056/006, de 17/06/2013; 
Relatório de Gestão; 
Consulta Siafi. 

Convém destacar que a inconsistência entre dados apresentados no RG; fornecidos em 
reposta à SA supra e; consultados pela equipe de auditoria, sinaliza dificuldades na área 
de gestão concernente ao monitoramento dos gastos e dificulta a avaliação da equipe 
quanto à adequada execução dos gastos. Como atenuante a Unidade informou que 
apresentou o montante somente em relação aos valores executados pelos DSEIs. Ainda 
assim, foram identificadas divergências de informações apresentadas no RG e na 
resposta apresentada para a solicitação de auditoria. 

De todo o exposto, as avaliações procedidas pela equipe de auditoria na Sesai e pelas 
equipes de auditorias nos DSEIs atinentes a processos e contratos (selecionados na 
amostra supracitada) evidenciaram inadequações quanto à estrutura de controle interno 
e impropriedades nas contratações e fiscalizações efetuadas pelos Distritos. 

Nesse sentido, constatou-se a necessidade de tempestiva e efetiva atuação do DGESI 
quanto à possibilidade de manutenção, prorrogação, rescisão e celebração de novos 
contratos pelos DSEIs e a imprescindível implementação de rotinas normatizadas para 
mitigação dos riscos envolvidos na gestão de compras e contratações da Unidade. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
 

Valores 
informados: 

Quantidade total 
Processos 

Licitatórios 
(Pregão, Tomada 

de Preços, 
Concorrências) 

Volume total de 
recursos dos 

processos 
licitatórios 

(R$) 

Quantidade 
total de 

Dispensas 

Volume total de 
recursos de 
Dispensas 

(R$) 

Quantidade 
total de 

Inexigibilidades 

Volume total de 
recursos de 

Inexigibilidades 
(R$) 

Volume total de recursos 
de Suprimentos de Fundos 

(R$) 

Por meio de 
resposta à SA 

506 237.415.970,32 341 31.642.495,04 200 4.038.213,67 
Não houve apresentação dos 
dados consolidados. 

Apresentados no 
RG 

- 165.053.306,54 - 25.518.741,06 - 3.982.403,24 
1.520.732,45 (pag 77) 
1.681.262,89  (pag 86) 

Consultados pela 
equipe de 

auditoria no Siafi 
- 331.109.466,42 - 33.462.642,28  4.879.127,25 1.520.232,45 
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O Diretor do Departamento de Gestão à Saúde Indígena não implementou 
adequadamente as rotinas e procedimentos na Unidade, com objetivo de aprimorar os 
controles internos existentes. A não implementação total de todas as rotinas e 
procedimentos resultou em fragilidades nos controles da área de gestão de compras e 
contratações e contribuiu para a ocorrência das constatações identificadas nas auditorias 
realizadas na Sesai e nos Distritos Sanitários. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
nO Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar procedimentos e rotinas normatizadas, de observação 
obrigatória pela Sesai e pelos DSEIs, a fim de estabelecer adequada estrutura de 
controle interno na área de gestão de compras e contratações no âmbito da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena. 
 
Recomendação 2: Considerar o desenvolvimento de um sistema informatizado de 
gestão de compras e contratações a ser alimentado pelos DSEIs no intuito de permitir o 
monitoramento e o controle pela Sesai quanto à execução física/financeira efetuada 
pelos DSEIs na área de compras e contratações. 
 
Recomendação 3: Programar efetivamente a aquisição e a distribuição de insumos, em 
articulação com as unidades competentes, conforme determinado no item III do art. 621, 
da Portaria 3.965 de 14/2010. 
 
 
1.1.8 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

1.1.8.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação geral sobre o Chamamento Público nº 01/2011. 
 
Fato 
 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena – Sesai, com a finalidade de selecionar 
Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos para prestar ações complementares de saúde à 
população indígena nos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI - unidade 
descentralizada da Sesai responsável pela gestão dos serviços e das ações de atenção 
primária à saúde indígena), publicou o Edital de Chamamento Público nº 01, em 11 de 
agosto de 2011. 

Em 1º de setembro de 2011, procedeu-se a abertura dos envelopes e a análise dos 
documentos apresentados pelas Entidades Privadas interessadas em firmar os Convênios 
para execução das ações de saúde previstas no Edital. Estiveram presentes os chefes dos 
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DSEIs, os presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena, os representantes das 
Entidades participantes e servidores das áreas técnicas do Ministério da Saúde. 

O Edital elencou vários critérios para habilitação das entidades beneficiadas, entre os 
quais: a indicação pelas referidas Entidades de quais DSEIs teriam interesse em atuar na 
execução das ações; o credenciamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse (Siconv); e o cumprimento do art. 32 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 
2010 (que trata das transferências para entidades privadas sem fins lucrativos que 
exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde ou 
educação, prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de entidade 
beneficente de assistência social). 

O processo de seleção foi constituído de quatro fases. Na primeira, houve a publicação 
do Edital definindo as datas limite para credenciamento e cadastramento das Entidades. 
Na segunda, deu-se a análise da documentação de habilitação e a emissão de parecer e 
de uma nota técnica elaborada pela comissão constituída para esse fim. Após esta fase, 
houve manifestação do Secretário da Sesai e, por fim, a publicação do resultado da 
seleção no Diário Oficial da União (DOU) e na internet no sítio do Ministério da Saúde. 
A partir dessa publicação, as Entidades tiveram até três dias úteis para interpor recurso 
contra o resultado do Chamamento Público. 

Vinte e uma Entidades participaram do processo seletivo, contudo apenas uma atendeu 
inicialmente a todos os requisitos expressos no Edital do Chamamento Público, 
conforme registrado na Ata da reunião datada de 1º de setembro de 2011. 

A Entidade selecionada foi a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM), que apresentou proposta de ações complementares para os seguintes DSEIs: 
DSEI Altamira, DSEI Alto Rio Juruá, DSEI Alto Rio Purus, DSEI Amapá e Norte do 
Pará, DSEI Araguaia, DSEI Cuiabá, DSEI Guamá - Tocantins, DSEI Interior Sul, DSEI 
Kaiapó do Mato Grosso, DSEI Kaiapó do Pará, DSEI Litoral Sul, DSEI Tapajós, DSEI 
Tocantins, DSEI Xavante e DSEI Xingu. 

A Entidade Instituto Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) apresentou 
proposta para os DSEIs: Alagoas /Sergipe, Bahia, Ceará, Pernambuco e Potiguara. No 
entanto, foi inicialmente inabilitada em virtude de não ter apresentado o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, impetrando recurso contra a 
inabilitação. Esse recurso foi deferido por meio de Nota Técnica nº 01/2011, tendo 
como embasamento o posicionamento da Consultoria Jurídica do MS, visto que apesar 
de a Entidade não ter apresentado o Certificado, o referido documento se encontrava 
cadastrado no Sistema Siconv. 

A Entidade Missão Evangélica Caiuá apresentou proposta para os DSEIs: Alto Rio 
Negro, Alto e médio Solimões, Amapá e Norte do Pará, Leste Roraima, Manaus, 
Maranhão, Minas gerais e Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Médio Rio Purus, 
Parintins, Porto Velho, Vale do Rio Javari, Vilhena e Yanomami, sendo inicialmente 
inabilitada. Assim, também impetrou recurso contra a inabilitação em virtude da não 
apresentação de documentação solicitada no ato do chamamento, o qual foi deferido por 
meio de Nota Técnica nº 02/2011, considerando a orientação da Consultoria Jurídica do 
MS. 

Do exposto, verificou-se que todos os 34 DSEIs foram contemplados com a seleção de 
apenas três Entidades, já elencadas acima, ou seja, a cobertura de todo o território 
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nacional ficou completa. No entanto, para o DSEI Amapá e Norte Pará, a seleção não 
chegou ao seu termo em razão de decisão judicial, impedido a participação desses 
Distritos no processo de chamamento público, conforme a Ação nº 8768-
73.2011.4.01.3100 MP Federal, de 15/09/2011, a qual determinou que o edital de 
seleção de entidades para celebração de Convênios para execução de ações 
complementares na área de saúde indígena não incluísse as aldeias do Parque do 
Tumucumaque, Waiãpi e Oiapoque, atendidas pelo DSEI Amapá e Norte Pará”.  
##/Fato## 

1.1.8.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de rotinas/procedimentos normatizados para avaliação da fidedignidade 
das informações prestadas pelas Entidades Convenentes, bem como ineficácia da 
metodologia utilizada para avaliação de desempenho dessas Entidades em função 
das atividades desenvolvidas. 
 
Fato 
 

Tendo por objetivo avaliar as rotinas/procedimentos instituídos pela Unidade para 
acompanhamento e fiscalização das atividades desenvolvidas pelas Entidades a fim de 
promover a atenção integral à saúde dos povos indígenas, foi solicitada a Unidade, por 
meio da SA nº 201306056/005, de 13/06/2013, informar a metodologia de avaliação do 
desempenho no que tange à execução dos objetos dos Convênios e à periodicidade de 
realização das fiscalizações. Igualmente foi solicitado a Unidade prestar informações 
acerca dos processos de concessão (aprovação) e de acompanhamento (fiscalização e 
prestação de contas), relacionadas à gestão de transferências da Unidade e disponibilizar 
os processos referentes aos 4 Convênios selecionados na amostra. 

Das informações prestadas, a equipe de auditoria elaborou o esquema gráfico resumido 
a seguir, representando funcionamento das atividades voltadas a Atenção a Saúde 
Indígena após a celebração dos Convênios: 
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Verificou-se que os Convênios foram celebrados pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS 
após a seleção pela Sesai mediante chamamento público (concessão). O 
acompanhamento da execução física, segundo informado pela UJ é competência do 
Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI, baseado no Plano de Trabalho e 
Cronograma de Desembolso pactuado. Durante a execução dos Convênios, a fim de 
autorizar a liberação de parcelas, o Coordenador Distrital elabora Parecer Técnico 
conforme Relatório de Atividades produzido pelo DSEI embasado em informações que 
são prestadas pelas Entidades convenentes. O mencionado Parecer é submetido à 
aprovação da Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO da Sesai, que 
após aprovação, o encaminha ao FNS para que seja procedida a liberação de recursos 
para a Entidade.  

Por meio do Ofício nº 510/2013/GAB/SESAI/MS, de 24/06/2013, o gestor informou 
que a metodologia de avaliação dos resultados no que tange à execução dos objetos dos 
Convênios consiste no Sistema de Planejamento do Ministério da Saúde intitulado 
Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Plano Estratégico do Ministério da 
Saúde – E-car (http://ecar.saude.gov.br:8080/pe2012/), em reuniões semanais de 
colegiado para o acompanhamento e monitoramento das atividades programadas no 
âmbito da SESAI e no âmbito ministerial e em reuniões mensais de acompanhamento 
das atividades prioritárias junto ao Ministro de Estado da Saúde. 

Disponibilizou, ainda, documentos referentes aos 4 (quatro) Convênios, selecionados na 
amostra, celebrados atender aos DSEIs Interior Sul, Alagoas e Sergipe, Alto Rio 
Solimões e Mato Grosso do Sul, conforme segue: 

- Pareceres Técnicos que subsidiaram a liberação de parcelas de todos os Convênios 
citados; 
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- Relatórios de Atividades- referentes aos DSEIs Alagoas e Sergipe e DSEI Mato 
Grosso do Sul - abordando, em síntese, as seguintes informações: dados geográficos, 
taxas de mortalidade e natalidade, capacitações realizadas, profissionais contratados e 
cargas horárias e escala de serviço, produção dos atendimentos/consultas, ações de 
controle social e educação permanente (eventos), coberturas do Programa de 
Imunização, atividades do SESANI e relatórios de viagem para participação em 
campanhas e atividades de prevenção, de construção de Planos Distritais de Saúde, de 
participação em eventos para diagnósticos situacionais e para correções e manutenções 
em sistemas de abastecimento de água. 

- Relatórios de Viagens com enfoque no diagnóstico de situação, na correção e 
manutenção de sistemas de abastecimento de água referentes ao DSEI Alto Rio 
Solimões. 

- Escala de trabalho e produção (atendimentos/consultas) dos profissionais contratados 
pelas Entidades para todos os Convênios. 
Conforme demonstrado acima, em relação aos DSEIs responsáveis pelos 4 (quatro) 
Convênios analisados, apenas 2 (dois) apresentaram Relatórios de Ações que 
subsidiaram a elaboração dos pareceres opinantes pela liberação de recursos dos 
convênios (DSEI Alagoas e Sergipe e DSEI Mato Grosso do Sul). 
No que tange aos relatórios apresentados, verificou-se que esses são elaborados a partir 
das informações disponibilizadas pelas próprias convenentes e abordaram um panorama 
geral das atividades realizadas e dos resultados alcançados em relação às capacitações 
realizadas; às ações de controle social; às ações de monitoramento (assistência à saúde: 
saúde mental, DST/HIV/AIDS e Hepatites e Saúde Bucal); ao Programa de Imunização 
e as respectivas coberturas; à Assistência Farmacêutica; e por fim aos Serviços de 
Edificações e Saneamento Indígena (detalhamento das atividades desenvolvidas pelos 
profissionais do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental – SESANI). 
 
Em análise à documentação apresentada, não foram observados rotinas e procedimentos 
normatizados a fim de proceder à confirmação da fidedignidade das informações 
disponibilizadas pelas Entidades convenentes que subsidiaram os relatórios produzidos 
pelos DSEIs.  Também se constatou que a metodologia utilizada pela Unidade não tem 
sido suficiente para avaliar o desempenho das Entidades em função das atividades 
desenvolvidas.  Não foi identificada nenhuma avaliação referente à adequação do 
número de atendimentos realizados e/ou de serviços prestados, mesmo porque, 
conforme já mencionado em outo item deste Relatório, não foram estabelecidas metas 
relativas à produção em termos quantitativos ou qualitativos. Dessa forma, a avaliação 
quanto à suficiência da produção, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos 
restou prejudicada. 

Os Relatórios de Atividades apresentados pelos DSEIs e validados pela Sesai não 
consideram os aspectos mencionados anteriormente. São tratados sob a perspectiva de 
uma visão macro gerencial, a qual objetiva demonstrar que os resultados alcançados 
contribuem para Implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Nesse 
sentido, o acompanhamento da execução dos Convênios não é realizado sob a ótica dos 
objetos pactuados nos instrumentos (visão micro), partindo-se do princípio de que o 
Convênio foi executado a contento para só então proceder à análise quanto à 
contribuição dos resultados das ações realizadas mediante tais Convênios para 
implementação do Subsistema de Atenção a Saúde Indígena. 
  
##/Fato## 

Causa 
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A Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena não normatizou 
rotinas/procedimentos para avaliação da fidedignidade das informações prestadas pelas 
Entidades Convenentes, bem como não desenvolveu metodologia adequada da 
avaliação de desempenho dessas Entidades em função das atividades desenvolvidas. 
   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Normatizar rotinas/procedimentos de verificação da fidedignidade 
das informações prestadas pelas Entidades Convenentes, de forma a assegurar o 
adequado acompanhamento e fiscalização das transferências concedidas. 
 
Recomendação 2: Readequar a metodologia utilizada para avaliação de desempenho das 
Entidades Conveniadas em relação as atividades desenvolvidas com recursos 
provenientes das transferências concedidas pela Unidade. 
 
 
1.1.8.3 CONSTATAÇÃO 
 
Não identificação dos responsáveis pelos processos de concessão e de 
acompanhamento de Transferências. 
 
Fato 
 

Os controles internos servem para auxiliar o gestor no cumprimento de sua missão, 
sendo para tal, necessário o amplo conhecimento daquilo que ocorre na Entidade, 
fazendo-se uso de técnicas modernas de administração (planejamento e gestão). Antes 
de se fiscalizar processos e pessoas, os controles internos têm cunho preventivo, pois 
oferecem ao gestor público a tranquilidade de estar informado acerca da legalidade e 
legitimidade dos atos praticados em sua administração, da viabilidade ou não do 
cumprimento das diretrizes e metas definidas, possibilitando a correção de eventuais 
desvios ou rumos de sua administração, buscando-se sempre o aprimoramento das 
atividades sob sua responsabilidade. 

Nesse contexto, os documentos importantes para viabilizar a prática desses conceitos 
são os Normativos Internos instituídos pela Unidade. Nesses documentos, devem ser 
normatizadas, no mínimo, as atribuições de cada setor, com vistas ao cumprimento de 
sua missão institucional.   

No âmbito da Sesai verificou-se a ausência de normativos internos que determinem os 
responsáveis pelos processos de concessão (aprovação) e de acompanhamento 
(fiscalização e prestação) dos Convênios celebrados pela Unidade, relacionados à gestão 
de Transferências.  
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Por meio da SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, o gestor foi instado a se manifestar 
quanto à ausência de normativos internos que definam os responsáveis pelos referidos 
processos. Em resposta, por meio do Ofício 490/2013/GAB/SESAI/MS, de 14/06/2013, 
a Unidade informou o que segue: 

 “Não há normativo interno e específico no âmbito da SESAI referentes aos processos 
relativos aos convênios como também não há uma unidade estruturada 
institucionalmente mediante normativo. No entanto, a CGPO realiza parte desses 
processos (procedimentos administrativos referentes à aprovação com aquiescência do 
Secretário) a fim de dar maior celeridade na fase de celebração desses instrumentos. 
Quanto aos processos correspondentes aos resultados quantitativos e qualitativos da 
gestão da SESAI, em relação os macroprocessos informados no Relatório Anual de 
Gestão do exercício de 2012, constantes das fls. 14 a 22, foram elaborados com base 
nas competências regimentais previstas no Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, 
o qual aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão 
e das funções gratificadas do Ministério da Saúde e a Portaria nº 3.965, de 14 de 
dezembro de 2010, a qual aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da 
Saúde. A responsabilidade sobre tais macroprocessos é definida com base no mesmo 
diploma legal, inexistindo um normativo próprio da SESAI para tal responsabilização. 
Com base nesse alinhamento entre as competências regimentais e as metas previstas 
em planos e programas de governo cuja SESAI contribui, tais como o PPA 2012-2015, 
o Plano Estratégico do Ministério da Saúde e a sua programação anual, é que se define 
a responsabilização dos processos relacionados aos resultados, sejam quantitativos 
como qualitativos, ambos, alcançados pela SESAI”. 

Em que pesem os esclarecimentos da Unidade quanto ao acompanhamento de processos 
relacionados aos instrumentos celebrados, constatou-se a ausência de normativos 
internos, responsáveis pela definição das competências e responsabilidades de agentes e 
de setores na gestão de Convênios, igualmente inexiste formalmente a estruturação de 
área específica no âmbito da Sesai. Tal situação impacta negativamente o ambiente de 
controle da Unidade e sinaliza criticidade na consecução de seus objetivos estratégicos, 
uma vez que o montante envolvido na execução de ações por meio de celebração de 
Convênios representa uma grande parcela da dotação orçamentária destinada à Unidade. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Secretário Especial de Saúde Indígena não editou normativo interno que determine os 
responsáveis pelos processos de concessão e de acompanhamento relacionados à gestão 
de transferências. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Unidade, mediante Ofício n. 579/2013/GAB/SESAI/MS, de 19/07/2013, manifestou-
se apenas em relação à recomendação 2, conforme o que segue: 

“Quanto à recomendação 2, a unidade manifesta-se pela inviabilidade da criação e 
estruturação de uma unidade para gerir convênios no âmbito da Sesai, uma vez que, já 
existe unidade no âmbito do Ministério da Saúde uma unidade responsável pelos os 
convênios, conforme previsão do art. 7º do Decreto nº 7.530/11 (ver informações no 
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quadro acima). Além disso, destaca-se o reduzido quadro técnico da SESAI, 
mencionado em vários trechos do RAG 2012”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A equipe de auditoria entende que a Sesai como Unidade responsável pelas Políticas 
Públicas voltadas para a Atenção a Saúde Indígena deve garantir condições mínimas 
para atuar de forma a dar mais celeridade na celebração dos convênios, a realizar 
fiscalização das atividades que são desenvolvidas por intermédio desses instrumentos, 
bem como a avaliar o desempenho das entidades convenentes. Destaca-se que a atuação 
da Sesai nesse contexto contribuirá significativamente na gestão dos convênios e apesar 
do previsto no art. 7º do Decreto nº 7.530/11 que define o FNS como unidade 
responsável por esses instrumentos, não se inviabiliza a possibilidade de discussões 
técnicas no âmbito ministerial com o objetivo de aperfeiçoar normativos e rotinas de 
acompanhamento, monitoramento e avaliação dos resultados alcançados por intermédio 
dos convênios. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Editar normativos internos que determinem os responsáveis pelos 
processos de concessão (aprovação) e de acompanhamento pela Sesai (fiscalização e 
prestação de contas) relacionados à gestão de Transferências. 
 
Recomendação 2: Considerar a estruturação de área no âmbito da Sesai para proceder à 
gestão de todas as etapas (concessão, fiscalização e prestação de contas) relacionadas a 
Convênios. 
 
 
1.1.8.4 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação das Transferências Concedidas. 
 
Fato 
 

Com relação aos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2012, foram 
identificados 36 Convênios celebrados pelo Ministério da Saúde, por intermédio do 
Fundo Nacional, com Entidades sem Fins Lucrativos e com o Secretaria de Estado da 
Saúde de Tocantins, tendo por objetivo executar ações de saúde indígena sob 
responsabilidade da Sesai.  

Visando à celebração dos Convênios, a Unidade realizou o Chamamento Público nº 01, 
de 11/08/2013, no qual foram selecionadas as Entidades: Missão Evangélica Caiuá, 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – Imip e Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, cujo quantitativo de Convênios 
celebrados por Entidade e os valores globais e empenhados acumulados estão 
discriminados no quadro a seguir: 

Quadro 41: Informações sobre Convênios celebrados pela Unidade. 
Convenente Quantidade de convênios Valor Global Atual. 

(R$) 
Valor Empenhado 

Acum. (R$) 
Missão Evangélica Caiuá 17 624.356.556,95 316.295.551,84 
SPDM - Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 

14 333.068.110,67 154.768.694,54 

Instituto de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira - IMIP 

3 64.824.695,09 30.927.639,77 
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Total 34 1.022.249.362,71 
 

501.991.886,15 
 

Fonte: SIAFI Gerencial 

Foram selecionados para análise, em amostra não probabilística, 04 (quatro) Convênios, 
que representam 19,6 % do valor empenhado acumulado na execução de ações de Saúde 
Indígena por meio de celebração de Convênios com Entidades sem Fins Lucrativos, no 
exercício de 2012, conforme discriminado a seguir: 

Quadro 42: Convênios selecionados para na amostra. 

Nr 
Conv. Convenente Ano  Objeto do Convênio Vigência DSEI 

Valor Global 
Atual. 

Valor 
Empenhado 

Acum. 

757678 
Missão 

Evangélica Caiuá 
2011 

Executar ações 
complementares de 
atenção à saúde e 
promover 
saneamento 
ambiental através da 
contratação e gestão 
das Equipes 
Multiprofissionais de 
Saúde Indígena 
(EMSI), do Núcleo 
de Apoio à Saúde 
Indígena, das Casas 
de Saúde Indígena 
(CASAI), incluindo 
os profissionais de 
edificação e 
saneamento 
ambiental, e prestar 
apoio às ações de 
fortalecimento do 
controle social e ao 
processo de 
educação continuada 
no âmbito do DSEI.6 

31/10/2011 
a 

31/12/2013 

Mato 
Grosso do 

Sul 

   
69.995.817,99  

   
36.353.700,72  

758152 
Missão 

Evangélica Caiuá 
2011 

08/11/2011 
a 

31/12/2013 

Alto Rio 
Solimões 

   
56.548.775,57  

   
30.259.881,76  

758164 

SPDM - 
Associação 

Paulista para o 
Desenvolvimento 

da Medicina 

2011 
21/11/2011 

a 
31/12/2013 

Interior Sul 
   

56.881.237,57  
   

26.351.143,14  

759415 

Instituto de 
Medicina 
Integral 

Professor 
Fernando 

Figueira - IMIP 

2011 
12/12/2011 

a 
31/12/2013 

Alagoas e 
Sergipe 

   
17.341.667,50  

     
7.908.456,04  

Total 
 

200.767.498,63  
 

100.873.181,66  
Fonte: Processos referentes aos Convênios listados. 

Os Convênios foram firmados em função da necessidade de evitar a descontinuidade 
das ações de atenção à saúde indígena, tendo em vista a escassa disponibilidade de 
servidores efetivos no quadro de pessoal da Unidade para execução dos serviços de 
saúde indígena nos diversos DSEIs estabelecidos pelo país. 

Tais instrumentos visam a fortalecer o SubSistema de Saúde Indígena (SASI-SUS) e a 
propiciar o acesso da população indígena aos serviços de saúde, cuja finalidade é a 
execução das ações complementares de atenção à saúde e a promoção do saneamento 
ambiental, por meio da contratação de profissionais para integrar as Equipes 
Multiprofissionais de Saúde Indígena – EMSI; da gestão do Núcleo de Apoio à Saúde 
Indígena – NASI e das Casas de Saúde Indígena – CASAI; e de ações de fortalecimento 
do controle social e de educação continuada no âmbito dos DSEIs.  

Por meio desses instrumentos são contratados também profissionais de edificação e 
saneamento ambiental para acompanhamento da execução das obras de saneamento 
básico nas aldeias. 
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Convém destacar que no exercício de 2012, foram celebrados 02 Convênios, mediante 
emenda parlamentar, com a Secretaria de Estado da Saúde de Tocantins, no valor de 
404.576,26, contudo a análise desses instrumentos não fez parte do escopo dessa 
auditoria. 

  
##/Fato## 

1.1.8.5 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de Plano de Fiscalização de Convênios e deficiências na alimentação do 
Sistema Siconv.  
 
Fato 
 

A Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 2011, que 
regulamenta as transferências realizadas por meio de Convênios e outros instrumentos, 
celebrados com Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal com Entidades 
Públicas ou Privadas Sem Fins Lucrativos, em seu art. 68 define que no 
acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:  

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação 
aplicável;  

II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de 
Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;  

III - a regularidade das informações registradas pelo convenente no Siconv; e  

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

A Portaria supracitada trouxe como inovação o prazo para apresentação das prestações 
de contas, de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da 
execução do objeto, o que ocorrer primeiro, alterando o antigo enfoque das análises de 
prestação de contas nas formas parciais. As glosas, de acordo com a legislação vigente, 
essas, se ocorrerem, serão verificadas e efetuadas quando da prestação de contas 
(“final”) dos convênios, que nos casos em pauta, dar-se-ão somente com encerramento 
de sua vigência. No entanto, das rotinas de monitoramento e acompanhamento da 
execução dos convênios, não se excluiu a possibilidade de instar os convenentes a 
prestar esclarecimentos quando detectadas impropriedades/ irregularidades nas 
informações constantes no Siconv. 

Verificou-se que todos os convênios analisados estão cadastrados no Siconv conforme 
preceitua a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507, de 24 de novembro de 
2011. No entanto, constatou-se a ausência de informações no referido Sistema quanto 
aos relatórios de acompanhamento e fiscalização dos convênios celebrados pela 
Unidade. Ressalta-se que a mencionada Portaria define que cabe ao convenente realizar 
no Siconv os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
acompanhamento e a prestação de contas dos Convênios. 

Quanto à ausência de informações no Siconv acerca dos relatórios de 
acompanhamento e fiscalização desses Convênios, em resposta à SA nº 
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201306056/005, de 13.06.2013, o gestor apresentou as seguintes 
informações: 

“O SICONV é alimentado mediante pareceres resumidos dos DSEIs (Relatório das 
ações desenvolvidas), conforme já informado na letra “b” do subitem 4, item 4, 
constante do Memorando nº 576/2013 – CGPO/SESAI/MS, de 11/06/2013. Está 
programada como rotina da SESAI, ainda no exercício de 2013, mais precisamente, em 
setembro, a inserção no SICONV do relatório detalhado de acompanhamento das ações 
dos convênios. 

A metodologia de avaliação dos resultados no que tange à execução dos objetos dos 
convênios no âmbito da SESAI é constituída dos seguintes instrumentos: 

- Sistema de Planejamento do Ministério da Saúde intitulado Sistema de 
Acompanhamento e Monitoramento do Plano Estratégico do Ministério da Saúde – E-
car (http://ecar.saude.gov.br:8080/pe2012/); 

- Reuniões semanais de colegiado para o acompanhamento e monitoramento das 
atividades programadas, seja no âmbito interno da SESAI, formado pelo Secretário e 
seu Staff (Diretores e Coordenadores Gerais), seja no âmbito ministerial, formado pelo 
Ministro de Estado da Saúde e seus Secretários; 

- Reuniões mensais de acompanhamento das atividades prioritárias junto ao Ministro 
de Estado da Saúde. 

- As medidas de prevenção como as medidas saneadoras e corretivas são adotadas em 
reuniões de trabalho junto ao Secretário, quando é da sua governabilidade. Caso 
contrário, eleva-se para a instância superior, no caso o Ministro de Estado da Saúde. O 
sistema E-car prevê ciclos quadrimestrais de monitoramento do desempenho dos 
resultados atingidos com base em pareceres avaliativos e sinalizadores gráficos que 
demonstram a situação atual de cumprimento da meta, de cores azul, amarelo e 
vermelho. Tais pareceres, registrados por seus responsáveis, apontam o cenário atual 
de desempenho, os pontos críticos e as recomendações. Tais recomendações 
desdobram-se em intervenções que tanto podem ser preventivas como corretivas. Desta 
forma os responsáveis são acionados e medidas são adotadas para sanear e/ou corrigir 
algum eventual desvio no desempenho alcançado”. 

Tendo em vista que os Convênios celebrados ocorreram por intermédio do Fundo 
Nacional de Saúde, Unidade Orçamentária que efetivamente repassa recursos referentes 
à liberação de parcelas de Convênios e utiliza o Siconv para acompanhamento e 
fiscalização desses instrumentos, foi enviada àquela Unidade Solicitação de Auditoria 
para apresentar manifestação quanto à ausência de informações no Siconv. Por meio do 
Ofício nº. 2.606 MS/SE/FNS, de 27 de junho de 2013, o Fundo Nacional de Saúde em 
relação à ausência de informações referentes aos relatórios de acompanhamento e 
fiscalização no Siconv esclareceu que:  

“Inicialmente, vale destacar que o sistema SICONV, provavelmente por alguma 
deficiência de concepção e/ou de implantação, não tem maturidade técnica suficiente 
para a sua plena operação – há inúmeras lacunas de funcionalidades e bugs que 
apenas são descobertos quando se depara com eles na operação diuturna do sistema, 
havendo pouco ou nenhum retorno de demandas aos operadores do sistema quanto aos 
fatos e problemas relatados. Entre as inúmeras dificuldades operacionais encontradas 
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está o verdadeiro cipoal de perfis de usuário, geralmente mal elaborados, apresentando 
superposição ou lacunas entre eles, o que provoca confusão permanente no usuário 
comum, o que tem exigido do FNS constante revisão de treinamentos realizados, 
onerando tempo e recursos, havendo pouca efetividade na operação do sistema desta 
forma, motivo da demanda, que solicita ação que não se faz de forma simples. 

No caso específico destes convênios, há previsão de “subir” as informações no sistema 
a partir de agosto de 2013, se o sistema colaborar, sendo a obrigação de alimentação 
desta etapa de acompanhamento da SESAI/DISEI, sob supervisão do FNS”. 

Quanto à metodologia de avaliação dos resultados no que tange à execução dos objetos 
dos convênios, bem como a periodicidade de realização dessa avaliação, o FNS se 
pronunciou: 

“A legislação vigente determina que a PC ocorra quando da prestação de contas final, 
ou seja, apenas ao fim da vigência. Quanto ao acompanhamento, o FNS previu e 
iniciou verificações in loco, nos moldes utilizados pela CGU (sorteio aleatório com 
base estatística) restritas a avaliação dos DSEI que não importem permissão especial 
da FUNAI ou da PF para adentrar aldeamento ou território indígena. Foi iniciada 
análise piloto em Maio 2013, em processo de consolidação de informações, devendo 
esta atividade continuar ao longo do 2º semestre se a metodologia adotada for 
ratificada pela SESAI e pelo FNS.  Todavia, dadas as características do território em 
que ocorre a operação, de movimentação restrita e perigosa, não há periodicidade 
previsível, apenas o uso da conveniência do possível. Adicionalmente, a DSEI, por 
definição institucional, são responsáveis pela operação das políticas, sendo ineficiente 
promover nova avaliação”.  

Por meio de SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, foi solicitada à Unidade apresentar 
planilha contendo a quantidade de fiscalizações planejadas e realizadas no exercício de 
2012, bem como o indicativo de meta alcançada para os Convênios selecionados na 
amostra: SIAFI nºs 757678, 758152, 758164 e 759415. 

Não foi apresentada a planilha solicitada, contudo a Sesai informou que é 
responsabilidade dos DSEIs o acompanhamento da execução física dos Convênios e que 
as liberações das parcelas são precedidas de Parecer Técnico emitido pelo Coordenador 
Distrital. Assim, buscou-se analisar os dados referentes ao acompanhamento e 
fiscalização da execução dos objetos desses convênios por parte dos DSEIs, tendo em 
vista que essas ações subsidiam os Pareceres Técnicos que opinam pela liberação de 
recursos. Dessa forma, foram solicitados documentos comprobatórios da realização do 
acompanhamento do estabelecido no Plano de Trabalho e no Plano de Aplicação dos 
recursos desembolsados. 

Em resposta à Solicitação de Auditoria, por meio do Ofício 510/2013/GAB/SESAI/MS, 
de 24/06/2013, foi apresentado pelos DSEIs o relatório de produções por categoria 
profissional (consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas 
etc.), bem como a escala de serviço diário por Polos-Base integrantes dos respectivos 
DSEIs. Entretanto, não se identificou um plano formalizado para acompanhamento e 
fiscalização desses Convênios, tampouco foi possível verificar o quantitativo de 
fiscalizações efetuadas. A fiscalização acontece aleatoriamente conforme 
disponibilidade de pessoal ou mediante demanda prioritária da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena. 
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##/Fato## 

Causa 
 
A Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena não institui plano 
formalizado de fiscalização física dos Convênios e não solicitou ao MPOG a adequação 
do  Siconv com vistas a sanar as deficiências encontradas. 
   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Unidade, mediante Ofício n. 579/2013/GAB/SESAI/MS, de 19/07/2013, apresentou a 
seguinte justificativa: 

“Em que pese não tenha ocorrido um plano formalizado de fiscalização física dos 
convênios, importa ressaltar que a unidade responsável pela solicitação junto ao 
MPOG quanto à adequação no Siconv é o Fundo Nacional de Saúde – FNS, uma vez 
que a unidade de relacionamento entre o MPOG e o MS, para fins de sistema, tais 
como o Siconv é a Coordenação Geral de Acompanhamento e Formalização de 
Investimento – CGAFI do Ministério da Saúde. 
É importante destacar que de acordo com o artigo 7º, do Decreto 7.530/11 (que 
determina as competências da SE e dos órgãos a ela vinculados), compete à Diretoria-
Executiva do Fundo Nacional de Saúde, dentre outras competências, planejar, 
coordenar, supervisionar e acompanhar as atividades de convênios, acordos, ajustes e 
similares sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Saúde; e planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades de prestação de contas referentes a convênios, contratos e 
instrumentos similares. Dessa forma os normativos bem como o manual de convênios, 
no âmbito do Ministério da Saúde, estão disponibilizados no sítio do FNS, 
http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar de o Gestor informar que a Unidade responsável pela solicitação junto ao 
MPOG quanto à adequação no sistema Siconv é o Fundo Nacional de Saúde – FNS, a 
Sesai pode provocar discussões técnicas no âmbito ministerial (FNS e Secretaria 
Executiva) com vistas a solicitar ao MPOG implementações/ajustes no referido Sistema, 
tendo em vista que a ausência de informações vem prejudicando o acompanhamento das 
atividades que são executadas por intermédio desses instrumentos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Manter gestões junto ao MPOG no sentido de informá-lo da 
necessidade da adequação do sistema com vista à alimentação eficiente das informações 
por parte da Unidade no que se refere à execução dos termos de convênios firmados no 
âmbito da saúde indígena.  
 
Recomendação 2: Institui plano de fiscalização física visando a assegurar o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos nos Convênios. 
 
 
1.1.8.6 CONSTATAÇÃO 
 
Inadequação na definição de metas nos Termos de Convênios, quanto aos aspectos 
quantitativos e qualitativos, a fim de possibilitar a avaliação da execução dos 
objetos pactuados.  
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Fato 
 

Em todos os Convênios analisados, verificou-se que consta no Plano de Trabalho um 
único objeto de caráter geral “Executar ações complementares de atenção à saúde e 
promover saneamento ambiental através da contratação e gestão de profissionais e 
prestar apoio às ações de fortalecimento do controle social e ao processo de educação 
continuada”, detalhado em 03 etapas nos Convênios SIAFI nºs 757678 e 758152 e 4 
etapas nos Convênios SIAFI nºs 758164 e 759415, com as seguintes especificações em 
síntese: 

• prestar apoio ao processo de educação permanente; 
• prestar apoio nas ações de fortalecimento do controle social; 
• contratar e gerir Equipes Multiprofissionais de Saúde Indígena – EMSI, equipes 

do Núcleo de Apoio à Saúde Indígena – NASI, das Casas de Saúde Indígena – CASAI, 
incluindo os profissionais de edificação e saneamento ambiental; e 

• prestar apoio técnico administrativo às EMSI, às equipe do NASI e das CASAIs.  

No Plano de Aplicação Detalhado dos Convênios consta a descrição de bens/serviços 
contratados, contudo não há definição de quantitativos referentes à execução dos 
serviços e/ou aquisição de bens, mas tão somente o número de meses em que o serviço 
deve ser prestado e/ou os bens adquiridos.  

O mencionado Plano traz as seguintes informações sobre bens e serviços: “pagamento 
de ajuda de custo aos indígenas em tratamento de saúde; serviço de coffee break; 
serviço de pessoa jurídica para controle social; diárias para o controle social; 
despesas com serviços de telecomunicações; despesas com locação de veículos; 
despesas com materiais de escritório, expediente, informática e limpeza; contratação 
de serviços de medicina e segurança do trabalho; despesa com locação de 
equipamentos; despesas com manutenção de veículos; despesas com serviços de 
instrutor; despesas com licença e manutenção de software; despesas com serviços 
gráficos; aquisição de equipamentos de proteção e segurança; despesas com 
combustível; confecção de crachás; contratação de equipes EMSI, NASI, CASAI; 
despesas com fornecimento de água e alimentação; despesas com manutenção de 
serviço de informática; despesa com locação de imóvel; despesas com serviços 
advocatícios e serviços de xerox”. 

Nas propostas formuladas pelas Entidades Convenentes e apresentadas aos DSEIs por 
ocasião do Processo de Chamamento Público consta do Plano de Ação ou Termo de 
Referência informação sobre o quantitativo de profissionais a serem contratados e a 
definição do valor total dos recursos dos Convênios conforme discriminado: 0,5% para 
apoiar o Controle Social, 0,5% para apoiar a Educação Continuada, 0,5% para Ajuda de 
Custo e Deslocamento, se necessários, e o restante do percentual, quase a totalidade dos 
recursos, é alocada em despesa com contratação de pessoal.  

Verificou-se que em termos quantitativos, somente consta definição na referida proposta 
de celebração dos Convênios, do número de profissionais a serem contratados para 
compor as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI, do Núcleo de Apoio à 
Saúde Indígena - NASI e da Casa de Saúde do Índio - CASAI. Não consta detalhamento 
quantitativo nem qualitativo referente à prestação dos serviços.  
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Ressalta-se que em relação ao Convênio SIAFI nº 759415, o Plano de Aplicação 
Detalhado corresponde somente a uma repetição da descrição das etapas constante no 
Plano de Trabalho, ou seja, não houve detalhamento do Plano de Aplicação. 

A ausência de adequada definição de Metas e/ou Etapas em termos quantitativos e 
qualitativos, passíveis de mensuração, sinalizou um aspecto complicador na realização 
do acompanhamento e do monitoramento das ações efetuadas em função desses 
Convênios. Verificou-se que, em grande parte, a avaliação pela Unidade ocorreu 
somente quanto à adequação das despesas realizadas por intermédio dessas 
transferências, ou seja, as despesas foram avaliadas no que tange à correlação com as 
ações complementares de atenção à saúde indígena; se elegíveis ou não. Desse modo, 
não foi possível observar garantias do alcance dos objetivos definidos nos respectivos 
instrumentos. 

Atualmente, em virtude da insuficiência de servidores no quadro de pessoal da Unidade, 
as ações realizadas por meio dos Convênios têm contribuição primordial para o alcance 
do objetivo traçado no Plano Estratégico Ministerial, porém a dificuldade em se realizar 
uma avaliação pontual do resultado em função da ausência de definição de metas em 
cada instrumento não permitiu a verificação do impacto dessa modalidade no alcance do 
objetivo estratégico, além de impossibilitar o diagnóstico específico de situações que 
necessitam da adoção de providências saneadoras e corretivas no decorrer da execução 
desses instrumentos. 

Logo, a avaliação dos Convênios analisados quanto ao acompanhamento, à atestação da 
execução do objeto conveniado, assim como a verificação da regular aplicação das 
parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas 
previamente estabelecidas nos termos dos instrumentos analisados restaram 
prejudicados.##/Fato## 

  
##/Fato## 

Causa 
 
A Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena não definiu metas adequadas 
considerando os aspectos quantitativos e qualitativos nos Termos de Convênios e não 
desenvolveu indicadores de desempenho relacionados à gestão de transferências. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
nO Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir metas claras, objetivas e específicas, tanto quantitativas 
quanto qualitativas nos Termos de Convênios, a fim de possibilitar a adequada 
avaliação dos resultados das ações realizadas por meio desses instrumentos. 
 
 
1.1.9 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.9.1 CONSTATAÇÃO 
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Impossibilidade de avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão 
em função da inadequação das metas planejadas para as Ações sob 
responsabilidade da Sesai. 
 
Fato 
 

Em reposta a SA nº 201306056/001, de 03/06/2012, que instou o gestor a apresentar 
quadro detalhado por Ação acerca da execução das metas físicas e financeiras, bem 
como as respectivas justificativas para as situações de não alcance dos resultados, o 
gestor, por meio do Ofício nº 510 GAB/Sesai/MS, de 24/06/2013, disponibilizou o que 
segue: 

a) Ação 3869 – Estruturação de Unidade para atendimento à População Indígena. 

Quadro 43: Execução das Metas Físicas e Financeiras da Ação 3869. 

Nº Descrição 
Unidade 

de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista * Realizada Prevista** Realizada*** 

1 
Construir, reformar e/ou ampliar, 
em 2012, 08 Casas de Saúde 
Indígena (CASAI). 

unidade 08 1 

26.650.000,00 
 

2.318.188,40 
 

2 
Construir, reformar e/ou ampliar, 
em 2012, 03 Polos Base. 

unidade 03 0 

3 
Construir, reformar e/ou ampliar, 
em 2012, 06 Postos de Saúde. 

unidade 06 0 

4 
Reformar e/ ou ampliação de Sede 
do DSEI Cuiabá 

unidade 1 1 

5 
Convênio com o Governo de 
Tocantins  (Emenda Parlamentar) 

unidade 1 0 

4 

Adquirir equipamentos de 
saneamento, 
equipamentos de informática, 
meios de transportes (barco e 
veículos) , e equipamentos 
médicos hospitalares e 
odontológicos para os DSEI 

unidade - 

Apresentada 
relação com 
a descrição 

dos bens 
adquiridos, 
conforme 
registro no 

SIAFI. 
*Fonte: ECAR/SESAI/2012. 
**Fonte: Previsão CGESA e DGESI com base na Dotação Atualizada (LOA 2012). 
*** Orçamento pago referente a aditivo de obras de exercícios anteriores (Funasa) no valor de R$ 

99.908,56 e despesas liquidadas em razão da entrega de equipamentos. 

O gestor justificou a baixa execução das metas físicas e financeiras devido ao fato de a 
meta física prevista ter sido estipulada em função da média das ações realizadas na série 
histórica da Funasa (para obras) e na programação anual do Planejamento Estratégico 
do Ministério da Saúde (para obras e aquisições).   

Salientou também que apresentou o resultado, no Relatório de Gestão, como 
satisfatório, porque considerou a contratação das obras e não a sua conclusão e ainda 
considerou o valor empenhado e não o valor pago. Acrescentou que as obras contratadas 
no exercício de 2012 serão pagas ao longo da sua execução e que as aquisições 
efetuadas não foram liquidadas no exercício, dessa forma a maior parte das 
contratações/aquisições não passaram pela etapa do pagamento. 
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Informou que contratou 07 obras de implantação, reforma e/ ou ampliação de CASAI, 
03 obras de reforma e/ ou ampliação de Polos Base, 10 obras de implantação e Postos 
de Saúde e 01 obra de reforma e/ ou ampliação de Sede do DSEI Cuiabá. Assim, a 
Unidade estipulou como meta física 17 unidades, mas somente concluiu 02 unidades.  
Cabe ressaltar que na LOA o quantitativo definido foi de 34 unidades. 

b) Ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e 
Controle de Agravos. 

Quadro 44: Execução das Metas Físicas e Financeiras da Ação 7684. 

Nº Descrição 
Unidade 

de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 
Prevista 

* 
Realizada 

Prevista 
** 

Realizada 
*** 

1 
Implantar em 2012, sistemas de 
abastecimento de água em 150 
aldeias. 

unidade 150 0 

45.986.192 85.185 
2 

Reformar/ ampliação em 2012, 
sistemas de abastecimento de água 
em 200 aldeias. 

unidade 200 2 

3 

Implantar, reformar/ ampliação em 
2012, obras de 
implantação/reforma/melhorias de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares 

unidade 100 1 

* Fonte: ECAR/SESAI/2012. 
**Fonte: Previsão CGESA com base na Dotação Atualizada (LOA 2012). 
***Orçamento pago referente a aditivo de obras de exercícios anteriores (Funasa) no valor de R$ 
85.185,01. 

De modo semelhante à Ação anterior, o gestor justificou a baixa execução das metas 
físicas e financeiras devido ao fato de a meta física prevista ter sido estipulada em 
função da média das ações realizadas na série histórica da Funasa (para obras) e na 
programação anual do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde (para obras e 
aquisições). 

Salientou também que apresentou o resultado, no Relatório de Gestão, como 
satisfatório, porque considerou a contratação das obras e não a sua conclusão e ainda 
considerou o valor empenhado e não o valor pago. Acrescentou que as obras que foram 
contratadas no exercício de 2012 serão pagas ao longo da sua execução e que as 
aquisições efetuadas não foram liquidadas no exercício, dessa forma, a maior parte das 
contratações/aquisições não passaram pela etapa do pagamento.  

Informou que contratou 128 obras para implantação de sistemas de abastecimento de 
água, 88 obras para reforma e/ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e 44 
obras de implantação, reforma e/ou ampliação de melhorias sanitárias domiciliares. 
Assim, a Unidade estipulou como meta física 450 unidades, mas somente concluiu 03 
unidades.  Cabe ressaltar que na LOA a meta física definida era de 305 unidades. 

Assim, na avaliação do alcance das metas para as Ações 3869 e 8674 observou-se um 
baixo nível de execução tanto físico quanto financeiro, mormente, porque as metas 
foram planejadas em função da integralidade de execução das obras. Ademais, o gestor 
informou, por meio do Ofício 490/GAB/SESAI/MS, de 14.06.2013, a impossibilidade 
de execução completa dessas obras em função da insuficiência de profissionais 
qualificados para atuarem na elaboração de projetos de engenharia e para realizarem o 
acompanhamento de obras nos DSEIs, muitas vezes localizados em regiões de difícil 
acesso. Por conseguinte, a Unidade reconheceu a dificuldade de conclusão da maioria 
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das obras contratadas em apenas um exercício. Desse modo, constatou-se que a 
definição de metas para essas Ações, tendo por referencial a execução plena dos objetos 
contratados, foi inadequada segundo a realidade da Unidade e impactou a avaliação dos 
resultados. 

c) Ação 6140 – Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos 
Indígenas. 

Quadro 45: Execução das Metas Físicas e Financeiras da Ação 6140 

Nº Descrição 
Unidade 

de Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista * Realizada Prevista** Realizada*** 

1 
Monitorar os dados dos 
SISVAN indígena nos 
DSEI. 

percentual 100 100 

6.400.000,00 5.350.000,00 

2 
Distribuir cestas de 
Alimentos. 

unidade 62.000 62.000 

3 
Implantar o Programa de 
Suplementação de Ferro e 
Vitamina nos DSEI . 

unidade 22 6 

4 

Custeio de Projetos de 
atividades por meio de 
cooperação internacional 
(OPAS), com ênfase na 
atenção básica, vigilância 
em saúde, interculturalidade, 
gestão descentralizada, 
incorporação de novas 
tecnologias, e temas de 
interesse da saúde indígena. 

unidade 

Contratação de 
52 Consultores, 
Realização de 4 

oficinas de 
Capacitação, 

Realização de 2 
estudos técnicos 

na área de 
vigilância 

nutricional. 

52 
Consultores 

contratados, 4 
Oficinas 

realizadas, 2 
estudos 
técnicos 

elaborados. 

 
5 

Transferências (Convênios) 
destinadas à ações 
complementares de atenção 
básica em saúde indígena e 
atividades de assistência à 
saúde em áreas indígenas. 

Unidade - - 

*Fonte: ECAR/DASI/SESAI/2012. 
**Fonte: Previsão DASI/DGESI com base na Dotação Atualizada (LOA 2012). 

O gestor justificou a baixa execução da meta de n º 03 em função da falta de orçamento.  
Em relação à meta de nº 05 esclareceu que foi prevista a possibilidade da realização de 
transferências por meio de Convênios, sem definição do quantitativo a ser firmado, e 
que não houve nenhuma pactuação para o exercício em análise.  
De acordo com o quadro apresentado verificou-se satisfatório o alcance da meta 
financeira segundo o planejado pelo gestor, uma vez que, do montante empenhado de 
R$ 6.400.000,00, foi liquidado o valor de R$ 5.350.000,00, perfazendo 84% de 
execução. 
Contudo, cabe ressaltar que na LOA/2012 foi definido o quantitativo de 34 DSEIs a 
serem beneficiados com ações de vigilância e segurança nutricional. Nesse sentido, a 
Unidade argumentou que estipulou metas para a referida Ação em função da 
programação anual do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde. Tal fato 
impossibilitou a avaliação da meta física em termos comparativos com a Lei 
Orçamentária, uma vez que, não é possível afirmar que todos os 34 DSEIs foram 
beneficiados com as ações apresentadas pelo gestor. 
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d) Ação 8743 – Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena. 

Quadro 46: Execução das Metas Físicas e Financeiras da Ação 8743 

Nº Descrição 
Unidade de 

Medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista*  Realizada Prevista** Realizada** 

1 

Transferências (Convênios) 
destinadas à ações 
complementares de atenção 
básica em saúde indígena e 
atividades de assistência à saúde 
em áreas indígenas (Equipes 
Multidisciplinares de Saúde 
Indígena – EMSI)   

unidade          
Celebrar 

convênios nos 
34 DSEI 

 
Convênios 

celebrados nos 
34 DSEI 

 

708.000.000 605.436.301 

2 

Custeio de Projetos de atividades 
por meio de cooperação 
internacional (OPAS), com 
ênfase na atenção básica, 
vigilância em saúde, 
interculturalidade, gestão 
descentralizada, incorporação de 
novas tecnologias, e temas de 
interesse da saúde indígena. 

unidade 

Contratação de 
10 

Consultores; 
Apoio técnico 
e operacional 
em 34 DSEI; 
Realização de 

9 Oficinas 
visando a 

capacitação e 
treinamento de 
profissionais 

de saúde  

10 Consultores 
contratados; 

34 DSEI 
apoiados 
técnico-

operacion.; 
9 Oficinas de 
capacitação 
realizadas 

3 
Aquisição de combustíveis, 
lubrificantes e manutenção leve 
da frota para atender 34 DSEI. 

Unidade 
 

Atender 34 
DSEI 

34 DSEI 
Atendidos 

4 

Aquisição e fornecimento de 
alimentação e gêneros 
alimentícios nos 34 DSEI e 
unidades de saúde, com objetivo 
de atender a pacientes e 
acompanhantes hospedados 
nestas unidades e a realização de 
atividades de capacitação e 
controle social 

Atender 34 
DSEI 

34 DSEI 
Atendidos 

5 

Aquisição e Fornecimento de 
medicamentos para atenção 
básica, de culto alto, material 
médico-hospitalar e odontológico 
nos 34 DSEI  

unidade 
Atender 34 

DSEI 
34 DSEI 

Atendidos 

6 

Locação de meios de transportes 
para remoção de paciente de 
pacientes, deslocamento de 
equipes de saúde (inclui horas 
voo, locação de veículos 
terrestres, embarcações e outros 
destinados também a 
capacitações e controle social)  

unidade 
Atender 34 

DSEI 
34 DSEI 
atendidos 

7 

Contratação de empresas 
destinadas a transportes de 
medicamentos, equipamentos e 
materiais de uso nas ações de 
saúde indígena (Fretes e 
Transporte de encomendas) para 
atender 34 DSEI 

unidade 
Atender 34 

DSEI 
34 DSEI 
atendidos 
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8 

Imunizar crianças aldeadas < 7 
anos de idade com esquema 
vacinal completo, de acordo com 
o calendário básico de vacinação 
da criança indígena. 

Percentual 70 72,3 

9 

Capacitar os profissionais das 
EMSI para atuarem no contexto 
da saúde indígena utilizando a 
estratégia AIDPI. 

unidade 32 32 

10 
Apoiar processos de 
multiplicação do AIDPI para as 
EMSI nos DSEI. 

unidade 3 6 

11 

Realizar oficinas, seminários e 
reuniões para atualização de 
profissionais em profilaxia da 
transmissão vertical do HIV, 
sífilis, hepatite viral B e do 
HTLV em gestante e crianças. 

unidade 3 6 

12 
Realizar manejos de hepatites 
virais aos indígenas do Vale do 
Javari. 

unidade 4 3 

13 

Capacitar os responsáveis 
técnicos de saúde bucal dos DSEI 
para o programa Brasil Sorridente 
Indígena. 

percentual 100 100 

14 

Realizar operações nos DSEI 
para garantir atendimento em 
áreas de difícil acesso em 
parceria com o Ministério da 
Defesa. 

unidade 12 10 

15 
Realizar ações para o controle 
dos casos de suicídios nos DSEI 
com maior incidência. 

unidade 0 2 

16 
Imunizar a população indígena – 
Operação Gota. 

percentual 70 74 

17 
Imunizar a população indígena – 
Influenza. 

percentual 80 80,35 

18 
Apoiar as reuniões dos Conselhos 
locais, Distritais, Fórum de 
Presidentes de CONDISI. 

unidade 896 896 

19 
Realizar Oficina de 
Multiplicadores para o controle 
Social Indígena. 

unidade 1 1 

*Fonte: PLOA 2012/ECAR/DASI/CGPO/SESAI 
**Fonte: LOA 2012/SIAFI  

O gestor apresentou o quadro acima com a descrição das metas estipuladas em função 
da programação anual do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde. Das 19 
metas físicas que foram previamente previstas para o exercício, 11 foram integralmente 
cumpridas, 06 apresentaram resultados superiores aos planejados e 02 não foram 
integralmente cumpridas. Em relação à meta nº 12 que trata da realização de manejos de 
hepatites virais aos indígenas do Vale do Javari, o gestor justificou o não alcance em 
função do adiamento de um manejo clínico para o exercício de 2013. Quanto à meta nº 
14, o gestor apresentou a seguinte justificativa para a não implementação integral: “A 
unidade esclarece que para o desenvolvimento de ações específicas com o objetivo de 
reduzir a mortalidade infantil e materna, foram selecionados 16 DSEI prioritários, que 
apresentam maior proporção de população indígena em extrema pobreza, além de 
concentrarem 70% do número absoluto de óbitos em crianças menores de um ano 
registrados em 2011. Para o exercício de 2012 foram desenvolvidas ações de 
atendimento em áreas de difícil acesso em 10 DSEI prioritários, dentre 12 DSEI 
programados, em parceria com o Ministério da Defesa e com outras instituições. 
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O não cumprimento da meta (DSEI Médio Rio Purus e DSEI Médio Rio Solimões e 
Afluentes) se deu em decorrência por problemas na organização do cronograma 
proposto em parceria com o Ministério da Defesa, que não dispunha de aeronaves no 
período programado para a realização das atividades. Nos demais DSEI prioritários 
(Interior Sul, Tocantins, Maranhão e Kaiapó do Mato Grosso) as ações em parceria 
com o Ministério da Defesa não foram consideradas necessárias e foram desenvolvidas 
atividades relacionadas a capacitação das Equipes de Saúde Indígena e reorganização 
do processo de trabalho”. 

Verificou-se que do montante empenhado, R$ 605.436.301,28 foram liquidados, 
representando 86% de execução financeira.  

De forma geral, observou-se que a Ação alcançou satisfatoriamente a meta estipulada na 
LOA, tendo em vista que todos os DSEIs foram fortalecidos, em algum grau, com ações 
de Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena. 

Em que pese o atingimento da meta física e financeira, segundo os parâmetros 
estabelecidos na LOA e os apresentados pelo gestor, novamente restou prejudicada 
avaliação do resultado quanto à eficácia e a eficiência dessa Ação no alcance dos 
objetivos estratégicos da Unidade, uma vez que, conforme já apresentado em item 
específico deste relatório, a principal execução da Ação ocorre em favor da celebração 
de Convênios com Entidades para prestação de serviços de saúde, e constatou-se a 
inexistência de avaliação de desempenho dessas Entidades, bem como da efetividade 
das ações desenvolvidas por essas.  

Concernente às Ações 6140 e 8743, apesar de ter sido observada quase a totalidade da 
execução financeira das despesas programadas/fixadas na LOA/2012, impende ressaltar 
que não foi possível avaliar os resultados quanto aos aspectos qualitativos, pois as metas 
instituídas e estabelecidas pela Unidade se apresentaram desvinculadas de indicadores 
gerenciais que não permitiram o juízo de valor, bem como a avaliação e aferição sobre a 
efetividade dos resultados obtidos. 

Corroborando tal constatação a Unidade informou que utiliza o Sistema E-car 
(http://ecar.saude.gov.br:8080/pe2012/), de domínio do Ministério da Saúde, o qual 
disponibiliza um indicador de desempenho com base no percentual de alcance da meta 
programada apenas para os resultados prioritários de acompanhamento do Ministro. 
Todavia afirmou que não dispõe de sistema próprio de acompanhamento e 
monitoramento das suas atividades e, ainda, não possui indicadores de gerenciamento 
dos seus resultados, o que prejudicou a realização do monitoramento de diversos 
processos, comprometendo a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos na 
execução das Ações e a percepção do gestor quanto à necessidade de atuação com vistas 
a garantir que os resultados alcançados estejam de acordo com as metas pactuadas.  
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Secretário Especial de Saúde Indígena não planejou adequadamente as metas 
vinculadas às Ações sob sua responsabilidade, segundo a capacidade de execução da 
Unidade, impossibilitando a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da 
gestão. 
   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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O Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Planejar, para o próximo exercício, metas física e financeira para as 
Ações sob sua responsabilidade, estabelecendo critérios/formas de mensuração que 
considerem tanto a capacidade de execução da Unidade quanto à possibilidade de 
avaliação dos resultados da gestão quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos. 
 
 
1.1.10 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.10.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de indicadores de desempenho da gestão na Sesai. 
 
Fato 
 

Em análise ao Relatório de Gestão encaminhado pela Sesai nos termos da DN-TCU nº 
124, de 5/12/2012, foi verificado que a Unidade não apresentou indicadores visando à 
aferição de desempenho da sua gestão. Ainda, segundo o RG, atualmente, os resultados 
das ações desenvolvidas pela Unidade têm contribuído para a formação de indicadores 
do Programa Temático 2065 – Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, 
cuja responsabilidade é do Ministério da Justiça. Entretanto, a avaliação de indicadores 
de programas temáticos não foi objeto de análise desta auditoria. 

A construção e utilização de indicadores de desempenho das Ações Governamentais são 
fundamentais à Unidade, uma vez que atuam como instrumentos de auxílio ao 
planejamento e ao gerenciamento de processos, e possibilitam a avaliação do alcance 
dos resultados esperados, norteando, em uma ótica maior, a realização da missão 
institucional. Nesse sentido, a ausência de desenvolvimento de indicadores pelo gestor 
impossibilita a realização de avaliações periódicas sobre os impactos das atividades na 
gestão e assim inviabiliza a adoção de providências tempestivas com vistas à melhoria 
do desempenho.  

Por meio da SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, o gestor foi instado a se manifestar 
quanto aos processos relacionados à elaboração e alimentação de indicadores de 
desempenho da Unidade, bem como a justificar a ausência de apresentação desses 
indicadores no Relatório de Gestão.  

Em resposta à SA nº 201306056/001, de 03/06/2013, o gestor apresentou as seguintes 
informações:  

“Não há normativo interno e específico da Sesai determinando os responsáveis por tais 
processos, como também não há rotina institucionalizada visando à elaboração, 
alimentação e utilização dos indicadores de desempenho, exceto o indicador integrante 
do PPA 2012-2015, intitulado Taxa de Mortalidade Infantil Indígena, constante das 
Fls. 53 do Relatório Anual de Gestão 2012, cuja fonte encontra-se no sistema SIASI, 
gerido pelo Departamento de Gestão da Saúde Indígena – DGESI e alimentado 
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mediante registros inseridos pelos DSEI. Ressalta-se também o indicador de alcance 
dos resultados prioritários de acompanhamento mensal do Ministro de Estado da 
Saúde. 

Não há indicadores gerenciais de desempenho da Gestão no âmbito da Sesai. No 
entanto, o modelo de distribuição dos tetos orçamentários com base em critérios 
definidos, contribuirá para a elaboração de um modelo de gestão a partir de 
indicadores de desempenho, já que um dos critérios selecionados será construído com 
vistas aos resultados de produção em saúde indígena executados pelos DSEI.  

Estima-se que a previsão inicial de implantação do modelo de distribuição dos tetos 
orçamentários será em 2014, conforme já mencionado. Ressalta-se ainda que as áreas 
técnicas do Departamento de Gestão da Saúde Indígena – DGESI, do Departamento de 
Atenção da Saúde Indígena – DASI, e do Departamento de Saneamento e Edificações 
da Saúde Indígena - DSESI estão mobilizados na elaboração de indicadores de 
desempenho gerencial, de Saúde Indígena e de Saneamento, respectivamente. Espera-se 
ainda que até o fim do exercício de 2014 tais indicadores possam avaliar a gestão bem 
como os resultados previstos nos Planos Distritais, mediante a elaboração de uma 
sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos referidos Planos”.  

Quanto às justificativas para a não apresentação de indicadores de desempenho no 
Relatório de Gestão, a Unidade ponderou considerar o que segue:  

“a recente criação da Sesai em agosto de 2010 (Lei 12.314, de 19 de agosto de 2010) 
regulamentado em outubro de 2010 (Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, com 
posteriores revogações até a publicação do Decreto nº 7.797 de 30 de agosto de 2012), 
bem como seu período de transição no exercício de 2011, marcado por ajustes de 
transição e transferência de mobiliário, e somente assumindo de fato suas 
responsabilidades institucionais e execução de ações por suas unidades (DSEI) no 
exercício de 2012, conforme destacado no capítulo I, item 1 do Relatório Anual de 
Gestão 2012, constante das fls.14” e “o reduzido quadro técnico e a alta rotatividade 
de seus profissionais, bem como a ausência de profissionais qualificados com expertise 
em planejamento estratégico e modelagem de gestão baseado em indicadores de 
desempenho gerencial (efetividade, eficiência, eficácia e economicidade). Por essas 
considerações, a Sesai não apresentou os indicadores de desempenho no Relatório 
Anual de Gestão de 2012”. 

Em que pesem as manifestações, a ausência de desenvolvimento de indicadores pela 
Unidade prejudicou o monitoramento e a avaliação da gestão, o acompanhamento do 
alcance das metas, a implementação de melhorias na qualidade dos serviços prestados e 
a identificação da necessidade de correções tempestivas pela administração. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Secretário Especial de Saúde Indígena não desenvolveu indicadores de desempenho 
na UJ a fim de possibilitar a auto avaliação da gestão, bem como permitir a avaliação de 
despenho pelos Órgãos de Controle. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
nO Gestor não se manifestou no que tange a esta constatação. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A análise do controle interno restou prejudicada tendo em vista que o gestor não se 
pronunciou sobre esta constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Desenvolver indicadores de desempenho da gestão para as áreas de 
atuação mais relevantes da UJ, atendendo os preceitos da Portaria-TCU nº 150/2012, de 
03.07.2012, e da Decisão Normativa TCU nº124/2012, de 05.12.2012 quanto à utilidade 
(completude) e mensurabilidade (Acessibilidade; Comparabilidade; Confiabilidade; 
Economicidade), de forma a medir a efetividade dos principais processos da Unidade, 
bem como os resultados alcançados pela gestão no exercício. 
 
Recomendação 2: Normatizar procedimentos visando à elaboração e utilização de 
indicadores gerenciais de desempenho, bem como definir em normativos internos os 
responsáveis por esses processos de elaboração e utilização de indicadores de 
desempenho da gestão. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308024 
 
1 Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas 

1.1 Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena  

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Quadro de servidores insuficiente para implementação de controles 
administrativos internos. 
 
Fato 
 
Trata a presente análise dos atos de gestão que nortearam o processo administrativo 
25.185.014.759/2010-69, relativo ao contrato n. 09/2011, de 06/05/2011, o qual fora 
formalizado em decorrência do Pregão eletrônico n. 06/2011, celebrado entre a 
Fundação Nacional de Saúde, FUNASA/MS, e a empresa Luger Serviços Ltda (CNPJ 
07.562.469/0001-63), cujo objeto fora a contratação de pessoa jurídica especializada no 
ramo de prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão-de-obra de 
motoristas, tendo como vigência o período compreendido entre 06/05/2011 a 
05/05/2012. 
 
Inicialmente, torna-se necessário contextualizar determinados fatos acerca da 
contratação destes serviços. 
 
A demanda inicial, acerca da contratação terceirizada de motoristas, advém das 
necessidades existentes, à época, na Fundação Nacional de Saúde, FUNASA/MS, a qual 
competia as ações de atenção básica à saúde indígena. 
 
No que se refere às atribuições atinentes à saúde indígena, observa-se que o Art. 11 da 
Lei n. 12.314, resultante da conversão da Medida Provisória n. 483, ambas de 2010, 
transfere ao Ministério da Saúde as competências relativas ao atendimento de atenção 
básica do Departamento de Saúde indígena, até então a cargo da FUNASA. 
 
Por sua vez, o Decreto n.7.336, de 19/10/2010, que aprovou a Estrutura Regimental do 
Ministério da Saúde, dispõe em seu Art. 6º, que o Ministério da Saúde e a FUNASA 
terão o prazo de 180 dias para efetivar a transição da gestão do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, compelindo a FUNASA, segundo o § 1º do mesmo dispositivo, 
assegurar todo apoio necessário para que a transição ocorra sem prejuízo da 
continuidade das ações voltadas aos povos indígenas. 
 
Tendo como premissa a preservação da continuidade das ações aos povos indígenas, e a 
transferências de competências especificamente para à Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde, verificou-se ser juridicamente possível a transferência 
não só dos direitos, mas também das obrigações. 
 
Nesse cenário, o instrumento jurídico, no qual se valeu a FUNASA, fora a sub-rogação 
de contratos administrativos cuja relevância se mostrou necessária à continuidade dos 
serviços aos povos indígenas. O parecer jurídico da Advocacia Geral da União não 
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vislumbrou impedimento legal e constitucional à transferência de direitos e obrigações, 
ratificando a possibilidade de sub-rogação de contratos administrativos. 
 
Assim, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, ora 
representada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em Mato Grosso do Sul, 
DSEI/MS, firmou Sub-rogação Contratual n. 13/2011 de 30/09/2011, do Contrato nº 
09/2011, decorrente do Pregão Eletrônico n. 06/2011, tendo como início da prestação 
dos serviços sub-rogados, a data de 01/10/2011. 
 
Em 04/05/2012, em virtude da homologação da Convenção Coletiva de Trabalho 
2012/2012, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob n. MS00536/2011, a 
qual promove reajuste salarial aplicável à categoria de motoristas, ora celebrado entre o 
DSEI/MS e a empresa Luger, o primeiro termo aditivo alterando o valor inicialmente 
contratado de R$ 5.092.671,24 (cinco milhões, noventa e dois mil, seiscentos e setenta e 
um reais e vinte e quatro centavos) para R$ 5.915.910,81 (cinco milhões, novecentos e 
quinze mil, novecentos e dez reais e oitenta e um centavos) cuja aplicabilidade dos 
novos valores tem como data-base da categoria o 1º de janeiro de 2012, sendo, portanto 
aplicável de 01/01/2012 a 31/12/2012. 
 
Na mesma data, fora celebrado Segundo Termo Aditivo, prorrogando o período de 
vigência para 06/05/2012 a 05/05/2013, ou seja, por mais 12 meses, visto a 
administração ter considerado mais vantajosa a prorrogação deste contrato do que a 
realização de novo certame.  
 
Expostos os fatos iniciais acerca do rito processual desde a contratação com a Empresa 
Luger para prestação de serviços de motoristas até sua inserção no rol de contratos cuja 
responsabilidade no exercício de 2012 recai sobre a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena, representada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em Mato Grosso do 
Sul, DSEI/MS, apresentaremos as inconsistências identificadas no referido processo 
pós-sub-rogação. 
 
a) Inexistência de Garantia Contratual. 
 
O Edital do Pregão Eletrônico 06/2011, especificamente em seu item 20, estabelecia a 
obrigatoriedade de que a empresa vencedora apresentasse garantia no valor de 3% do 
valor global do contrato, e que a garantia deveria ser renovada a cada prorrogação 
efetivada na vigência do mesmo. O mesmo dispositivo editalício assegurava que a 
garantia deveria ter validade 03 meses após a vigência do contrato. 
 
O contrato de sub-rogação, por sua vez, em sua cláusula terceira celebrava a 
necessidade de apresentação pela empresa de  endosso da garantia prestada em razão do 
contrato de motorista (contrato nº 09/2011) visando à alteração do beneficiário, ou seja, 
da FUNASA/MS para o DSEI/MS, após sua publicação, a qual ocorreu em 07/10/2011. 
 
Ocorre que analisando os autos do processo em tela não identificamos o referido 
endosso ao DSEI/MS, a tabela abaixo reflete de forma clara o exposto: 
 

Contrato FUNASA/MS 
Valor do Contrato R$ 5.092.671,24 Publicação do Contrato 

Sub-rogado em 
07/10/2011 - endosso 

Vigência do Contrato 06/05/2011 a 05/05/2012  

Valor da Garantia (3%) R$ 152.780,13 



 

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

não apresentado. 
Garantia Apresentada 
Favorecido FUNASA/MS 
Vigência  06/05/2011 a 03/08/2012 

Valor R$ 152.780,13 
 
Oportuno destacar que a empresa Luger, apesar de não ter apresentado endosso, à 
época, apesentou nova garantia, esta em cumprimento aos aditivos contratuais pós-sub-
rogação do contrato, abrangendo o período de 01/01/2012 a 04/08/2013, nos seguintes 
termos:  
 
 

Condições da Garantia 
Favorecido DSEI/MS 

Valor do Contrato Aditivado 
R$ 5.915.910,81 

Vigência da Garantia 

01/01/2012 a 
04/08/2013 

Valor da Garantia (3%) 
R$ 177.477,33 

 
Considerando que a nova garantia fora emitida em 12/06/2012, e que o contrato sub-
rogado ao DSEI/MS ocorreu em 07/10/2011, ficou latente a ausência de cobertura 
contratual no período de 07/10/2011 a 12/06/2012. Oportuno mencionar que este  
período não coberto por apólice de seguro fora  regularizado pelos  efeitos retroativos 
contemplados na nova apólice emitida pela empresa Luger ao DSEI/MS. 

b) Inadequada Segregação de Funções, impossibilitando uma eficiente e regular 
fiscalização por parte do fiscal do contrato. 

Consta dos autos do processo que o servidor designado para fiscalizar a execução do 
contrato n. 09/2011, conforme Portaria de designação FUNASA/MS n. 219 de 13/05/11, 
é o mesmo servidor que está atuando como fiscal pós-sub-rogação do contrato ao 
DSEI/MS.  

Em virtude das alterações nas competências entre FUNASA e DSEI, e considerando 
que o servidor encontra-se lotado no DSEI/MS entendemos ser válida a designação pós-
sub-rogação, mesmo que feita inicialmente pela FUNASA/MS. 

Ocorre que o mesmo servidor, na administração do DSEI/MS, atua em diversas frentes 
de trabalho e acumula as competências de fiscal do contrato, atestação da nota fiscal, 
autorização de pagamento, autorização de aditivo contratual, pesquisa de preço para 
aditivo contratual, dentro outros atos que acabam por mitigar a segregação de funções.  

Os instrumentos normativos que permitem que o servidor atue em diferentes frentes são 
os seguintes: 
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1)- Portaria s/n, de 29/03/2011, publicada no DOU em 31/03/2011 da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena, designação para que o mesmo atue nos casos de 
impedimentos legais e eventuais do Chefe do DSEI/MS a praticar atos de gestão 
orçamentária e financeira da unidade; 

2)- Portaria Ministério da Saúde n. 516 de 22/03/2011, nomeia o servidor para atuar 
como Chefe de Serviço dos Recursos Logísticos, cujas competências definidas pelo 
Decreto Ministerial n. 7.530 de 21/07/2011, alterado pelo Decreto 7.797 de 30/08/2012, 
são: 

“ Art. 8º Ao Departamento de Logística em Saúde compete: 

I - planejar o processo de logística integrada de insumos estratégicos para a saúde; 

II - planejar, coordenar, orientar e avaliar as atividades de compra de bens e de 
contratação de serviços relativos a insumos estratégicos para a saúde; 

III - acompanhar e avaliar a elaboração dos contratos e aditivos referentes ao 
fornecimento de bens e à prestação de serviços relativos a insumos estratégicos para a 
saúde; 

IV - planejar, coordenar, orientar e avaliar a armazenagem e a distribuição de insumos 
estratégicos para a saúde, adquiridos pelo Ministério; 

V - planejar, coordenar, orientar e avaliar os processos de orçamento, finanças e 
contabilidade das compras de bens e contratações de serviços relativos a insumos 
estratégicos para a saúde; e 

VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária, financeira e contábil, no 
âmbito do Ministério, relativas aos créditos sob sua gestão.” 

3)- Portaria da Secretaria Especial de Saúde Indígena n. 58 de 26/04/2011, designa o 
servidor como um dos responsáveis para registrar a conformidade dos Registros de 
Gestão no âmbito do DSEI/MS; 

4)- Servidor elabora o Termo de Referência Vinculado ao Contrato de motoristas 
09/2011 (p. 482 d processo); 

5)- Despacho n. 276/2012 DSEI/MS, de 20/04/2012, no qual o servidor atesta que fora 
feito pesquisa de mercado e opina favoravelmente a prorrogação por mais 12 meses do 
contrato nº 09/2011;  

6) Atestação nas notas fiscais emitidas pela empresa no exercício de 2012, referente à 
prestação de serviços de motoristas; 

Nesse contexto, fica latente a centralização de diversas funções em um só servidor, fato 
que acaba por fragilizar o ambiente de controle da Unidade. 
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Outro ponto de destaque decorre do fato de que este contrato é executado em 16 
municípios do estado de Mato Grosso do Sul, fato que logisticamente impossibilita que 
um único fiscal, com várias outras atividades, possa acompanhar a regularidade na 
execução do contrato. 

c) Carga horária estabelecida no Termo de Referência incompatível com a jornada de 
trabalho da Unidade: 

Verificando o termo de referência aplicável ao exercício de 2012, nota-se que fora 
estabelecida carga horária de 44 horas semanais para os motoristas  não coincidentes 
com  40 horas semanais aplicáveis aos servidores do DESEI/MS, resultando em um 
descompasso na carga horária para execução do serviço. 

Oportuno mencionar que o Termo de Referência não contemplava a possibilidade  de 
compensação de horários para cumprimento da jornada semanal caso   a carga horária 
ultrapasse o período de 8 (oito) horas. Sendo assim,  o DSEI/MS deveria ter notificado a 
empresa contratada para  apresentar  acordo individual escrito ou acordo coletivo com  
previsão da compensação de horas excedentes. 

d) Pagamento de insalubridade no exercício de 2012 sem Laudo Pericial. 

Com o objetivo de verificar se fora repassado aos funcionários o benefício obrigatório 
contemplado no Termo de Referência, bem como pela Convenção Coletiva da 
categoria, quais sejam vale-alimentação e vale-transporte, efetuamos o cotejamento dos 
holerites referente aos meses de 03/2012 e 07/2012. 

Como resultado, identificamos que nesses meses fora pago aos motoristas, 10% sobre o 
salário mínimo da categoria a título de insalubridade. Apesar de ser devido o 
pagamento, não identificamos laudo pericial, para o exercício de 2012, que ateste a 
insalubridade laboral. 

No mesmo contexto, fora observado que, no mês 03/2012, 89 funcionários, de um total 
de 151, não atestaram os seus holerites quanto ao recebimento de vale alimentação e 
transporte, itens que compõe o custo formado pela empresa, bem como os valores pagos 
à mesma. Tal fato é reiterado no mês de 07/2012, onde 68 funcionários, de um total de 
148 motorista que trabalharam no período, não atestaram o recebimento. 

Assim, tomadas em conjuntos, as deficiências identificadas, nos permitem concluir que 
o ambiente de controle da Unidade é frágil.   
##/Fato## 

Causa 
 
Controles Internos Administrativos frágeis em decorrência de insuficiente capacidade 
laboral no quadro de servidores.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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 A Unidade, mediante Ofício n. 414/2016/GAB/DSEI/MS/SESAI, de 07/05/2013, 
apresentou as seguintes justificativas. Vale ressaltar que justificativas atinentes a outros 
pontos deste relatório foram suprimidas para melhor entendimento: 

   “Em atenção à solicitação de auditoria 201308024/08, temos a informar, no que se 
refere a inconsistências identificadas no processo pós-sub-rogação do Pregão 
Eletrônico nº. 06/2011: 

 - quanto ao endosso da garantia prestada do contrato de motorista, temos a 
informar que a empresa por meio da seguradora emitiu o endosso em 24/10/2011, 
conforme apólice anexa.  

- quanto à apólice ter sido emitida em 12/06/2012, temos a informar que o termo 
aditivo da repactuação ocorreu em maio/2012, e somente após essa data é que a 
empresa solicitou à seguradora emitir a apólice, bem como o endosso, conforme 
apólice anexa. 

2.  No que se refere ao laudo de Insalubridade ter validade, temos a informar que 
conforme a Orientação Normativa/MPOG nº. 02/2010, em seu art. 8º, & 2º “o laudo 
para concessão de adicionais não terá validade, devendo ser refeito sempre que houver 
alteração dos riscos presente.” Ainda, a NR 15, bem como a Lei 8112/90, não 
mencionam a validade de laudo. O Laudo Técnico das Condições de Trabalho-LTCAT, 
informa que “devendo ser realizadas as alterações necessários no mesmo, sempre que 
as condições de nocividade se alterarem”. O que não ocorreu nas condições deste 
DSEI/MS. 

3.  Informo que o Ministério da Saúde, está programando para o exercício de 
2013, um laudo de insalubridade, específico para os Distritos da SESAI. 

4.  Com referência a carga horária, no item 3.10 do Termo de Referência  às fls. 

465, item ... “que os motorista em atividades nos plantões 12x36, estando em atividades  
na condução de pacientes indígenas  em atendimento para referência de urgência e 
emergência e os demais de 44 horas semanais atenderão as equipes multidisciplinares 

de saúde tanto nos deslocamentos para as aldeias quanto nas atividades diárias de 

visitas domiciliares, considerando a necessidade de cada pólo, com a composição das 
equipes existentes e o número da população residentes nas aldeias dos respectivos 
pólos”.... Que por um lapso fez-se entender que a carga horária citada no termo de 
referência seria aplicada a todas as Unidades deste DSEI/MS, o que deveria ser apenas 
para as Casais e posto de saúde nas aldeias e não para a sede dos pólos base e do 
DSEI/MS, sendo que estes últimos, possuem cargas horárias diferenciada dos demais 
locais de trabalho, ou seja, 40 horas semanais.  

5.  Quanto ao questionamento da inexistência de assinatura em alguns holerites, 
no que diz respeito ao recebimento de vale alimentação e auxílio transporte, temos a 
informar: 



 

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

  a) dificuldade de ter a devolução da documentação devidamente 
assinada pelos motoristas indígenas, que por sua vez trabalham nas aldeias; 

6.   Por outro aspecto, consta no processo a relação nominal dos funcionários e o 
número do cartão Brasilcard, com o respectivo valor do repasse mensal do vale 
alimentação, com comprovação de pagamento por meio de boleto bancário.  

7.         No que se refere ao auxilio transporte, a empresa usa do mesmo procedimento, 
o repasse dos valores é feito semanal, para a ASSETUR, com comprovação de 
pagamento via boleto bancário. 

8.   Informamos que foi incluído nos Termos de Referência, cujo objetos foram 
peças de auditoria, a obrigatoriedade pela empresa vencedora, quando for o casos, em 
apresentar a relação nominal devidamente assinada pelos terceirizados, constando o  
recebimento dos cartões de auxilio alimentação e transporte. 

...... 

10.       Ainda, informamos que um novo processo para atender os serviços terceirizados 
de mão-de-obra de motoristas sob o nº. 25.048.000252/2013-46, já está em andamento, 
com as devidas correções das distorções elencadas na auditoria, bem como novo 
processo licitatório sob o nº. 25.048.000.784/2012-01, para a contratação de serviços 
terceirizados cujo objeto é a contratação de serviços diversos (apoio administrativo), 
está aguardando o agendamento do certame. 

12.       Por fim, não há como negar, o acúmulo de funções dos servidores do setor de 
logística e também as dificuldades encontradas desde a criação da Sesai e 
consequentemente da estruturação deste DSEI/MS, com um quadro reduzido de pessoal 
capacitado, sem estrutura física e logística adequada. 

13.  Ainda, este DSEI/MS, por meio da equipe de Serviços de Recursos Logísticos, 
se compromete a adequar os Termos de Referências, conforme as orientações da 
auditoria e ter um controle mais efetivo de seus processos de trabalho.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Após análise às justificativas apresentadas pelo gestor, podemos concluir que: 
 
a) Quanto ao endosso de garantia: 
Ainda que não conste do processo, a Unidade diligenciou a empresa Luger, e esta 
demonstrou que fora feito, tempestivamente (24/10/2011), endosso da garantia ao 
DSEI/MS. Assim, entende-se a constatação elidida. 
 
b) Quanto à validade do Laudo de insalubridade:  
Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas, regime ao qual se submete os 
funcionários terceirizados, é considerada atividade insalubre aquela em que o 
trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância 
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  
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Entende-se por Limite de Tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.  
 
A Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, é quem define o que é 
atividade insalubre. Por sua vez, o Laudo Técnico de Avaliação de Insalubridade  
(LTCAT) é elaborado de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos anexos da 
referida norma regulamentadora, e tem por objetivo a caracterização ou não do direito 
de percepção do adicional de insalubridade, evitando o pagamento indevido ou a sua 
omissão.  
 
No mesmo contexto, conforme subitem 9.2.1.1 da Norma Regulamentadora, NR-09, 
deverá ser efetuado, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise 
global do Laudo de Insalubridade para avaliação do seu desenvolvimento e realização 
dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. 
 
A Norma Regulamentadora – NR-15 (Lei nº 6514/77 – Portaria nº 12/83) estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todas as empresas que 
admitam empregados que estejam expostos a agentes nocivos à sua saúde. 
 
No caso de a empresa não possuir o Laudo de Insalubridade ou estar vencido, estará 
sujeita as sanções legais. A NR-28 prevê multa com valor de até 6.304 UFIR para 
descumprimentos das normas de segurança do trabalho. 
 
Diante do exposto, e considerando que a Unidade apresentou justificativas para 
insalubridade tendo por base a legislação aplicável aos servidores federais, cujo regime 
jurídico advém da Lei 8.112/90, entendemos não ser aplicável a legislação elencada pela 
Unidade frente à insalubridade de funcionários terceirizados. 
 
Assim, torna-se imperativo que a Unidade promova novo laudo de insalubridade, bem 
como considere a legislação pertinente aos funcionários terceirizados. 
 
c) Quanto à ausência de assinatura nos holerites: 
Entendemos as dificuldades na coleta de assinaturas dos funcionários, devido à 
prestação do serviço ocorrer em 16 municípios do Estado, nosso intento era o de 
verificar se a Unidade dispõe de mecanismos de controle com vistas a assegurar o 
cumprimento das condições trabalhistas por parte da empresa frente aos funcionários 
terceirizados. Como a Unidade demonstrou que exige da empresa, mensalmente, 
documentação comprobatória de que os funcionários recebem os benefícios de vale 
alimentação e vale transporte via sistemática de cartão, entendemos que esta 
documentação supriu o atesto dos funcionários. Resta pendente, porém, a necessidade 
de que conste do processo relação firmada pelos funcionários de que estes receberam o 
cartão emitido pela ASSETUR, no caso do vale transporte, e Brasilcard, para o vale 
alimentação. 
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d) Quanto à sub-rogação: 
A justificativa apresentada pela Unidade apenas reforça o fato de que a mesma sequer 
dispunha de estrutura para realizar uma contratação por dispensa ainda que emergencial 
motivo pelo qual se optou por sub-rogar um contrato com vícios, o qual teve inclusive  
uma contratação contrária ao parecer de Procurador Federal por parte da FUNASA/MS. 
 
e) Quanto à Fiscalização do contrato: 
As justificativas apresentadas pela unidade frente ao acúmulo de funções reforçam o 
fato de que a Unidade desde sua criação fora estruturada com um quadro reduzido e sem 
a devida capacitação. 
 
Diante do exposto, persistem as irregularidades apontadas, ressalvadas o endosso de 
garantia e a assinatura por parte dos funcionários terceirizados em seus holerites quanto 
ao recebimento de vale alimentação e vale transporte. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar rotinas de controles voltadas ao processo de contratação 
de empresas, bem como de fiscalização da execução contratual. 
 
Recomendação 2: Designar responsáveis nos Polos Bases para que esses promovam a 
fiscalização da execução contratual em suas Unidades, seguindo rotinas de controle 
previamente elaboradas pelo DSEI/MS. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de controles administrativos no processo de sub-rogação do contrato n. 
21/2010, bem como deficiência na fiscalização da execução desse. 
 
Fato 
 
Trata a presente análise dos atos de gestão que nortearam o processo administrativo 
25.185.008.315/2010-95, contrato nº Contrato n. 12/2011, formalizado mediante 
dispensa de Licitação, tendo por base legal o Art. 24, inciso XI, da Lei de Licitações 
8.666/93, adjudicado pela FUNASA/MS à empresa Luger Serviços Ltda (CNPJ 
07.562.469/0001-63), cujo objeto fora a contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviço terceirizado de 55 auxiliares de serviços diversos, 09 cozinheiros e 07 copeiros, 
a fim de atender as atividades auxiliares do Distrito Sanitário Especial Indígena 
(DSEI/MS), e seus respectivos Polos Base e CASAI´s. 
 
A exemplo do contrato anteriormente mencionado (contratação de motoristas) torna-se 
necessário contextualizar determinados fatos que resultaram na contratação destes 
serviços mediante dispensa de licitação até sua sub-rogação ao Distrito Sanitário 
Especial Indígena – DSEI/MS. 
 
A necessidade de contratação terceirizada havia sido objeto de certame iniciado em 
04/12/2009, Pregão eletrônico n. 18/2010, que devido a questionamentos de empresas 
participantes e  inconsistências insanáveis no Edital do certame, o Coordenador 
Regional da FUNASA/MS, à época, determinou a anulação do processo, fato que fora 
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acatado pelo Pregoeiro, bem como ratificado por Parecer Jurídico da Advocacia Geral 
da União. 
 
Em decorrência da anulação do Pregão n. 18/2010, a FUNASA/MS instaurou novo 
certame, Pregão eletrônico n. 35/2010, tendo como objeto a contratação terceirizada de 
mão-de-obra para postos de serviços, quais sejam 55 auxiliares de serviços diversos, 09 
cozinheiros e 07 copeiros. 
 
Como resultado deste novo certame, fora adjudicado o título de vencedora à empresa 
Solução Prestadora de Serviços Gerais (CNPJ: 10.492.129/0001-18). Para tanto, a 
FUNASA/MS celebrou o Contrato Administrativo n. 21/2010, no valor de R$ 
1.339.887,84, vigência 13/09/2010 a 13/09/2011, para prestação de serviço terceirizado 
de postos de serviços. 
 
No decorrer da vigência contratual, identificou-se que a empresa Solução transgrediu 
diversas obrigações contratuais, a exemplo de atraso no pagamento de funcionários, não 
pagamento de vale transporte, vale alimentação, ausência de recolhimento do Fundo de 
Garantia por tempo de serviço, e, como agravo apresentou garantia de execução 
contratual (apólice de seguro) falsa, conforme documentos acostados nos autos do 
processo que ratificam a conduta delitiva da empresa. 
 
Tal conduta gerou à empresa Solução rescisão contratual unilateral, multa de 10% do 
valor anual do contrato e impedimento de licitar e contratar com a União por um 
período de 05 anos, conforme consta do julgamento decorrente do Processo 
Administrativo 25.185.005.319/2011-01 de 31/05/2011. 
 
No que se refere à conduta delitiva de fraudar documento (apólice de seguro), a 
FUNASA/MS diligenciou à Polícia Federal, a fim de que fossem tomadas as medidas 
necessárias ao caso em tela (Ofício n. 1375/FUNASA/MS de 30/05/2011). 
 
Em virtude da rescisão unilateral, e devido à necessidade da prestação terceirizada do 
serviço, a FUNASA/MS entendeu convocar as demais empresas classificadas no Pregão 
eletrônico n. 35/2010, com o objetivo de adjudicar a execução remanescente do  
contrato a um novo fornecedor, tendo como respaldo o Art. 24, inciso XI, da Lei de 
Licitações. 
 
O estatuto de Licitações em seu bojo disciplina que: 
 
“Art. 24 É dispensável a licitação: 
... 
XI - 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” 
 
Assim, mediante o permissivo legal, fora celebrado novo contrato administrativo 
(Contrato n. 12/2011) tendo como partes a FUNASA/MS e a empresa Luger 
Multiserviços Ltda (CNPJ 07.562.469/0001-63), conforme DOU n. 136 de 18/07/2011, 
tendo como vigência o período de 13/07/2011 a 13/09/2011, no valor total de R$ 
1.422.450,00, já considerando os novos valores oriundos da Convenção Coletiva de 
2011/2011. 
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Em 13/09/2012 a FUNASA/MS celebrou primeiro termo aditivo ao contrato (Termo 
Aditivo n. 18/2011), prorrogando a vigência do contrato para 13/09/2011 a 13/09/2012, 
conforme publicado em 22/09/2011, DOU n. 183. 
 
Oportuno mencionar que a contratação da empresa Luger não observou a ordem de 
classificação do Pregão n. 35/2010, conforme consta do Parecer n. 
116/2011/PGF/PF/FUNASA/MS-fcss de 28/06/201 da Procuradoria Geral da Fazenda 
(PGF/MS), não obstante, a FUNASA/MS celebrou contrato de dispensa entendendo ter 
observado a ordem de classificação, conforme motivado no Despacho FUNASA/MS n. 
12 s/n, (p. 897 do processo n. 25.185.005.319/2011-01). 
 
A inobservância ao parecer da PGFN/MS por parte da FUNASA/MS, também fora 
identificada quando do primeiro termo aditivo, cujo objeto refere-se à alteração de 
vigência (13/09/2011 a 13/09/2012), onde mediante Parecer n. 186/2011/FE-FUNASA-
MS/PGF/AGU-fcss de 12/09/2011, o procurador federal se manifesta contrário à 
prorrogação por mais dozes meses do contrato 12/2011 com a empresa Luger. 
 
Em 30/01/2012, o Distrito Sanitário Especial Indígena em Mato Grosso do Sul, 
DSEI/MS, firmou Sub-rogação Contratual n. 01/2012, do Contrato 12/2011, firmado 
anteriormente entre a FUNASA/MS e a empresa Luger Multiserviços Ltda, decorrente 
do Pregão Eletrônico n. 35/2010, tendo como início da prestação dos serviços sub-
rogados a data de 01/01/2012. 
 
Em 10/08/2012, fora celebrado primeiro termo aditivo do contrato sub-rogado (Termo 
aditivo n. 10/2012), no qual o DSEI/MS altera o valor do contrato tendo por base a 
Convenção coletiva 2012/2012, passando a ter o valor anual de R$ 1.587.459,24. 
 
Em 14/09/2012, fora celebrado segundo termo aditivo (termo aditivo n. 15/2012) entre 
o DSEI/MS e a empresa Luger Multiserviços Ltda alterando o período de vigência para 
14/06/2012 a 13/09/2013. 
 
Exposto os fatos iniciais acerca do rito processual desde a rescisão unilateral até a sub-
rogação do contrato com a Empresa Luger, para prestação de serviços, cuja 
responsabilidade no exercício de 2012 recai sobre a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena, representada neste ato pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em Mato 
Grosso do Sul, DSEI/MS, apresentaremos os resultados de nossas análises acerca do 
processo pós-sub-rogação. 
 
a) Quanto à Licitação Dispensável e sua Sub-rogação:  
 
A licitação dispensável com a empresa Luger decorre de uma inexecução contratual por 
parte da empresa Solução, a qual teve o contrato rescindido unilateralmente pela 
FUNASA/MS.  
 
A lei 8.666/93, em seu Art. 24, inciso XI, possibilita nesses casos a Contratação por 
dispensa, desde que atendido alguns pressupostos, quais sejam: 

1- Trate de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de 
rescisão contratual; 

2- Que o novo licitante aceite as mesmas condições da empresa vencedora, a 
qual teve o contrato rescindido, inclusive quanto ao preço devidamente 
corrigido; 
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3- Seja atendida a ordem de classificação anterior. 

Assim, a contratação de remanescente, no caso em tela, de serviço, pressupôs a 
realização de licitação anterior, o início da execução por parte da empresa, e sua 
posterior rescisão contratual. Fatos que identificamos nos autos, conforme já relatado 
anteriormente.  

Vale mencionar que a empresa Luger aceitou executar o remanescente do contrato nas 
mesmas condições tendo sido, porém, corrigido os valores com base na Convenção 
coletiva vigente à época da dispensa (Convenção 2011/2011). 

Da análise à ordem de classificação da empresa Luger frente às propostas registradas no 
Pregão n. 35/2010, nota-se sua colocação como sendo a de 12ª posição e não a 8ª 
colocação conforme consta do Despacho FUNASA/MS n. 07/2011 p. 688/689 do 
processo em tela. 

Analisando as respostas das empresas licitantes, frente às diligências adotadas pela 
FUNASA/MS com o objetivo de identificar empresa interessada na contratação de 
remanescente, observa-se que 02 empresas, melhores colocadas que a Luger, 
demonstraram interesse em assumir o contrato. 

As empresas Servfácil (2ª colocada - CNPJ 10.707.876/0001-26) e Modern Serviçe ( 9ª 
colocada – CNPJ 08.594.305/0001-80) demonstraram interesse na contratação de 
remanescente de serviço de terceirização. 

Quando instada a se manifestar sobre o interesse em assumir o remanescente do 
contrato rescindido, a empresa Servfácil, posicionou-se no sentido de que seria 
necessário o reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente do aumento de salário base 
da categoria, nas gratificações e auxilio-alimentação, cujo fato gerador advém da 
Convenção Coletiva da classe laboral 2011/2011, ora vigente, caso contrário, seria 
inexequível assumir o contrato sem a correção desses valores, o que nada mais é, a 
nosso ver, do que a repactuação do contrato (e-mail Servfácil de 20/05/2011, p. 696 do 
processo). 

Segundo a FUNASA/MS a empresa Servfácil condicionou o aceite de contratação não 
apenas à repactuação, mas também, ao reequilíbrio econômico-financeiro, fato que 
alteraria as condições do contrato, infringindo as disposições do Art. 24, inciso XI, da 
Lei 8.666/93.  

O mandamento insculpido no Art. 41-B da Instrução Normativa do Ministério do 
Planejamento (MPOG) n. 03 de 16/10/2009, disciplina que: 

"Art. 41-B A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem 
direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa 
anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da 
contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993". 

Não obstante, a Doutrina mais abalizada, define o reequilíbrio econômico-financeiro, 
como sendo: “a relação de igualdade entre os encargos do contratante particular e a 
correspondente remuneração a que faz jus, fixada no contrato para a justa 
compensação do pactuado”. (Diogenes Gasparini) 
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No mesmo contexto mencionamos os dizeres da Advocacia Geral da União: 

"No contrato de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, o 
interregno de um ano para que se autorize a repactuação deverá ser contado da data 

do orçamento a que a proposta se referir, assim entendido o acordo, convenção ou 
dissídio coletivo de trabalho, para os custos decorrentes de mão de obra, e da data 
limite para a apresentação da proposta em relação aos demais insumos”. (Orientação 
Normativa nº 25, da Advocacia-Geral da União, de 1º de abril de 2009, alterada pela 
Portaria nº 572, de 13 de dezembro de 2011.)” (grifo nosso) 

A Corte Federal de Contas, TCU, por sua vez, em sucinta explanação, aborda de forma 
clara os instrumentos legais permitidos para se restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro: 

“4. A Lei 8.666/93 prevê que o valor pactuado inicialmente entre as partes pode sofrer 
três espécies de alterações: atualização financeira, em decorrência de atraso no 
pagamento, em consonância com o disposto no art. 40, XIV, "c"; reajuste, que está 
previsto nos arts. 40, XI, e 55, III; reequilíbrio econômico financeiro, conforme dispõe 
o art. 65, II, "d". 5. A repactuação se apresenta como um mecanismo para preservar a 

relação econômico-financeira dos contratos de serviços contínuos, porém devendo ser 
respeitado o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos 
componentes de custo do contrato, devidamente justificada, e não se aplica ao presente 
caso porque não houve o detalhamento da proposta do licitante vencedor 
demonstrando a representatividade de cada profissional envolvido no projeto na 
composição do ponto de função, bem como planilhas de custos dos profissionais. 6. A 
Lei 10.192/2001 admite, para reajustar os contratos, a utilização de índices de preços 
gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos 
utilizados. Nos casos em que isso é permitido, o reajuste é automático, mediante 
simples aplicação do índice de preços estabelecido no contrato, que deve, dentro do 
possível, refletir a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados no 
contrato”. (TCU, Acórdão nº 161/2012, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, j. em 
01.02.2012.)” 

Quanto ao prazo mínimo de um ano, necessário a repactuação, o Tribunal de Contas da 
União possui o seguinte entendimento: 

“O TCU, ao analisar a partir de quando devem “viger os efeitos financeiros da 
repactuação contratual: se da data da celebração do novo acordo coletivo que alterou 
o salário da categoria profissional ou se da data da solicitação, pela empresa 
contratada, da repactuação contratual”, concluiu que “um dos posicionamentos 
possíveis considera que a data do requerimento pela contratada, acompanhado da 
respectiva planilha de custos, definiria o momento a partir do qual seria devida, se 
aprovada pela Administração, a repactuação dos preços contratados. 44. Contudo, 
sendo a repactuação contratual um direito que decorre de lei (artigos 40, inciso XI, e 
55, inciso III, da Lei nº 8.666/93) e, tendo a lei vigência imediata, forçoso reconhecer 
que não se trata, aqui, de atribuição, ou não, de efeitos retroativos à repactuação de 
preços. 45. A questão ora posta diz respeito à atribuição de eficácia imediata à lei, que 
concede ao contratado o direito de adequar os preços do contrato administrativo de 
serviços contínuos aos novos preços de mercado. Em outras palavras, a alteração dos 
encargos durante a execução contratual deve resultar na compatibilização da 
remuneração da contratada, de modo que se mantenha inalterada a equação financeira 
do ajuste. O direito à repactuação decorre de lei, enquanto que apenas o valor dessa 
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repactuação é que dependerá da Administração e da negociação bilateral que se 
seguirá. 46. Assim, a partir da data em que passou a viger as majorações salariais da 
categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a deter o direito à 
repactuação de preços. (...) 50. Portanto, em vista de todas as razões apresentadas, 
considero que a repactuação de preços, sendo um direito conferido por lei ao 
contratado, deve ter sua vigência reconhecida imediatamente desde a data da 

convenção ou acordo coletivo que fixou o novo salário normativo da categoria 
profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado”. (TCU, 
Acórdão nº 1.827/2008, Plenário, Rel. Min. Benjamim Zymler, DOU de 29.08.2008.)" 
(grifo nosso) 

Assim, a análise das disposições legais aplicáveis à matéria nos permite concluir que o 
pleito submetido pela Empresa Servfácil acerca do reestabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro mediante a repactuação dos valores em virtude do novo acordo 
coletivo é plenamente aplicável ao caso em tela. 

Contudo, verificou-se situação inadequada  quando a FUNASA/MS negou repactuação 
à empresa Servfácil e contratou a empresa Luger corrigindo os valores avençados, tendo 
por base a Convenção coletiva vigente (Convenção 2011/2011). Não obstante, apesar de 
ter corrigido os valores frente à Convenção 2011/2011, a FUNASA/MS consignou em 
contrato, referenciando erroneamente, que os valores avençados tinham por base a 
Convenção de 2010/2010, mesmo sendo valores pertinentes à convenção 2011/2011.  

Quanto à empresa Modern Serviçe, condicionou seu interesse na contratação de 
remanescente, atrelando seu aceite a um prazo de execução por um período mínimo de 
12 meses, este último juridicamente impraticável, frente aos dispositivos da Lei 
8.666/93, pois o dispositivo legal é claro quanto ao remanescente contratual.  Citamos 
como exemplo um contrato rescindindo cuja vigência era de 12 meses e fora prestado o 
serviço por 10 meses, a administração só pode assumir o compromisso de contratação 
de remanescente por apenas 02 meses, podendo ser prorrogado por até 60 meses, 
descontado o período de execução da empresa, cujo contrato fora rescindido, devendo 
ser demonstrado a vantagem para Administração a cada prorrogação. 

Nesse cenário, e considerando a necessidade de delimitar o escopo de nossos trabalhos 
aos atos de gestão que recaem sobre o exercício de 2012, entendemos que o DSEI/MS, 
sub-rogou um contrato que decorre de vício insanável (desrespeito à ordem de 
classificação dos licitantes) devendo, à época ter analisado as condições que nortearam 
o certame, cujo contrato estava sendo sub-rogado, e identificado vício, deveria ter 
optado por uma contratação emergencial, atendido seus pressupostos legais, e elaborado 
um novo certame. 

b) Quanto à Fiscalização do Contrato pós-sub-rogação: 
 
O Edital do contrato sub-rogado impunha a obrigatoriedade de que a empresa 
contratada, Luger, apresentasse, após a sub-rogação, endosso de garantia contratual 
(apólice de seguro) cuja titularidade à época era da FUNASA/MS para o DSEI/MS. 
 
As condições avençadas no contrato 12/2011 obrigavam a empresa Luger a apresentar 
garantia no valor de 5% do valor total do contrato, devendo ter validade três meses após 
a vigência contratual para prestação dos serviços. 
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Considerando que em 13/09/2012 a FUNASA/MS celebrou primeiro termo aditivo ao 
contrato (Termo Aditivo n. 18/2011), prorrogando a vigência do contrato para 
13/09/2011 a 13/09/2012, conforme publicado em 22/09/2011, DOU n. 183, e que o 
contrato fora sub-rogado em 30/01/2012 ao DSEI/MS, não identificamos nos autos do 
processo nenhuma apólice abrangendo a mencionada vigência, tampouco endosso ao 
DSEI/MS. 
 
Em 10/08/2012, fora celebrado primeiro termo aditivo do contrato sub-rogado (Termo 
aditivon. 10/2012), no qual o DSEI/MS altera o valor do contrato tendo por base a 
Convenção Coletiva 2012/2012, passando a ter o valor anual de R$ 1.587.459,24, e 
R$132.288,27 mensais, novamente, em afronta às clausulas contratuais do Edital, bem 
como as do contrato ora sub-rogado ao DSEI/MS, não fora identificada garantia tendo 
por base o novo valor decorrente da repactuação.  
 
No mesmo contexto, em 14/09/2012, fora celebrado termo aditivo n. 15/2012 (segundo 
termo aditivo ao contrato 12/2011) entre o DSEI/MS e a empresa Luger Multiserviços 
Ltda, alterando o período de vigência para 14/06/2012 a 13/09/2013, e não fora 
identificado garantia contratual. 
 
Durante nossos trabalhos na sede da Unidade, DSEI/MS, em 17/04/2013, diligenciamos 
ao DSEI/MS, mediante solicitação de auditoria n. 201308024/004, solicitando cópia das 
referidas apólices. 
 
Em resposta, a Unidade apresentou, em 25/04/2013, seguro garantia emitido em data 
posterior a nossa solicitação de auditoria, em favor do DSEI/MS no valor de R$ 
79.372,96. Ocorre que a apólice apresentada pela Unidade, além de ter sido emitida em 
17/04/2013, contemplou garantias aquém das estipuladas no contrato 12/2011. 
 
As tabelas abaixo demonstram os descumprimentos por parte da empresa Luger frente à 
obrigatoriedade de apresentar garantias contratuais: 
 
 

Contrato FUNASA/MS 
Valor do Contrato 
Remanescente, já corrigido R$ 1.422.450,00 

Valor e vigência em 
acordo com o contrato 
12/2011 

Vigência do Contrato 
13/07/2011 a 
13/09/2011 

Valor da Garantia (5%) pró-rata 
temporis 02 meses de execução R$ 11.853,75 

Garantia Apresentada pela 
Luger 
Favorecido FUNASA/MS 

Vigência  
13/07/2011 a 
11/12/2011 

Valor segurado R$ 11.853,75 

1º termo Aditivo Contrato 
FUNASA/MS – altera 
vigência 
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Valor do Contrato 
Remanescente, já corrigido. R$ 1.422.450,00 Garantia não 

apresentada pela 
empresa Vigência do Contrato 

13/09/2011 a 
13/09/2012 

Valor da Garantia (5%)  R$ 71.122,50 
Contrato DSEI/MS Sub-rogado em 30/01/2012 - com 
efeitos desde 01/01/2012 

Endosso não 
apresentado 

Contrato Sub-Rogado 
DSEI/MS - 1º e 2º  termo 
aditivo (altera vigência e 
valor) 
Valor aditivado R$ 1.587.459,24 

Garantia com término 
inferior ao estabelecido 
em edital, pois deveria 
ser 03 meses posteriores 
à vigência do contrato, 
ou seja, deveria ter seu 
término em 13/12/2013. 

Vigência do Contrato 
14/09/2012 a 
13/09/2013 

Valor da Garantia (5%)  R$ 79.372,96 

Garantia Apresentada pela Luger -  emitida em 
17/04/2013 
Favorecido DSEI/MS 

Vigência  
14/09/2012 a 
13/09/2013 

Valor segurado R$ 79.372,96 
 
Diante do exposto, conclui-se pelo descumprimento por parte da empresa quanto à 
emissão de garantia, a qual deveria ter sido endossada ao DSEI/MS, quando da sub-
rogação do contrato n. 12/2011, bem como pela emissão, além de tardia, equivocada 
quanto ao período de vigência, conforme o avençado no contrato n. 12/2011. 
 
Tais fatos nos permitem concluir pela ineficiência na fiscalização do contrato, além do 
descumprimento de cláusulas contratuais avenças por parte da empresa Luger.   
 
c) Inadequada Segregação de Funções. 
  
Extrai-se dos autos que o servidor responsável pela atestação da prestação dos serviços, 
no âmbito do DSEI/MS, é responsável por diversos atos, que acabam por mitigar a 
segregação de funções, conforme demonstrado a seguir. 
 
O servidor que atesta as notas fiscais matrícula SIAPE n. 1097313, atua em diversas 
frentes de trabalho,  acumulando as competências de fiscal do contrato, de atestação da 
nota fiscal, autorização de pagamento, autorização e assinatura do aditivo contratual, 
além de ser o responsável pela pesquisa de preço, a qual demonstra que a prorrogação 
do contrato atual ainda é vantajosa para a administração. 
 
Os instrumentos normativos que permitem e ratificam que o servidor atue em diferentes 
frentes são os seguintes: 
 
 1)- Portaria s/n, de 29/03/2011, publicada no DOU em 31/03/2011 da Secretaria 
Especial de Saúde Indígena, designação para que o mesmo atue nos casos de 
impedimentos legais e eventuais do Chefe do DSEI/MS a praticar atos de gestão 
orçamentária e financeira da unidade; 
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2)- Portaria Ministério da Saúde n. 516 de 22/03/2011, nomeia o servidor para 

atuar como Chefe de Serviço dos Recursos Logísticos, cujas competências definidas 
pelo Decreto Ministerial n. 7.530 de 21/07/2011, alterado pelo Decreto 7.797 de 
30/08/2012, conforme mencionado anteriormente 
 

3)- Portaria da Secretaria Especial de Saúde Indígena n. 58 de 26/04/2011, 
designa o servidor como um dos responsáveis registrar a conformidade dos Registros de 
Gestão no âmbito do DSEI/MS; 
 

4)- Despacho n. 220/2012, de 02/04/2012, no qual valida os valores 
apresentados pela empresa para aditamento contratual; 
 

5)- Notificação n. 01/2012, de 04/04/2012- na qual solicita da empresa o 
desconto na fatura devido à falta laboral de terceirizado; 
 

6)- Despacho n. 712/2012 de 10/08/2012, no qual autoriza o aditivo contratual 
de valores, tendo por base seu próprio despacho (despacho n. 220/2012) de aceite de 
valores; 
 

7)- Despacho n. 727/2012, de 16/08/2012, no qual autoriza a prorrogação do 
contrato com a Luger por mais 12 meses. 
 
Nesse contexto, fica latente a centralização de diversas funções em um só servidor, fato 
que acaba por fragilizar o ambiente de controle da unidade. Como agravo, cabe destacar 
que este servidor também é fiscal de outro contrato celebrado com a empresa Luger, 
cujo objeto é a contratação terceirizada de 143 motoristas para atuarem em 16 
municípios do Estado de mato Grosso do Sul, concentrando-se em um só servidor a 
fiscalização de contratos cuja materialidade anual aproxima-se de oito milhões de reais. 
 
Por fim, cabe mencionar que não fora identificado, nos autos do processo, designação 
formal para que o servidor em tela atue como fiscal do contrato, ainda que este ateste a 
execução do serviço. 
 
Além do exposto identificamos outras fragilidades, quem nos permitem concluir pela 
ineficiente fiscalização do contrato: 
 

 O acompanhamento nos Polos Base, da execução do contrato, é feita por 
servidores cujas atribuições ainda que não amparadas por gratificações de chefia, são os 
responsáveis pelas atividades nos referidos Polos. 

 
Para tanto os Polos encaminham ao DSEI/MS planilha contendo o nome, carga 

horária e as ocorrências registradas no mês de referência, com base nessas planilhas o 
fiscal do contrato, SIAPE n. 1097313, atesta as notas fiscais. 

 
Analisando as notas fiscais emitidas pela empresa Luger a cada um desses Polos, 

identificamos variações nos valores pagos. Tais variações, acreditamos se tratarem de 
faltas, licenças, atestados dos servidores terceirizados, o que iria refletir nos valores a 
serem pagos a empresa Luger. 
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Ocorre, porém que, salvo raras exceções, as planilhas encaminhadas pelos Polos, 
não registravam a existência de ocorrências, tampouco fora evidenciado cálculos que 
justificassem as variações nos valores pagos à empresa. 

 
 
d) Carga horária estabelecida no Termo de Referência incompatível com a jornada de 
trabalho da Unidade: 
 
A exemplo do que ocorre com o contrato de motoristas, também celebrado com a 
empresa Luger, identificamos que a jornada laboral definida  no edital para contratação 
de serviços terceirizados de auxiliar, cozinheira, e copeira fora estabelecido a carga 
horária de 44 horas semanais, não coincidentes com as 40 horas semanais aplicáveis aos 
servidores do DSEI/MS, resultando em um descompasso na carga horária para execução 
do serviço. 
 
  
 
e) Pagamento indevido de insalubridade para auxiliar de serviço administrativo; 
 
Com o objetivo de verificar se fora repassado aos funcionários o benefício obrigatório 
contemplado no Termo de Referência, bem como pela Convenção Coletiva da 
categoria, quais sejam vale-alimentação e vale-transporte, efetuamos o cotejamento dos 
holerites referente aos meses de 07/2011 e 09/2012. 
 
Como resultado, identificamos que no mês 07/2011 fora pago aos funcionários, 
especificamente aos auxiliares administrativos, 10% sobre o salário mínimo da 
categoria a título de insalubridade, fato que não se coaduna com o termo de referência, 
pois o mesmo contemplava esta possibilidade apenas às cozinheiras e copeiras. 
Oportuno destacar que a época o referido contrato estava sobre a gestão da 
FUNASA/MS. 
 
No mês selecionado para análise referente ao exercício de 2012 (setembro/2012), 
Gestão DSEI/MS, não identificamos o pagamento, a título de insalubridade, aos 
auxiliares administrativos. Não obstante, fora identificado o pagamento de insalubridade 
às cozinheiras e copeiras sem a existência de laudo pericial que atestasse a insalubridade 
dos locais de trabalho. 
 
No mesmo contexto, fora observado que, no mês 09/2012, 41 funcionários não 
atestaram os seus holerites quanto ao recebimento de vale alimentação e transporte, 
itens que compõem o custo formado pela empresa, bem como os valores pagos à 
mesma. 
 
Diante do exposto e tomado em conjunto as falhas ora apontadas, nossos apontamentos 
nos permitem concluir que o DSEI/MS, no que se refere às contratações, a estrutura da 
Unidade é carente de implementação de controles administrativos.   
##/Fato## 

Causa 
 
Controles internos administrativos frágeis 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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A Unidade, mediante Ofício n. 414/2016/GAB/DSEI/MS/SESAI, de 07/05/2013, 
apresentou as seguintes justificativas. Vale ressaltar que justificativas atinentes a outros 
pontos deste relatório foram suprimidas para melhor entendimento: 
 
   “Em atenção à solicitação de auditoria 201308024/08, temos a informar, no que se 
refere a inconsistências identificadas no processo pós-sub-rogação, do Contrato, 
Pregão Eletrônico nº. 06/2011: 

 - .... 

 - ... 

2.  No que se refere ao laudo de Insalubridade ter validade, temos a informar que 
conforme a Orientação Normativa/MPOG nº. 02/2010, em seu art. 8º, & 2º “o laudo 
para concessão de adicionais não terá validade, devendo ser refeito sempre que houver 
alteração dos riscos presente.” Ainda, a NR 15, bem como a Lei 8112/90, não 
mencionam a validade de laudo. O Laudo Técnico das Condições de Trabalho-LTCAT, 
informa que “devendo ser realizadas as alterações necessários no mesmo, sempre que 
as condições de nocividade se alterarem”. O que não ocorreu nas condições deste 
DSEI/MS. 

3.  Informo que o Ministério da Saúde, está programando para o exercício de 
2013, um laudo de insalubridade, específico para os Distritos da SESAI. 

... 

5.  Quanto ao questionamento da inexistência de assinatura em alguns holerites, 
no que diz respeito ao recebimento de vale alimentação e auxílio transporte, temos a 
informar: 

  a) dificuldade de ter a devolução da documentação devidamente 
assinada pelos motoristas indígenas, que por sua vez trabalham nas aldeias; 

6.   Por outro aspecto, consta no processo a relação nominal dos funcionários e o 
número do cartão Brasilcard, com o respectivo valor do repasse mensal do vale 
alimentação, com comprovação de pagamento por meio de boleto bancário.  

7.         No que se refere ao auxilio transporte, a empresa usa do mesmo procedimento, 
o repasse dos valores é feito semanal, para a ASSETUR, com comprovação de 
pagamento via boleto bancário. 

8.   Informamos que foi incluído nos Termos de Referência, cujo objetos foram 
peças de auditoria, a obrigatoriedade pela empresa vencedora, quando for o casos, em 
apresentar a relação nominal devidamente assinada pelos terceirizados, constando o  
recebimento dos cartões de auxilio alimentação e transporte. 

9.  Quanto a sub-rogação do processo de contratação de serviços de serviços 
diversos (apoio administrativo), onde o procurador federal se manifesta contrário a 
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prorrogação por mais 12 meses com a empresa Luger, e o Distrito firmou a sub-
rogação contratual, justifica-se que a descontinuidade dos serviços poderia ocasionar 
prejuízos e ainda que  tamanha era a dificuldade da equipe de Logística, para lidar 
com um processo desse porte em tempo hábil para realizar um novo certame. 

.... 

12.       Por fim, não há como negar, o acúmulo de funções dos servidores do setor de 
logística e também as dificuldades encontradas desde a criação da Sesai e 
consequentemente da estruturação deste DSEI/MS, com um quadro reduzido de pessoal 
capacitado, sem estrutura física e logística adequada. 

13.  Ainda, este DSEI/MS, por meio da equipe de Serviços de Recursos Logísticos, 
se compromete a adequar os Termos de Referências, conforme as orientações da 
auditoria e ter um controle mais efetivo de seus processos de trabalho.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Após análise às justificativas apresentadas pelo gestor, podemos concluir que: 
 
a) Quanto ao endosso de garantia: 
Ainda que não conste do processo, a Unidade diligenciou a empresa Luger, e esta 
demonstrou que fora feito, ainda que intempestivamente (27/02/2012), endosso da 
garantia ao DSEI/MS. Apesar de a Unidade ter apresentado o endosso, persiste a 
inconsistência do período de vigência da apólice atual, com prazo inferior em três meses 
ao prazo contratualmente estabelecido. 
 
b) Quanto à validade do Laudo de Insalubridade:  
Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas, regime ao qual se submete os 
funcionários terceirizados, é considerada atividade insalubre aquela em que o 
trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância 
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  
 
Entende-se por Limite de Tolerância a concentração ou intensidade máxima ou mínima, 
relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à 
saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.  
 
A Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho, é quem define o que é 
atividade insalubre. Por sua vez, o Laudo Técnico de Avaliação de Insalubridade  
(LTCAT) é elaborado de acordo com os critérios técnicos estabelecidos nos anexos da 
referida norma regulamentadora, e tem por objetivo a caracterização ou não do direito 
de percepção do adicional de insalubridade, evitando o pagamento indevido ou a sua 
omissão.  
 
No mesmo contexto, conforme subitem 9.2.1.1 da Norma Regulamentadora, NR-09, 
deverá ser efetuado, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise 
global do Laudo de Insalubridade para avaliação do seu desenvolvimento e realização 
dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. 
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A Norma Regulamentadora – NR-15 (Lei nº 6514/77 – Portaria nº 12/83) estabelece a 
obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todas as empresas que 
admitam empregados que estejam expostos a agentes nocivos à sua saúde. 
 
No caso de a empresa não possuir o Laudo de Insalubridade ou estar vencido, estará 
sujeita as sanções legais. A NR-28 prevê multa com valor de até 6.304 UFIR para 
descumprimentos das normas de segurança do trabalho. 
 
Diante do exposto, e considerando que a Unidade apresentou justificativas para 
insalubridade tendo por base a legislação aplicável aos servidores federais, cujo regime 
jurídico advém da Lei 8.112/90, entendemos não ser aplicável a legislação elencada pela 
Unidade frente à insalubridade de funcionários terceirizados. 
 
Assim, torna-se imperativo que a Unidade promova novo laudo de insalubridade, bem 
como verifique se os funcionários de cargo ‘auxiliares administrativos’ que receberam 
no exercício de 2011 o adicional de insalubridade também fazem jus no exercício de 
2012, pois não fora evidenciado no processo motivos para cessação do adicional. 
É oportuno mencionar que fora identificado que o Polo de Caarapó teve mudança de 
sede, fato que ratifica a necessidade de novo laudo devido às alterações no local de 
trabalho. 
  
c) Quanto à ausência de assinatura nos holerites: 
Entendemos as dificuldades na coleta de assinaturas dos funcionários, devido à 
prestação do serviço ocorrer em 16 municípios do Estado, nosso intento era o de 
verificar se a Unidade dispõe de mecanismos de controle com vistas a assegurar o 
cumprimento das condições trabalhistas por parte da empresa frente aos funcionários 
terceirizados. Como a Unidade demonstrou que exige da empresa, mensalmente, 
documentação comprobatória de que os funcionários recebem os benefícios de vale 
alimentação e vale transporte via sistemática de cartão, entendemos que esta 
documentação supriu o atesto dos funcionários. Resta pendente, porém, a necessidade 
de que conste do processo relação firmada pelos funcionários de que estes receberam o 
cartão emitido pela ASSETUR, no caso do vale transporte, e Brasilcard, para o vale 
alimentação. 
 
d) Quanto à Fiscalização do Contrato: 
As justificativas apresentadas pela Unidade frente ao acúmulo de funções reforçam o 
fato de que a Unidade desde sua criação fora estruturado com um quadro reduzido e 
sem a devida capacitação. 
 
Diante do exposto, persistem as irregularidades apontadas, ressalvadas o endosso de 
garantia, e a assinatura por parte dos funcionários terceirizados em seus holerites quanto 
ao recebimento de vale alimentação e vale transporte.#/AnaliseControleIn   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar rotinas de controles voltadas ao processo de contratação 
de empresas, bem como de fiscalização da execução contratual. 
 
Recomendação 2: Instituir segregação de funções para as atividades desempenhadas  
diversas no âmbito do DSEI/MS. 
 
Recomendação 3: Designar  responsáveis nos Polos Bases para que estes promovam a 
fiscalização da execução contratual em suas Unidades, seguindo procedimento de 
controle previamente elaborado pelo DSEI/MS. 
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1.1.2 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Controles Internos Administrativos frágeis e/ou inexistentes. 
 
Fato 
 
Tendo como objetivo avaliar a gestão de compras e contratações, no âmbito do Distrito 
Sanitário Especial Indígena do Estado de Mato Grosso do Sul - (DSEI/MS), 
especialmente no que diz respeito à regularidade dos processos licitatórios, foram 
consideradas as seguintes questões de auditoria:  
 

(i) os processos licitatórios realizados na gestão 2012 foram regulares?  
(ii) os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por dispensa de 

licitação foram regulares?  
(iii) os controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 

contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 

A metodologia de avaliação ora empregada tem por base os resultados obtidos mediante 
a análise de 03 processos licitatórios, previamente selecionados pela Unidade de 
controle interno do órgão consolidador, CGU/DF, os quais estão inseridos no rol de 
ações de Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena (Ação 8743) 
do Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas (Programa 
2065), quais sejam: 

Programa 2065 - Ação 8743 

Número do Processo Modalidade Objeto 
 

Empresa Valor 

25.185.014.759/2010-60 
Pregão 

Eletrônico 

Prestação de 
Serviços de 
motoristas 

Luger  
Multiserviços 

Ltda. R$ 5.895.229,00 

25.185.008.315/2010-95 
Dispensa, Art. 
24, inciso XI 

Prestação de 
Serviços de Apoio 

Administrativo 

Luger  
Multiserviços 

Ltda R$ 1.563.644,41 

25.048.000.093/2011-18 
Dispensa, Art. 
24, inciso IV 

Prestação de 
serviços de limpeza 

L.F Prestadora 
de Serviços e 
Decorações 

Ltda R$ 1.057.014,84 

Total  R$ 8.515.888,25 

 
Como resultado da análise a estes processos, podemos concluir que a modalidade do 
Pregão adotada no processo de motoristas fora adequada frente à legislação aplicável, a 
mesma adequação legal é identificada nos fundamentos que subsidiaram as contratações 
por dispensa. 

Não obstante a análise dos certames acima mencionados, também fora contemplado a 
análise do ambiente de controle que norteia o processo de compras, para tanto, mediante 
Solicitação de Auditoria SA n. 201308024/001, diligenciamos à Unidade, a fim de 
identificar o ambiente de controle no qual essa  estava inserida.  
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Nesse contexto, identificamos o seguinte cenário em face do Ofício n. 
325/GAB/DSEI/MS/SESAI de 18/04/2013, no qual a Unidade se vale para fazer frente 
as nossas diligências: 
 

a) Quanto à existência de normas, Regimento, manuais que formalizem as 
atividades e procedimentos relacionados à gestão de compras e contratações, não 
identificamos a existência dos mesmos. 
 
A inexistência de normativos é ratificada pela Unidade, a qual informou que: 
 
 “Não há nenhuma norma interna da SESAI, mas sim a legislação 8.666/93. Desde a 
criação da Sesai em outubro de 2010, este Dsei passa por estruturação. Houve a 
continuidade das rotinas normatizadas pela Funasa. 
Os procedimentos relacionados à gestão de compras seguiram os critérios antes 
desenvolvidos pela FUNASA. Não houve tempo e nem pessoal suficiente para 
formalizar as normas e rotinas nos procedimentos de compra do DSEI/MS. 
Até a presente data, a Sesai desenvolveu capacitação para: a formalização de 
pregoeiros, e a capacitação para formação de fiscal  e gestor de contratos.” 

 
b) Quanto à existência de normativos internos que determinem os responsáveis pela 

gestão de compras e contratações, a Unidade apresentou as portarias de designação dos 
fiscais dos contratos acima mencionados. A designação de fiscal do contrato não atribui 
a esse a responsabilidade pelas compras e contratações, ou seja, a Unidade não dispõe 
de normativos internos acerca deste tema. 
 

c) Quanto à existência de organograma hierárquico dos departamentos/secretarias 
com respectivas atribuições e responsabilidades, bem como os atos publicados (em 
jornal oficial ou outra publicação oficial da Unidade) de delegação de autoridade do ano 
de 2012, apesar da Unidade discorrer, em seu Ofício, acerca da estrutura existente no 
Estado de Mato Grosso do Sul, essa  não está amparada por nenhum normativo que 
define as responsabilidades dos envolvidos no subsistema de atenção à saúde indígena, 
quais sejam DSEI, SESAI, Polos Base. 
 

d) No que se refere à existência de demonstrativo do atingimento das metas 
estabelecidas pela UJ, bem como os instrumentos utilizados para identificação dos 
riscos, os pontos críticos, as medidas de prevenção, e as medidas corretivas que são 
adotadas no caso de desvios, a Unidade informou que não há definição até a presente 
data. Apesar de a unidade afirmar que não dispõem de metas, observamos que a mesma 
carece de metas frente aos  processos de compras, porém quanto às metas institucionais, 
cujo norte é a atividade fim, a UJ dispõe de Plano Distrital cuja metodologia de metas 
vem sendo aplicada. 

 
e) Instada a informar se existe a priorização para atividade/procedimento 

relacionadas à gestão de compras e contratações que seja mais sensível, em termos de 
relevância, criticidade, materialidade, objeto, a Unidade informou que a priorização 
segue a missão institucional, como compra de medicamentos e insumos visando atender 
às equipes multidisciplinares que atuam nos Polos, apesar do informado, a Unidade não 
dispõe de nenhum controle que demonstre a referida priorização em face de sua missão. 

 
f) No que se refere à existência de rotina usada para assegurar que as 

atividades/procedimentos sensíveis sejam feitas tempestivamente (rotinas estabelecidas 
como check-list, ou instrução normativa, etc.) e no caso de identificação de 
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inconformidades, as rotinas para adoção de providências, a Unidade informou que não 
vem sendo realizadas rotinas previamente definidas e que o setor de logística se 
compromete a realizá-los. 

 
g) Por fim, quanto à existência de indicadores que são utilizados para identificar 

fragilidades bem como acompanhar os processos envolvidos na gestão das compras e 
contratações, novamente a Unidade informou que não há indicadores estabelecidos, e 
que tal fato carece de uma estrutura para planejamento e acompanhamento dos mesmos. 
 
Considerando as justificativas apresentadas pelo DSEI/MS, frente às nossas diligências, 
podemos afirmar que o ambiente de controle da Unidade não está fundamentado em 
normativos que designam setores específicos para a área de compras e contratos. Além 
disso, a Unidade não dispõe de um roteiro de procedimentos para as licitações, 
dispensas e inexigibilidades, com um “passo a passo” dos atos que devem ser 
elaborados e os respectivos setores envolvidos. No mesmo contexto, não fora 
identificado indicadores de gestão para a área de compras e contratações, tampouco 
instrumentos que permitem a identificação de riscos por parte da Unidade. 

Diante do exposto, concluímos que a Unidade carece de estrutura, aqui compreendida, 
recurso humano, capacitação profissional, tecnologia, merecendo destaque sua carência 
laboral, e que tal fato, associado à inexistência de parâmetros (normativos, regimentos, 
check list) que teriam por objetivos delinear o processo de compras, bem como as 
atividades dos envolvidos na atenção da saúde indígena, fragiliza o ambiente de 
controle da Unidade, especialmente no que se refere ao processo de compras e 
contratações.   
##/Fato## 

Causa 
 
Controles Internos Administrativos frágeis. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Apesar de instada a se manifestar, quando do envio à Unidade do Relatório Preliminar, 
a mesma não apresentou novas justificativas para este ponto.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar adequada estrutura de controle interno, principalmente 
no que tange  à área de licitações e contratos, visando a mitigação das falhas apontadas.  
 
 
1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Apólice de seguro contratual, tendo como beneficiário o Ministério da Saúde ao 
invés do DSEI/MS. 
 
Fato 
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Trata a presente análise dos atos de gestão que nortearam o processo administrativo 
25.048.000.093/2011-18, contrato n.º 04/2011, formalizado mediante dispensa de 
Licitação, tendo por base legal o Art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações 8.666/93, 
adjudicado pela DSEI/MS à empresa L.F. Prestadora de Serviços e Decorações LTDA 
(CNPJ 02.401.411/0001-14), cujo objeto fora a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviço terceirizado de limpeza, com fornecimento de todo material 
necessário, a fim de atender as atividades auxiliares do Distrito Sanitário Especial 
Indígena (DSEI/MS), e seus respectivos Polos Bases e CASAI´s. 
 
Analisando o recurso humano alocado no DSEI/MS, observa-se que a Unidade não 
dispõe, em seu quadro de pessoal efetivo, de servidores para exercer as funções de 
limpeza, por  tratar se de cargos extintos, conforme Lei. 9632/98. 
 
No processo em tela, identificamos outros pressupostos que cominaram na contratação 
emergencial, a exemplo da revogação do processo licitatório Pregão n. 33/2010, no 
âmbito da FUNASA/MS, iniciado em 28/05/2010 e que até 23/02/2011, não teve seu 
intento realizado, o questionamento do Ministério Público do Trabalho, Ofício 
PR24ª/GAB-SBAR/nº353/2010, sobre irregularidades nas CASAI´s, onde profissionais 
de enfermagem estavam em desvio de função nas atividades de limpeza, e o início das 
atividades do DSEI/MS em virtude da assunção das competências de gestão do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, anteriormente a cargo da FUNASA/MS. 
 
Assim, caracterizada a real necessidade de atendimento urgente à situação de risco, o 
DSEI/MS celebrou contrato emergencial (contrato n.º 04/2011) com a empresa L.F. 
Serviços, com valor mensal avençado de R$ 202.672,29, tendo como vigência 180 dias 
19/12/2011 a 14/06/2012 (06 meses, conforme permissivo legal). 
 
Para fiscalização do contrato fora designado servidora, , conforme Portaria n. 24/2011, a 
qual mensalmente anexa, aos documentos fiscais da empresa, relatório da execução 
mensal do contrato, tendo por base os relatórios de acompanhamentos enviados pelas 
Unidades. 
 
No que se refere aos valores pagos à empresa L.F identificamos as seguintes despesas, 
nas quais foram retidos os impostos incidentes, conforme tabela abaixo: 
 
Empresa 
L.F. jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jul/12 ago/12 

NF´s 9.263,41 167.464,52 186.194,32 196.675,26 202.672,29 202.672,29 101.336,16 

IR 875,38 15.825,40 17.595,36 18.585,81 19.152,53 19.152,53 9.576,27 

INSS 1.018,98 18.421,10 20.481,38 21.634,28 22.293,95 22.293,95 11.146,98 

ISSQN 463,17 8.373,21 9.309,71 9.833,76 10.133,61 10.133,61 5.066,80 

OB 6.905,88 124.844,81 138.807,87 146.621,41 151.092,20 151.092,20 75.546,11 

  
NOTAS 
FISCAIS 9.263,41 167.464,52 186.194,32 196.675,26 202.672,29 202.672,29 101.336,16 

  

ISSQN 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

IR 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

INSS 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 
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Cabe observar que os pagamentos efetuados em jan/2012, o qual contempla as despesas 
referentes ao mês de dez/2011, contemplam apenas 12 dias, devido à vigência do 
contrato ser de 19/12/2011 a 14/06/2012. 
 
Diante do exposto, entendemos que, à época da contratação emergencial, havia 
fundamentos legais para a contratação em base ao Art. 24, inciso IV da Lei de 
Licitações, e que a mesma fora efetuada visando atender às reais necessidades da 
Unidade, tendo por base quantitativos e especificações amparados por Termo de 
Referência. Assim, ressalvado o equivoco quanto ao beneficiário da apólice, 
entendemos ter sido regular a contratação pelo DSEI/MS com a empresa L.F.    
##/Fato## 

Causa 
 
Controles internos administrativos frágeis. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar de instada a se manifestar, quando do envio do relatório preliminar,  a Unidade 
não apresentou justificativas para este ponto. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Unidade não apresentou justificativas a serem analisadas 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar  rotinas de controles voltadas ao processo de contratação 
de empresas, bem como de fiscalização da execução contratual. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308033 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Processo oriundo da FUNASA/SUEST/TO, analisado na Auditoria Anual de 
Contas relativa ao exercício de 2010, sem relato de irregularidades. 
 
Fato 
 
O Processo 25167.012175/2009-34 foi instaurado pela FUNASA/SUEST/TO e 
objetivava a contratação de serviços de vigilância e segurança. Nesse sentido, realizou-
se o Pregão 009/2009, que resultou na contratação da empresa CNPJ 08.805.331/0001-
00 - ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. – ME, com assinatura do contrato 
020/2009 em 16/10/2009, com valor anual previsto de R$ 1.286.138,88, conforme 
cláusula VIII do instrumento contratual. 
 
Durante os trabalhos de auditoria anual de contas realizados na FUNASA/SUEST/TO, 
relativos às contas do exercício de 2010, o processo acima mencionado foi 
inspecionado, sem relato de impropriedades ou irregularidades. 
 
Constatou-se que as repactuações de preços, realizadas após a contratação e até o 
encerramento do contrato se fizeram com observância da ocorrência da anualidade do 
fato gerador ensejador de cada repactuação; com a demonstração analítica do aumento 
dos custos, de acordo com as planilhas de preços apresentadas pela contratada; com a 
observância aos limites máximos fixados em portarias da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SLTI/MPOG); e com a demonstração da conformação dos preços aos de mercado, 
mediante pesquisas de preços acostadas ao processo. 
 
Cumpridas as etapas acima, _a FUNASA/TO e empresa contratada, CNPJ 
08.805.331/0001-00, assinaram, em 31/08/2011, o segundo termo aditivo ao contrato 
20/2009, estabelecendo o novo valor para a remuneração dos serviços prestados, fixados 
pelo valor global de R$ 1.519.979,76. 
 
O terceiro termo aditivo ao contrato 20/2009 foi assinado em 07/10/2011, ainda sob 
condução da FUNASA/SUEST/TO, e teve por objeto a prorrogação da vigência 
contratual, que passou a viger de 16/10/2011 a 15/10/2012. Não houve alteração no 
valor dos serviços prestados, os quais  foram novamente justificados mediante pesquisas 
de preços, de forma a comprovar a manutenção da vantajosidade da contratação para a 
Administração Pública, conforme dispõe o art. 57, II, da Lei 8666/93.  
 
Após parecer favorável da Advocacia-Geral da União, por meio da Procuradoria Federal 
Especializada AGU junto à FUNASA, e considerando a necessidade da continuidade 
dos serviços prestados, com a preservação dos bens patrimoniais e a integridade dos 
servidores e usuários do DSEI, foi assinado o Quarto Termo Aditivo ao Contrato 
20/2009, em 22/12/2011, com a sub-rogação do DSEI/TO ao contrato em tela, mantidos 
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os prazos, valores e demais condições originalmente pactuadas. No quadro a seguir, 
resumo dos valores e postos de serviço contratados: 
 

POSTOS QUANTIDADE VALOR (R$) 
12X36 – DIURNO 13 61.121,06 
12X36 – NOTURNO 13 65.543,92 

MENSAL 126.664,98 
GLOBAL (ANO) 1.519.979,76 

 
Em 13/01/2012, mediante assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato 20/2009, 
houve alteração nos quantitativos de postos, passando o contrato a vigorar da seguinte 
forma: 
 

POSTOS QUANTIDADE VALOR (R$) 
12X36 – DIURNO 10 47.016,20 
12X36 – NOTURNO 10 50.418,40 

MENSAL 97.434,60 
GLOBAL (ANO) 1.169.215,20 

 
O Sexto Termo Aditivo ao Contrato 20/2009 foi assinado em 20/08/2012, e prestou-se a 
formalizar a repactuação do contrato, em razão da nova convenção coletiva da 
categoria, elevando o valor do contrato a R$ 1.397.448,00/ano. Constatou-se que foram 
cumpridas todas as formalidade legais exigidas para a formalização da avença. 
 
O Sétimo Termo Aditivo foi assinado em 23/08/2012, prorrogando a vigência do 
Contrato 20/2009, com previsão de vigência até 15/12/2012. Entretanto, que por meio 
do Pregão 18/2012, realizado em 09/11/2012, ocorreu nova contratação da espécie, em 
14/12/2012, quando foi assinado o Contrato 14/2012, tendo novamente a Araguaia 
Segurança Privada Ltda. – ME como vencedora do pregão 18/2012 e executora dos 
serviços. 
 
Verificou-se que os pagamentos foram suportados por notas fiscais, devidamente 
atestadas pelos responsáveis, e que a contratada manteve, durante a vigência do 
Contrato 20/2009, as condições de habilitação previstas quando da contratação dos 
serviços. 
  
##/Fato## 

1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Controles Internos Administrativos - Licitações. 
 
Fato 
 
A estrutura do DSEI/TO está prevista na Portaria 3965/2010, do Ministério da Saúde, a 
qual prevê que compete ao serviço de recursos logísticos subsidiar a Comissão de 
Licitações do DSEI nos assuntos referentes às suas competências. 
 
Observou-se que os controles internos estabelecidos pela UJ, relativamente aos 
processos analisados, foram suficientes e adequados para garantir a correta condução 
das contratações. 
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Por fim, não se verificou a existência de recomendações oriundas de sua Auditoria 
Interna, da CGU ou do TCU, dirigidas à UJ. 
  
##/Fato## 

1.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Os processos de contratações e aquisições analisados, realizados por dispensa, 
estão em conformidade com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos 
órgãos de controle. 
 
Fato 
 
Após 03 (três) tentativas de contratação de serviços funerários para atender à demanda 
do DSEI/TO, mediante utilização de pregão eletrônico, as quais restaram desertas, a UJ 
promoveu a contratação direta, mediante Dispensa de Licitação, da empresa de CNPJ 
02.722.408/0001-00. 
A contratação em tela, no valor de R$ 69.057,08, foi instruída nos autos do processo nº 
25066.000.066/2011-27, onde se observou que o mesmo foi devidamente instruído por 
pesquisas de preços de mercado e que todos os demais procedimentos adotados estavam 
compatíveis com a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de 
controle.  
 
O quadro a seguir descreve, de forma sucinta, a situação da contratação analisada: 
 
 

Nº da Dispensa OBJETO VALOR (R$) OBSERVAÇÕES 

07/2011 

Serviços funerários, 
para atender a demanda 
com falecimento de 
indígenas residentes nas 
aldeias localizadas no 
Estado do Tocantins. 

69.057,08 
Contrato encerrado em 

27/12/2012. 

 
  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308036 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Regularidade em procedimento licitatório. 
 
Fato 
 
Em 11/06/2010, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa/SUEST/CE realizou o Pregão 
Eletrônico nº 13/2009, com a finalidade de contratar empresa especializada em 
prestação de serviços de locação de veículos, incluindo combustível e motoristas 
devidamente habilitados, para transporte dos povos indígenas com ou sem 
acompanhantes. 
 
Desse certame, sagrou-se vencedora a empresa Porfírio Ribeiro Neto ME – CNPJ 
07.670.761/0001-08, com a qual a FUNASA celebrou, em 02/08/2010, o Contrato nº 
30/2010, no valor total estimado anual de R$ 894.197,00, referente a 16 itens, 
correspondendo aos dezesseis municípios onde se localizam os Polos Base de população 
indígena no estado do Ceará. 
 
Referido contrato foi sub-rogado ao DSEI/CE em 01/11/2011, por meio da Sub-
Rogação Contratual nº 04/2011, encontrando-se atualmente vigente, tendo sido 
submetido às seguintes alterações, por meio de termos aditivos: 
 

Instrumento Data de 
Assinatura 

Vigência Valor Anual 
estimado R$ 

Objetivo 

Contrato nº 
30/2010 

02/08/2010 12 meses 894.197,00 - 

1º Termo Aditivo 02/08/2011 12 meses - 
Prorrogação de 

vigência 

2º Termo Aditivo 27/09/2011 - 911.390,75 
Acréscimo de 

25% em km de 
2 itens 

3º Termo Aditivo 02/08/2012 12 meses 1.162.872,00 
Prorrogação de 

vigência e 
repactuação. 

 
No Exercício 2012, foi pago à contratada o montante de R$ 968.985,47. Os processos 
de pagamento referente a essas despesas foram analisados, estando constituídos de 
documentação suficiente. 
 
Cabe esclarecer que a necessidade da sub-rogação contratual aqui mencionada decorreu 
da transição da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena da FUNASA para o 
Ministério da Saúde, estabelecida para efetivar-se até o prazo limite de 31/12/2011, em 
consonância com o art. 6º do Decreto nº 7.336/2010, alterado pelo Decreto nº 
7.461/2011. 
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Consta nos autos do processo, opinião pela viabilidade jurídica de aplicação do instituto 
da sub-rogação contratual em relação ao órgão contratante, expressa na Nota Técnica nº 
08/PGF/PFE/FUNASA, de 26/11/2010, assim como manifestação de interesse do DSEI 
na sub-rogação, por meio do Ofício nº 142/2011-DSEI/SESAI/MS/CE, de 14/07/2011. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Antecipação de pagamento gerando despesa a maior do que a contratada. 
 
Fato 
 
Atinente ao Contrato nº 30/2010 – celebrado com a empresa Porfírio Ribeiro Neto – 
ME, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
veículos, incluindo motoristas devidamente habilitados para transporte dos povos 
indígenas, verificou-se que a nota fiscal referente à execução dos serviços relativos ao 
mês de dezembro/2012 foi emitida antes da prestação dos serviços: NF Eletrônica nº 
023, de 03/12/2012, no valor de R$ 96.906,00.  
 
De igual modo, a atestação dos serviços e a emissão do relatório mensal de fiscalização 
ocorreram antecipadamente, em 11/12/2012.  
 
Considerando que o faturamento dos serviços deve dar-se em equivalência à apuração 
da quilometragem percorrida pelos veículos, efetuou-se cotejamento dos controles de 
deslocamento dos veículos terceirizados de dezembro/2012 relativos aos municípios de 
Caucaia, Maracanaú e Pacatuba, com a NF Eletrônica nº 023, verificando-se uma 
discreta diferença a maior nos valores pagos, conforme demonstrado a seguir: 
 

Município 
(Polo Base) 

Aldeia 
Limite contratado e 
pago em Dez/2012 
(Km) 

Controle de 
veículos Dez/2012 

(Km) 

Diferença 
paga a maior 

(Km) 

Caucaia 

Japuara 
Santa Rosa 
Matões 

2500 2496 4 

Jandaiguaba 
Jardim do 
Amor 
Lagoa I 
Lagoa II 
Lameirão 
Coité 

4375 4372 3 

Pacatuba Monguba 2500 2282 218 
Total 225 

 
Salienta-se que, apesar de discreta a diferença, correspondendo a R$ 425,40, devem-se 
considerar possíveis incompatibilidades entre os valores pagos e os efetivamente 
percorridos, relativamente aos demais Polos Base, que, de acordo com o Contrato, 
compreendem 16 municípios, conglomerando 76 aldeias, elevando potencialmente o 
valor pago a maior. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Falhas de controle no atesto e pagamento prévios à execução de serviços contratados, 
desconsiderando disposições estabelecidas na Cláusula Sétima do Contrato.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Documento SELOG/DSEI/CE, de 13/05/2012, a Unidade assim se 
manifestou: 
 
“Em que pese, no caso do Contrato nº 30/2010, ser sabedor de que o faturamento dos 
serviços deve acontecer em equivalência à apuração da quilometragem percorrida pelos 
veículos, resolveu pagar antecipadamente a fatura de dezembro de 2012 por ser essa 
uma prática habitual de encerramento de exercício em órgão da Administração Federal, 
ou seja, a fim de se evitar o máximo possível de despesas em inscrições na conta de 
restos a pagar (29.511.01.01), usualmente se solicita, das empresas com as quais se 
mantêm contratos, o adiantamento das faturas referentes ao mês de dezembro. 
Colaborou com isso o fato de o então fiscal do contrato (CPF ***.859.783-**) estar 
programado para entrar de férias no mês de janeiro de 2013 e este órgão, ainda 
incipiente no que diz respeito aos trâmites de encerramento de exercícios, raciocinou 
que estava agindo de maneira eficaz. 
Vale salientar que já reformulamos esse pensamento no sentido de que, ao final do 
presente exercício, somente procederemos dessa maneira (solicitando o adiantamento 
das faturas de dezembro) junto às empresas com as quais mantivermos contratos de 
serviços continuados essenciais e cujas faturas possuam vencimento dentro do próprio 
mês de dezembro (energia, água, telefone, correios, etc.).” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não obstante o propósito da Unidade, a antecipação de pagamento é prática que deve 
ser desprezada no âmbito do serviço público, pois, regra geral, a Administração Pública 
não pode efetuar pagamentos antecipados em suas contratações (art. 65, inciso II, alínea 
"c", da Lei nº 8.666/1993), porquanto o pagamento feito pela Administração é devido 
somente após o cumprimento da obrigação pelo contratado, de acordo com 
determinação dos art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar cotejamento da quilometragem efetivamente percorrida 
pelos veículos disponibilizados pela empresa contratada, relativamente aos 16 Polos 
Base, com a quilometragem limite permitida contratualmente e paga em dezembro de 
2012, e efetuar, nos próximos pagamentos à empresa, compensação de valores pagos a 
maior. 
 
Recomendação 2: Doravante, eximir-se de efetuar pagamentos de serviços e/ou compras 
antecipadamente à sua execução. 
 
 
1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
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Descontinuidade na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada nos 
polos do DSEI/CE. 
 
Fato 
 
Os empenhos 2012NE800002 e 2012NE800029 tiveram como favorecida a empresa 
Canis Segurança Ltda., CNPJ 06.315.190/0001-12, resultante da Dispensa de Licitação 
nº 01/2012, de 23/02/2012, que resultou no Contrato nº 02/2012, celebrado em 
07/02/2012, com vigência de 180 dias, no valor semestral de R$ 240.392,94. 
 
Referida Dispensa teve como fundamentação o art. 24, IV, da Lei 8.666/93, motivada 
pela necessidade de evitar descontinuidade da prestação dos serviços de vigilância 
armada e desarmada para os polos do DSEI-CE, enquanto ocorria o processo regular de 
contratação, dado o encerramento do contrato vigente à época, em 31/12/2011, 
elaborado pela FUNASA – Superintendência Estadual Ceará, e sub-rogado para o 
DSEI/CE, em 01/11/2011. Ademais, alegando cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, a Administração decidiu não exercer a prerrogativa de prorrogação 
contratual prevista em Lei. 
 
A Unidade concluiu o processo regular de contratação dos serviços, que se deu por meio 
do Pregão Eletrônico nº 07/2012, e celebração do Contrato nº 11/2012. 
 
Desta forma, evidencia-se um hiato temporal entre o fim da vigência da contratação 
direta e o início de vigência do Contrato nº 11/2012, isto é, de 08/09/2012 a 01/11/2012. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas de planejamento, gerando descontinuidade na prestação dos serviços de 
vigilância armada e desarmada nos polos do DSEI/CE. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Quanto ao hiato temporal entre o fim da vigência da contratação direta e o início da 
vigência do Contrato nº 11/2012, A DSEI/CE, por meio do Doc. s/n, de 17/05/2013, 
apresentou o seguinte: “os polos base, por motivos legais, não se utilizaram de serviço 
de vigilância remunerado. Contudo, levando-se em conta o caráter excepcional da 
situação, os trâmites burocráticos para feitura de um novo processo licitatório, e como 
as edificações são localizadas em áreas indígenas, as próprias comunidades de cada 
local, por meio dos profissionais do contrato nº 02/2012, todos indígenas, de forma 
voluntária, entendendo a importância daquele serviço para suas etnias, monitoraram os 
imóveis”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Do exposto, embora o DSEI/CE expresse que não houve prejuízo para a comunidade, 
vê-se caracterizada a descontinuidade na prestação dos serviços gerenciados pela 
Unidade, evidenciando falhas no planejamento de seus procedimentos para contratação 
de vigilância armada e desarmada para os polos indígenas do DSEI/CE, expondo-os a 
potenciais riscos e a consequente responsabilização da administração por eventuais 
danos causados ao patrimônio público. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Doravante, providenciar de forma tempestiva o início de seus 
procedimentos para contratação de serviços de vigilância, de modo a evitar interrupção 
em sua prestação e a consequente exposição dos bens  públicos a eventuais danos. 
 
 
1.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Qualidade dos controles internos relacionados às atividades de contratações na 
Unidade. 
 
Fato 
 
No que diz respeito à qualidade dos controles internos administrativos relacionados às 
atividades de contratações, especificamente quanto aos Contratos nº 30/2010 - Pregão 
Eletrônico nº 13/2009 com a empresa Porfírio Ribeiro Neto ME, e nº 02/2012 - 
Dispensa de Licitação nº 01/2012 com a empresa Canis Segurança Ltda., avaliou-se: 
 
- os controles referentes aos deslocamentos dos veículos terceirizados, apresentam-se 
devidamente preenchidos e acompanhados das respectivas autorizações de saída dos 
veículos; 
 
- os controles quanto ao acompanhamento da execução física dos serviços contratados 
foram comprovados por meio de relatórios dos fiscais dos contratos; 
 
- os procedimentos de controle prévios aos pagamentos evidenciaram a correta instrução 
processual em todas as suas fases, excetuando-se o fato relatado em item específico 
deste relatório, que trata da antecipação de pagamento gerando despesa a maior do que a 
contratada; e 
 
- os controles quanto ao planejamento de procedimentos para contratação de serviços de 
vigilância armada e desarmada foram deficientes, gerando descontinuidade na prestação 
dos serviços. 
  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308038 
 
1 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS       

1.1 PROM.,VIGIL.,PROT. E RECUP. DA SAÚDE INDÍGENA  

1.1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Processo de contratação de empresa de locação de veículos em conformidade com 
a legislação aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle. 
 
Fato 
 

Foi analisado o processo de licitação nº 25130.010554/2010-41, Pregão Eletrônico nº 
30/2010, cujos valores adjudicados em 2010 foram os seguintes: 

 

ITEM DESCRIÇÃO FORNECEDOR CNPJ VALOR 
(R$) 

1 Locação de veículos com 
motorista - Polo Base 
Feira de Santana 

U. ALVES DA SILVA 06.879.677/0001-28 159.000,00 

2 Locação de Veículos sem 
motorista - Polo Base 
Ilhéus 

INOVE – LOCAÇÃO E 
COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA 

11.473.667/0001-28 15.499,99 

3 Locação de Veículos sem 
motorista – Polo Base 
Porto Seguro 

INOVE – LOCAÇÃO E 
COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA 

11.473.667/0001-28 15.499,99 

 

O referido processo foi iniciado na FUNASA – UJ 255005, no dia 22/06/2010, que 
tinha atribuição anterior sobre a Saúde Indígena no Estado da Bahia, sendo que o 
contrato foi assinado no dia 13/10/2010. O contrato foi inicialmente sub-rogado para o 
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no dia 19/04/2011 e, após a criação do Distrito 
Sanitário Especial Indígena na Bahia (DSEI/BA), novamente sub-rogado no dia 
10/01/2012, agora para o DSEI-BA, que continuou a execução dos contratos firmados 
com base na licitação. No caso dos contratos com a empresa Inove –Locação e 
Comércio de Veículos Ltda., foram pagos em 2012 um total de R$ 17.609,77 relativos a 
disponibilização de veículos nos Polos Ilhéus e Porto Seguro. Já para o fornecedor U. 
Alves da Silva foram pagos R$ 151.142,75 para o Polo Base Feira de Santana. 
Conforme se levantou, os contratos visavam a atender a necessidade de deslocamento 
das equipes de saúde e pacientes indígenas. O contrato com a Inove terminou ao final do 
prazo sem interesse de continuação pelo fornecedor. 

Deve-se observar que a sub-rogação em questão não foi efetuada pela contratada para 
outras empresas, e sim trata-se de uma sub-rogação do contratante, órgãos da própria 
administração pública. Conforme incluído nos papéis de trabalho, constaram do 
processo analisado todos os elementos legais e pertinentes relativos à contratação 
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original e as respectivas comunicações quanto à sub-rogação do mesmo à DSEI. Nesse 
caso, entende-se que uma reavaliação da licitação pelo órgão que recebeu os contratos 
dependeria de conveniência e oportunidade por parte do novo gestor do contrato. 
Observou-se que não consta do processo uma avaliação específica para verificar a 
adequação dos custos na sub-rogação. No entanto, ressalta-se que na contratação 
original constou na folha nº 82/91 as respectivas pesquisas de preço as quais, segundo 
nossa avaliação, são consistentes e coerentes com o mercado. Por outro lado, verificou-
se que os contratos foram reavaliados em 2011 quanto à possibilidade de prorrogação. 
Foram avaliados os respectivos custos em 05 orçamentos (folhas 426 a 432) e 
legalidade da prorrogação (pareceres da AGU em 2011, folhas 453 a 460) e que, 
segundo nossa análise, continuaram adequados e de acordo com todos os preceitos 
formais e legais. Nos pareceres da AGU, assim consta: 

“Sabe-se que a transferência da responsabilidade pela saúde indígena ocorreu 
recentemente para o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Bahia e deste para o 
Distrito Sanitário Especial Indígena na Bahia e que os veículos aqui mencionados são 
imprescindíveis para atender as necessidades prementes da Administração em 
atendimento à saúde da população indígena.” 

Diante do exposto, na análise do processo, verificou-se que todos os procedimentos 
adotados no processo de contratação estavam compatíveis com a legislação aplicável e 
orientações emanadas dos órgãos jurídicos e de controle. 
  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Controles internos na licitação e contratos adequados 
 
Fato 
 
Foram solicitadas, por meio da Solicitação de Auditoria nº 01, e em entrevista aos 
responsáveis, as seguintes informações no que diz respeito ao sistema de controle 
interno e ao respectivo processo de licitação avaliado: 
 
- Nome e CPF dos dirigentes responsáveis pela Unidade. 
- Nome e CPF dos responsáveis pela área de licitações. 
- Nome e CPF e Portaria de designação de fiscal para o contrato com o fornecedor 
INOVE – Locação e Comércio de Veículos Ltda. 
- Sistemática de controle e os principais Formulários/Sistemas utilizados no sistema de 
controle do contrato citado acima. 
- Documento/manuais/checklists, que formalizam as atividades e procedimentos 
relacionados à área de licitações e contratos.  
- Informação se o setor realiza análises com o objetivo de identificar atividades críticas 
do processo licitatório e se adota medidas para reduzir seus efeitos de potenciais riscos. 
- Informação sobre a sistemática de acompanhamento das alterações na legislação 
pertinente (recebimento eletrônico permanente da legislação atualizada) e se há um 
responsável pela análise e divulgação das mudanças; 
- Informação sobre se há análise de mercado, em especial quanto aos preços praticados 
e amplitude de fornecedores; 
- Informação se as funções estão devidamente segregadas, de forma a evitar que uma 
mesma pessoa seja, por exemplo, membro da Comissão Permanente de Licitação e 
fiscal de contrato; 
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- Informação se há identificação e acompanhamento de prazos (prazo para publicação 
do edital, para impugnação, para assinatura do contrato etc.); Apresentar a sistemática 
adotada. 
- Informação se a UJ possui política de planejamento/verificação de necessidades, de 
forma a evitar a realização de diferentes processos licitatórios, em datas próximas, por 
não ter atendido as necessidades. Apresentar com se dá o processo de planejamento das 
aquisições. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 01, a UJ encaminhou o Ofício nº 302/2013 – 
DESEI/BA/SESAI/MS de 14/05/2013, informando os nomes/CPF´s dos respectivos 
responsáveis designados para gerir a UJ, os nomes/CPF´s dos responsáveis pela área de 
licitação e as Portarias e nomes/CPF´s dos respectivos fiscais dos contratos analisados. 
Além disso, a UJ assim se manifestou: 
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Além de entrevista com os responsáveis e da análise da resposta à Solicitação de 
Auditoria, foram analisados os controles internos com base na avaliação do processo de 
licitação nº 25130.010554/2010-41, Pregão Eletrônico nº 30/2010, nos documentos 
relativos à prestação de serviços e pagamentos realizados a Empresa Inove – Locação e 
Comércio de Veículos Ltda. Assim, foi verificado que constam do referido processo o 
acompanhamento da contratação, incluindo Boletins Diários, visando controle de 
tráfego, Notas Técnicas mensais, informando a regularidade do contrato e prestação de 
serviços que são devidamente atestados pelos fiscais localizados nos Polos de Ilhéus e 
Porto Seguro onde os veículos são utilizados. Observou-se, ainda, que as notas fiscais 
são atestadas e pagas após as verificações necessárias de acordo com a legislação.  

Diante de toda avaliação, com base nas informações recebidas por meio do Ofício 
DSEI/BA nº 302, 2013, em resposta a Solicitações de Auditoria nº 201308038/01 e 02 e 
na análise efetuada sobre o processo, pode-se concluir que: há definição formal de 
responsáveis pela gestão de compras e contratações; há procedimentos claros e 
orientação quanto aos preceitos normativos e legais; as orientações de órgãos de 
controle são seguidas; há rastreabilidade de informações. E, ainda, observa-se a 
preocupação do gestor com a capacitação dos responsáveis pela área de licitações e 
contratos. Apesar de tudo isso, ressalte-se as dificuldades enfrentadas pela UJ no que se 
refere a deficiências na estrutura (local de funcionamento inadequado e falta de espaço) 
e carência de recursos materiais e humanos, que refletem na ausência de avaliações mais 
profundas no tratamento de riscos de controle no nível local. 

Assim, pode-se afirmar quanto aos Controles Internos Administrativos considerando os 
elementos de controle relacionados ao Ambiente de Controle, Procedimento de 
Controle, Informação e Comunicação, e monitoramento são plenamente observados 
levando-se em conta os parâmetros analisados. Porém no que se refere à avaliação de 
risco, são parcialmente observados, segundo a visão da equipe de auditoria. 

  
##/Fato## 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308044 
 
1 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS       

1.1 PROM.,VIGIL.,PROT. E RECUP. DA SAÚDE INDÍGENA  

1.1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades nos controles internos do DSEI-Cuiabá na área de licitação, 
compromentendo sua integridade. 
 
Fato 
 

Controle interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 
procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de 
gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades 
jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de 
organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, 
na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da 
administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, 
eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com 
as leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam 
íntegros, confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório e para o 
cumprimento das obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos 
sejam protegidos de maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, 
utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

A responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar os controles internos 
para assegurar os objetivos mencionados é da administração do órgão ou entidade 
pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da entidade avaliar 
a qualidade desses processos. 

A estratégia metodológica utilizada na auditoria consistiu em análise documental; 
revisão de normas, pesquisas e trabalhos técnicos sobre o tema e verificação com o 
Coordenador do DSEI - Cuiabá dos controles nos processos de licitação. 

Importante ressaltar que a avaliação de controles internos foi realizada com base na 
metodologia do Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
Coso II:  Enterprise Risk Management – Integrated Framework (Gerenciamento de 
Riscos Corporativos – Estrutura Integrada), referencial metodológico mundialmente 
aceito e mais recomendado para realização deste tipo de trabalho. 
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Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pelo DSEI - Cuiabá, 
com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, 
na área de licitação, foram analisados os seguintes componentes do controle interno: 
ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e 
comunicação e monitoramento. 

a) Ambiente de Controle 

O ambiente de controle estabelece a fundação para o sistema de controle interno da 
Unidade, fornecendo disciplina e estrutura fundamental. Deve demonstrar o grau de 
comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle 
interno em seu conjunto (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de 
Contabilidade). 

Os fatores que compõem o ambiente de controle incluem integridade e valores éticos, 
competência das pessoas, maneira pela qual a gestão delega autoridade e 
responsabilidades, estrutura de governança e organizacional, o “perfil dos superiores” 
(ou seja, a filosofia da direção e o estilo gerencial), as políticas e práticas de recursos 
humanos etc. 

Nesse sentido, a aplicação dos testes de controle neste componente resultou na 
identificação das constatações relacionadas a seguir: 

a) inexistência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de 
autorizações e aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de 
práticas operacionais e de rotinas. O estabelecimento de procedimentos formais pode 
contribuir para o fortalecimento dos controles internos da Unidade; 

b) ausência de previsão normativa que garantem ou incentivem a participação dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 
procedimentos ou das instruções operacionais; 

d) ausência de canais formalmente estabelecidos e divulgados para recebimento de 
denúncias, com a devida proteção à identidade do denunciante, a ser mantida sob 
reserva, se este assim o desejar, nos termos previstos no art. 10, do Decreto 6.029/2007; 

Em consequência, as fragilidades no ambiente de controle podem comprometer o 
cumprimento da missão e o alcance dos objetivos da organização, bem como a eficácia 
do controle interno. 

Cabe ressaltar que organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom 
positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e comunicam políticas 
e procedimentos de modo claro, adotam integridade e consciência de controle, 
resultando em valores compartilhados e trabalho em equipe para efetivação de 
objetivos. 
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b) Avaliação de Risco 

Avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o 
alcance dos objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada. 

Em análise do fluxo de atividades da Unidade, constatou que não há identificação clara 
dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos nas áreas de 
licitação, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-las. 

Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento de 
riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para 
tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 
probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

c) Informação e Comunicação 

O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, 
armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, 
a fim de permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e outras 
responsabilidades, orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e 
contribuir para a realização de todos os objetivos de controle interno (Resolução nº 
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade). 

Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações 
relacionadas a atividades necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destaca-se a 
disponibilidade em página própria na internet, mensagens de correio eletrônico, 
videoconferências, onde são divulgados tanto os atos normativos como informações 
atualizadas relacionadas às ações relevantes desenvolvidas pelo DSEI - Cuiabá. 

d) Monitoramento 

Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles 
internos ao longo do tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de 
operação dos controles, a verificação de inconsistências dos processos ou implicações 
relevantes e a tomada de ações corretivas. 

A sistemática de monitoramento utilizada pelo DSEI - Cuiabá é sintetizada por meio de 
atuação da Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União sobre as 
atividades desempenhadas pela Unidade no Exercício de 2012. Ademais, não se 
identificou outro mecanismo de monitoramento do desempenho dos seus controles 
internos adotado pela Unidade. 

e) Procedimentos de Controle 
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Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela 
administração da Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 
seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 
todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 
e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 
(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 
verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de 
processos e de atividades, supervisão direta etc. 

Os trabalhos realizados na Unidade na área de licitação tiveram por objetivo avaliar se 
os procedimentos estão efetivamente instituídos e se tem contribuído para o alcance dos 
objetivos estratégicos fixados pela Administração do DSEI - Cuiabá. 

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos da área supracitada, identificados por 
meio dos trabalhos de avaliação dos controles internos, cujos resultados estão 
diretamente relacionados com as fragilidades que resultaram nas constatações 
demonstradas neste relatório de auditoria:  

a) ausência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações 
e aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas 
operacionais e de rotinas para o setor de licitação.  A inexistência de normas ou manuais 
detalhando os procedimentos a serem observados nas atividades de compras, licitações e 
contratações podem resultar em danos financeiros ou prática de atos ilegais advindos de 
aquisições mediante dispensas ou inexigibilidades indevidas, compras subestimadas ou 
superestimadas, falhas nos procedimentos licitatórios, e assinatura de contratos 
irregulares; 

b) ausência de normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de 
estimativas de preço, a fim de orientar as equipes de planejamento das contratações do 
órgão, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de registro de preço. 
Por exemplo, estabelecer parâmetros sobre o que fazer com os preços coletados (e.g. 
calcular a média ou considerar o menor valor coletado), estabelecer critério para 
descarte de preços (e.g. descartar preços muito acima dos demais, pois distorceriam 
cálculos como o da média), bem como período para considerar os preços (e.g. somente 
considerar preços estabelecidos nos últimos noventa dias); estabelecer a forma para que 
a pesquisa de preços seja realizada por setor próprio, com diversas fontes de pesquisas, 
podendo utilizar como parâmetro: a) no mínimo 03 (três) fornecedores; b) pesquisar 
valores adjudicados ao próprio órgão e a outros órgãos públicos, a exemplo do 
comprasnet; c) Expurgar os preços muito inferiores e muito superiores ao corrente no 
mercado; d) comparar com aquisições em épocas e regiões próximas e compras 
realizadas por corporações privadas em condições (quantidade, qualidade e prazo) 
similares à demanda estatal. A equipe de compras deve elaborar memória de cálculo das 
estimativas de preço, isto é, registrar os procedimentos adotados para se obter as 
estimativas a partir dos preços coletados, bem como anexar as evidências das pesquisas 
realizadas (e.g. cópias de pesquisas em portais na internet de órgãos e empresas, ofícios 
do órgão a empresas solicitando propostas de preço, propostas de preço das empresas). 
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Por meio do Acórdão TCU nº 38/2013 – Plenário, o TCU tem recomendado às 
Unidades Jurisdicionadas a programarem “rotinas para a conferência da pesquisa de 
preço efetuada pelo setor de compras, com vistas a conferir sua compatibilidade com 
os preços de mercado”; 

c) ausência de acompanhamento processual dos atos da fase interna e externa da 
licitação (requisição, emissão de pareceres técnicos e jurídicos, elaboração de 
orçamento, aprovação da autoridade competente, redação do edital, habilitação, 
julgamento, homologação, etc), dificultando a identificação de obstáculos que possam 
impactar o andamento regular do processo licitatório; 

d) inexistência de orientação formal para que não apenas uma só pessoa seja 
responsável por atividades (pesquisa de preços, fiscalização do contrato etc.) com 
potencial de serem atingidas por irregularidades por um período de tempo prolongado; 

e) falta de política de capacitação permanente dos servidores da área de licitação; 

Ressalta-se que o propósito fundamental dos procedimentos de controle é reforçar a 
realização dos planos traçados, mantendo as organizações direcionadas para o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos. Assim, eles podem ser vistos como 
mecanismos de gestão do cumprimento de objetivos. 

Aditamos por oportuno que, por ocasião da prolação do Acórdão 636/2012 – Plenário, o 
Tribunal de Contas da União elencou, como uma das causas significativas para os 
problemas identificados na área de licitação, a precariedade ou mesmo ausência de 
medidas tendentes a robustecer os controles administrativos internos nos órgãos 
públicos, que terminam por propiciar um ambiente organizacional que oportuniza a 
ocorrência de práticas inadequadas e que resulta em prejuízos financeiros, orientando às 
Unidades Jurisdicionadas que fortaleçam seus controles internos, haja vista a relação 
inversamente proporcional entre estes e a ocorrência das mais diversas irregularidades. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
O Coordenador Distrital de Saúde Indígena implementou parcialmente as rotinas e 
procedimentos na Unidade, com objetivo de aprimorar os controles internos existentes, 
conforme previsto na Resolução CFC nº 1.135/2008. A não implementação total de 
todas as rotinas e procedimentos resultou em fragilidades nos controles do setor de 
licitação, contribuindo para as constatações identificadas no processo de avaliação dos 
controles internos.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 354/SELOG/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 13/05/2013, o DSEI 
Cuiabá apresentou a seguinte manifestação:  

“1- Criação da SESAI/MS 
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1.1                O Decreto sob nº 7.335/2010 e Decreto sob n° 7.336/10, em seu art. 2°, II 
“f”, oficializou a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena- Ministério da Saúde 
SESAI/MS, sendo o órgão competente pela saúde indígena e não mais a FUNASA e 
dessa forma, o DSEI Cuiabá passou a integrar a SESAI/MS, sendo responsável por dar 
continuidade na prestação de serviços para a saúde indígena, que se tornou Unidade 
Gestora. 

2- Quadro de Servidores 

2.1  Alguns funcionários que laboravam na sede da FUNASA escolheram em 
migrar para o quadro de servidores do DSEI Cuiabá, colaborando com suas experiências 
na saúde indígena. Contudo, infelizmente o quadro de servidores do DSEI Cuiabá ainda 
é insuficiente, tendo em vista a grande demanda de atividades administrativo-gerenciais. 
A Instituição conta hoje com apenas 01 pregoeiro, sendo que os demais servidores 
efetivos são provenientes de outras funções, como a de Agente de Saúde. 
Consequentemente, o apoio administrativo é feito em sua maioria por funcionários 
terceirizados. 

2.2  O DSEI Cuiabá aguarda o ingresso de servidores na espera de novos 
concursos públicos, que dependem de Brasília, tendo em vista que o último concurso do 
Ministério da Saúde foi realizado em 07 de janeiro ano de 2010, conforme o Edital nº. 
001/2010, onde teríamos 07 vagas, no entanto só tomaram posse do cargo de Agente 
Administrativo apenas 03 (três) servidores CTU (Contrato Temporário da União), que 
terá a sua vigência até o ano de 2015.   

2.3  Os poucos servidores que compõem nosso quadro de trabalho exercem 
suas atribuições com consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que 
se materializam na adequada prestação dos serviços públicos, com comprometimento e 
integridade. 

3-Metas 

3.1  A meta do DSEI Cuiabá é compartilhada com responsabilidade aos seus 
servidores, focando com os princípios da dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a 
consciência dos princípios morais, com o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade dos 
atos administrativos, que é o interesse público. 

4- SESAI/MS 

4.1    O DSEI Cuiabá é subordinado à SESAI/MS, onde depende dessa 
Secretaria para que a mesma elabore manuais com normas e procedimentos prevendo 
sistemas de autorização e aprovações, linhas de autoridade definidos e o 
estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas, para ser seguido pelo DSEI 
Cuiabá, conforme questionado pela CGU.  

4.2  Assim, regimentos internos e normativas são estabelecidas por Brasília, 
as quais são seguidas na íntegra, conforme Portaria nº 3.965/2010, que aprova os 
Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da Saúde. Diante do exposto, é oportuno 
informar que a verba destinada para capacitar e dar treinamentos aos servidores depende 
do repasse da SESAI/MS. Dessa forma, estamos verificando a possibilidade de contratar 
cursos específicos viabilizando a reciclagem de nossos servidores, para melhor 
desempenho em suas atribuições cotidianas.      
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5-Proteção de Denúncias 

5.1    Quanto ao canal para o recebimento de denúncias, o servidor ou terceiros 
tem o livre arbítrio de comunicar ao chefe do setor responsável, que informa ao 
Coordenador Distrital sobre a denúncia, onde o mesmo decide em instaurar, ou não, o 
devido Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, conforme os procedimentos 
legais elencados na Lei n° 8.112/1990, do Estatuto do Servidor Público Federal, para 
sanar qualquer irregularidade. 

6- Da Infração Administrativa 

6.1  O DSEI Cuiabá estipula cláusula no contrato de prestação de serviço, 
assegurando no caso de inexecução total ou parcialmente, qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação de empresa de prestação de serviço, tais quais: 
“Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e da Lei nº 
10.520, 2002, a contratada que: “Inexecutar total ou parcialmente qualquer das 
obrigações assumidas em decorrência da contratação; Ensejar o retardamento das 
execuções do objeto; Fraudar na execução do contrato; Comporta-se de modo inidôneo; 
Cometer fraude fiscal; Não mantiver a proposta; A contratada que cometer qualquer das 
infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções; Advertência por faltas leves 
assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízo significativo para a contratante; 
Multa moratória; Multa compensatória, no caso de inexecução total do objeto; 
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade contratante, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos; Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos 
prejuízos causados; Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 
8.666, de 1993, a contratada que; Tenha sofrido condenação definitiva por aplicar, por 
meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Tenha praticados atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; Demonstre não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados; Aplicação de 
qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo Administrativo que 
assegurará ou contraditório e ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento 
previsto da Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; A 
autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como dano causado à 
Administração observado o princípio da proporcionalidade; As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas no SICAF”. 

7- Gestão de Contratação e Avaliação de Risco 

7.1  E ainda, o DSEI Cuiabá já está verificando junto a SESAI/MS o melhor 
meio de obter maior controle na gestão de contratos, elaborando planos e métodos para 
obter melhor êxito nesta questão. 

7.2  Em análise quanto às especificações da CGU quanto a “Avaliação de 
Risco”, visando ampliar a segurança nos contratos de licitação, já estão sendo 
verificados os riscos relevantes para ao alcance dos objetivos dessa entidade, para 
mitigar futuros transtornos contratuais. 
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8- Meio de Comunicação 

8.1  Toda informação relevante do DSEI Cuiabá é repassada através de 
Memorando Circular, e/ou através de Ofício Circular, onde a cópia de recebimento 
datada pelo recebedor é devidamente arquivada em pasta específica, bem como no 
processo licitatório e, ainda, todos os processos licitatórios efetuados por esta instituição 
estão disponíveis no site do ComprasNet, podendo ser acessados publicamente por 
todos.  

8.2  Por oportuno, o DSEI Cuiabá informa que está verificando junto à 
SESAI/MS o melhor meio de publicar informações e atos normativos atualizadas 
referente às ações desenvolvidas por este DSEI Cuiabá. 

9- Monitoramento pela CJU-MT 

9.1    Quanto ao Monitoramento e Procedimento de Controle, o DSEI Cuiabá 
informa que tem orientação da CJU-MT, para o acompanhamento processual de todo 
processo de licitação na fase interna, emitindo Parecer Jurídico pelo Advogado Geral da 
União, orientando e sanando sobre a melhor forma de elaborar como, por exemplo: 
redação do Termo de Referências, redação do Edital, redação de Contrato.  

9.2   E, ainda, o Dr. S. M. da C., Coordenador-Geral da Consultoria Jurídica 
da União no Estado de Mato Grosso CJU-MT, orientou a este DSEI Cuiabá, para 
utilizar o modelo de Edital, Ata Registro de preço e Termo de referência já corrigido 
conforme o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o sistema de registro de preços, 
disponibilizados no site pela AGU/CJU/MG e AGU/CJU/SP, de forma padrão nas 
próximas licitações, os quais já estão sendo utilizados. 

9.3  O Dr. S. M. da C. aconselha em seus Pareceres Jurídicos que o valor de 
referência de orçamento deve refletir o preço médio de, no mínimo, três fornecedores ou 
prestadores do ramo do objeto licitado corrente no mercado, onde o orçamento tenha o 
prazo de validade de 90 (noventa) dias e este não se afaste muito do demais, conforme 
reza o Art. 15, III, V; 43, IV; 48, II, da Lei 8.666/93,  Dec. 3.555/2000, Dec. 3.931/2001 
e Acórdão do TCU 828/2004-Segunda Câmara, e assim, é elaborado mapa comparativo 
de preço, bem como é consultado o registro das empresas fornecedoras, através do 
SICAF  IN SLTI/MPOG n° 2, de 2010 e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista Lei 
8.666.93, Art. 29, V.  

10-Celebração de Novos Contratos 

10.1  A Portaria n°. 1.338/12 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 
competência para autorizar a celebração de novos contratos administrativos, relativos a 
despesas de custeio ou investimento, ou a prorrogação de contratos administrativos 
relativos a atividades de custeio no âmbito do Ministério da Saúde e entidades a ele 
vinculadas, em seu Art. 5°, reza que: “A competência para autorizar a celebração de 
novos contratos administrativos, relativos a despesas de custeio ou investimento, ou a 
prorrogação dos contratos em vigor relativos a atividades de custeio cujo valor seja 
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e igual ou superior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) fica delegada às autoridades administrativas ocupantes de cargo 
de direção e assessoramento superior DAS 101.5, no âmbito do Ministério da Saúde e 
das entidades vinculadas”.  
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10.2  Dessa forma, toda vez que tiver um processo licitatório, cujo valor seja 
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e igual ou superior a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), o DSEI Cuiabá manda o processo via malotes ou Sedex para a 
SESAI/MS em Brasília, ao Diretor do Departamento de Gestão da Saúde Indígena – 
DGESI Sr. F. R. da R., onde o mesmo se manifesta quanto à viabilidade do 
prosseguimento da respectiva licitação quanto ao valor estimado, que ainda se encontra 
em fase interna, bem como o Diretor Substituo, o Sr. D. S. S. J., que também se 
manifesta.      

11-Informações a SESAI/MS 

11.1  Por fim, o DSEI Cuiabá encaminhará a Análise de Auditoria feita pelo 
CGU/MT, sob o número 201308044/008 para a SESAI/MS, a fim de que esta se 
posicione diante dos apontamentos na respectiva nota de Auditoria.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Unidade informa as providências que estão sendo adotadas para 
sanar as deficiências constatadas referentes à avaliação dos controles internos da área de 
licitação. Destaca-se, ainda, a existência parcial de controles adotados pela 
Administração da Unidade, tais como comunicação de denúncias aos chefes 
responsáveis; encaminhamento das minutas de editais e contratos à Advocacia-Geral da 
União; padronização dos editais em conformidade com os editais-padrão da AGU; 
estabelecimento de limites de alçada para celebração de contratos administrativos, entre 
outros.  
 
Entretanto, a efetiva implementação de todas as providências em andamento por parte 
da DSEI Cuiabá, assim como as demais recomendações decorrentes deste relatório, 
resultará em melhorias dos processos e atividades do setor de licitação, contribuindo 
para minimizar os riscos de não cumprimento de políticas e programas governamentais 
sob a responsabilidade da instituição, assegurando que os objetivos estratégicos para o 
exercício sejam atingidos. Portanto, fica mantida a constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de 
autorizações e aprovações, linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de 
práticas operacionais e de rotinas. 
 
Recomendação 2: Editar normativo que garanta ou incentive a participação dos 
funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos 
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.   
 
Recomendação 3: Realizar acompanhamento das etapas e prazos de duração da 
realização da licitação, de modo a identificar o tempo médio gasto em cada etapa e 
avaliar os obstáculos que possam impactar o andamento regular do processo licitatório. 
 
Recomendação 4: Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores 
participantes de equipes de planejamento de contratações nos normativos e na 
jurisprudência envolvidos, pois, além da complexidade desses conhecimentos, 
frequentemente há publicação de novos normativos e jurisprudência sobre o assunto.   
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Recomendação 5: Publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para 
elaboração de estimativas de preço, a fim de orientar as equipes de planejamento da 
contratação do órgão, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de 
registro de preço. 
 
 
1.1.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Deficiências no planejamento e na realização do Pregão Eletrônico nº 22/2011. 
 
Fato 
 
Da análise do processo nº 25049.000046/2011-64, relativo ao Pregão Eletrônico nº 
022/2011, foram identificadas as seguintes impropriedades/irregularidades: 

a) Não foram identificados no Projeto Básico relativo ao Pregão Eletrônico 22/2011 
estudos que demonstrem os cálculos da área objeto da contratação dos serviços de 
limpeza e conservação, levando em conta o total da área do imóvel, área útil e área a ser 
limpa, assim como a periodicidade e frequência da execução dos serviços. 

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 22/2011 (Processo nº 25049.000046/2011-64), tipo 
menor preço global, no valor estimado de R$ 3.874.338,50 (três milhões, oitocentos e 
setenta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), realizado em 
22/12/2011, com objetivo de contratar serviços de limpeza, conservação e higienização, 
além de serviços de copa, cozinha, lavanderia e arrumação, com fornecimento de 
materiais para atender os DSEIS Cuiabá, Kayapó, Araguaia e Xavante, que foi vencido 
pela empresa Sul América Prestadora de Serviços Ltda. (CNPJ: 01.424.685/0001-66) 
pelo valor anual de R$ 4.474.070,76. 

Em análise ao referido processo, não foram identificados estudos que demonstrem os 
cálculos da área objeto da contratação dos serviços de limpeza e conservação levando 
em consideração a periodicidade e frequência da execução dos serviços, os quais 
deveriam ser parte integrante do Projeto Básico para realização do procedimento 
licitatório, conforme dispõe os artigos 42 e 43 da Instrução Normativa/MPOG nº 02, de 
30 de abril de 2008.  

Constam dos autos apenas, conforme edital e seu respectivo termo de referência juntado 
aos autos (fls. 243 a 303), informações a respeito do total de área interna, externa e 
esquadrias a serem limpas por unidade, as quais serviram de base para a licitação. 
Portanto, não há referência sobre as áreas totais dos imóveis, áreas úteis e áreas efetivas 
que serão objeto de limpeza, nem quanto à periodicidade e frequência da limpeza, se 
será uma ou duas vezes por dia, semanal, quinzenal ou mensal. 

Vale registrar que a periodicidade e a frequência da limpeza dependem da intensidade 
do uso do ambiente a ser limpo. A título de exemplo de ambiente, podemos citar os 
banheiros e corredores que possuem uma alta circulação de pessoas, ficando sujeitos a 
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um acúmulo maior de sujeira, nestes casos geralmente necessitam de limpezas mais 
frequentes (uma ou duas vezes por dia). Já as salas onde os servidores trabalham são de 
circulação mais restritas, geralmente uma limpeza por dia é suficiente. No caso de 
almoxarifados, a circulação é mais restrita ainda, talvez uma ou duas limpezas por 
semana atenda às necessidades. Quanto aos auditórios, que são utilizados em atividades 
esporádicas, podem, de acordo com a necessidade, ser limpas eventualmente. Há 
também aquelas situações em que áreas dificilmente são ou necessitam ser limpas. 

Desta forma, cabe destacar que a falta de estudos para definição da área para 
fundamentar a contratação dos serviços de limpeza e conservação pode resultar em 
consequências danosas à Administração Pública, qual seja: aumento do valor global 
decorrente de inclusão de áreas que não são limpas ou poderão não ser limpas ao longo 
da execução do contrato, ou de áreas que são limpas em periodicidade e frequência 
distintas do padrão, que é uma vez por dia. 

b) Orçamentos que serviram de base para a formação dos preços do Pregão Eletrônico 
nº 022/2011, realizado em dezembro de 2011, são do exercício de 2010, portanto, 
estavam defasados. 

Em análise aos autos do processo nº 25049.000046/2011-64, verificou-se que os 
orçamentos base para formação da estimativa de preços do Pregão Eletrônico nº 
022/2011 são do exercício de 2010. Portanto, estavam defasados, vez que o 
procedimento licitatório em tela ocorreu em 22/12/2011.  

Contrariamente à Justificativa Técnica do chefe do SELOG (fl. 33 dos autos), os 
orçamentos anexados não refletem o preço praticado no mercado, tendo em vista que 
em 28/01/2011 foi registrada no MTE sob o número MT000029/2001 a nova 
Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2011 com outras bases de remuneração e 
benefícios. 

Ressalta-se que a falta de orçamento detalhado em planilhas atualizado não atende o 
disposto no § 2º, do art. 7º, da Lei nº 8.666/93, do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 
10.520/2002 e do artigo 8º, inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, que condiciona a 
realização do certame somente se existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

Ressalta-se, também, que o objetivo da estimativa de preços é proporcionar ao gestor 
público os meios necessários para que se faça uma avalição correta quanto aos preços 
ofertados pelos licitantes, verificando sua adequação com aqueles praticados no 
mercado, evitando, também, o sobrepreço presente em orçamentos globais ou não 
adequadamente especificados, bem como evitar a exigência, pela contratada, de revisão 
no valor total pactuado, tendo como alicerce apenas itens eventualmente com 
sobrepreço.  

Assim, a estimativa de preços definida no procedimento licitatório estava em sua 
origem deficiente por sua desatualização. Tal como pode ser verificada no edital e na 
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ata da sessão do pregão, foi inócua, vez que foi definida estimativa no valor de R$ 
3.874.338,50 e o objeto foi adjudicado por R$ 4.474.070,76. 

Por outro lado, vale destacar que, para a cotação ter eficácia, faz-se necessário ampliar 
as fontes de pesquisa e, principalmente, realizar a depuração dos valores pesquisados, 
ou seja, a Administração deve se valer, adicionalmente, além dos orçamentos de 
fornecedores, das seguintes fontes de pesquisa: referência de preços obtida a partir dos 
contratos anteriores do próprio órgão; contratos de outros órgãos; atas de registro de 
preços de outras unidades federadas; preços consignados nos sistemas de pagamentos; 
valores divulgados em publicações técnicas especializadas; e quaisquer outras fontes 
capazes de retratar valores da contratação. 

Neste sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no Acórdão nº 
265/2010 - Plenário foi no sentido de orientar às Unidades Jurisdicionadas que realizem 
“detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em informações 
de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações específicas 
com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos e, 
em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas 
atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a 
estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inciso IX, alínea “f”, e 
43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993". 

c) Licitação de serviços de cozinha, lavanderia, copeiragem e arrumação junto com 
serviços de limpeza, conservação e asseio. 

Em análise ao edital e ao seu respectivo termo de referência, verificou-se que o DSEI-
Cuiabá/MT, além dos serviços de limpeza, conservação e asseio, licitou serviços de 
cozinha, lavanderia, copeiragem e arrumação, contrariando o art. 3º da IN SLTI/MPOG 
nº 02/2008. 

d) Aprovação do termo de referência pela autoridade competente não identificada no 
processo. 

Não foi identificada nos autos do processo a aprovação do Termo de Referência pela 
autoridade competente, situação que contraria o art. 14 da IN/SLTI/MPOG n.º 02/2008. 

e) Horário definido no edital de licitação não especificou se era o de Brasília. 

Quanto as horários definidos no instrumento convocatório da licitação em comento, não 
se fez referência do fuso horário adotado, que conforme disposição do § 5º do art. 17 do 
Decreto nº 5.450/05, deve ser o de Brasília-DF. 

f) Ausência de justificativa para não parcelamento do objeto do Pregão Eletrônico nº 
022/2011. 
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Da análise dos autos do processo do Pregão Eletrônico nº 022/2011, não foi constatada 
justificativa para não parcelamento do objeto licitado, a saber: serviços de limpeza, 
asseio e conservação, para atender as unidades do DSEI’s Cuiabá, Kayapó, Araguaia e 
Xavante e suas vinculadas, bem como serviços de cozinha, lavanderia e arrumação 
tendo sido licitado em conjunto. A obrigatoriedade de parcelamento decorre de 
determinação do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei nº 8.666/93, que estabelece: 
"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à 
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala".  

Por oportuno, cabe lembrar que a adjudicação por preço global, em regra, contraria a 
Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União, que firmou entendimento de que "é 
obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de 
economia de escala, tendo  em  vista o objetivo de  propiciar a ampla participação de 
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens  ou  unidades  
autônomas,  devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade". 

Cumpre ressaltar, no entanto, que a viabilidade técnica e econômica alegada pelo 
administrador público para a licitação por lote único deve ser previamente comprovada 
e juntada aos autos do processo licitatório, conforme demonstram os seguintes excertos: 

"O TCU determinou ao Ministério da Fazenda que, nas licitações cujo objeto fosse 
divisível, previamente à definição da forma de adjudicação a ser adotada, realizasse 
estudos que comprovassem as vantagens técnicas e econômicas da compra em lote 
único, comparativamente à parcelada, a fim de atender ao disposto no art. 23, § 1º, da 
Lei n.º 8.666/1993, e à Súmula/TCU nº 247 (item 9.2, TC-015.663/2006-9, Acórdão nº 
3140/2006-TCU-1ª Câmara e Acórdão 491/2012 - Plenário)". 

Destaca-se, ainda, que, no Acórdão 2864/2008- Plenário, o TCU determinou ao Senado 
Federal que fizesse “constar dos autos do processo licitatório, quando não aplicável a 
divisão de determinados serviços para fins de licitação, a devida justificativa quanto à 
inviabilidade técnico-econômica do parcelamento". 

Neste caso, verifica-se que era possível parcelar o objeto em lotes por DSEI e por tipo 
de serviços, bem como parcelar os serviços de limpeza dos demais (copa, cozinha, 
lavanderia e arrumação), ou até mesmo destes serviços entre si. 

g) Vedação em edital de licitação de participação de consórcios sem a devida 
motivação. 
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Em análise do edital do pregão em comento, constatou-se, no subitem 2.2, proibição de 
empresas que se encontram em regime de consórcio participar do certame sem 
elementos ou razões que motivem o seu impedimento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja 
feita a opção por não permitir, no edital do certame, a participação de empresas na 
forma de consórcios, considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 
8.666/1993, justifique formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da 
licitação.” (Acórdãos nºs 1636/2007-Plenário, 1316/2010-1ª Câmara, 1.102/2009-1ª 
Câmara e 3654/2012-2ª Câmara).    

Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas 
variáveis, tais como o risco à competitividade, as dificuldades de gestão do contrato e a 
capacitação técnica dos participantes. 

Por fim, destaca-se que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos 
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. 

h) Exigência, para fins de habilitação, de que as visitas aos locais de execução dos 
serviços fossem realizadas pelos responsáveis técnicos (administrador e químico). 

Em análise do referido edital, foi constatada exigência de visitas técnicas a ser 
realizadas pelas empresas participantes, por meio de seus responsáveis técnicos 
(administrador e químico - conforme Anexo III relativo à Declaração de Visita Técnica) 
da empresa. 

No entanto, é descabida a exigência de vistoria técnica realizada pelo responsável 
técnico da licitante, isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a 
evitar que a licitante, futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação, 
por desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação 
do serviço. No entanto, essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da 
licitação, como o que preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a 
ampliação da competitividade (Acórdão TCU nº 2299/2011-Plenário).  

Com efeito, entende a Corte de Contas que não caberia impor a obrigatoriedade de 
comparecimento ao local das obras (neste caso serviços) como condição de habilitação, 
sendo suficiente declaração do licitante de que conhece as condições locais para a 
execução do objeto (Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1174/2008, 2150/2008 e 727/2009, 
todos do Plenário).  

Assim, a exigência em comento contrariou jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União, visto que inexiste fundamento legal para que a visita técnica se faça 
obrigatoriamente pelo responsáveis técnicos. 



 

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

i) Comprovação, para o fim de habilitação técnica, de apresentação de atestados em 
relação a parcelas pouco relevantes e sem valor significativo em relação ao objeto 
licitado. 

Em análise do referido edital, constatou-se na cláusula 7.8.5, que trata da qualificação 
técnica, exigência, por meio de no mínimo 01 (um) atestado, o qual comprove que a 
licitante prestou ou está prestando, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o 
objeto desse pregão, equivalentes em quantidades e características ou superiores. 

Dessa forma, o licitante teria que possuir atestado(s) que comprovasse(m) a prestação 
de todos os serviços objeto da licitação, especificamente quanto aos serviços de 
limpeza, asseio e conservação, além de serviços de copa/cozinha, lavanderia e 
arrumação, vez que o DSEI/Cuiabá-MT licitou todos os serviços de forma global (em 
um único item). 

Nesse sentido, em situações similares, o TCU tem manifestado no sentido de que as 
exigências de comprovação da capacitação técnico-profissional devem ficar restritas às 
parcelas do objeto licitado que sejam, cumulativamente, de maior relevância técnica e 
de valor significativo, e que devem estar previamente definidas no instrumento 
convocatório, como impõe o inciso I do § 1º do art. 30 da Lei n.º 8.666/93 (Acórdão 
TCU 1328/2010-Plenário).  

Em outro Acórdão, destacou que "a exigência de comprovação de prestação de serviços 
em volume igual ou superior ao licitado extrapola os requisitos definidos nos artigos 27 
a 31 da Lei 8.666/1993, bem como contraria a jurisprudência do tribunal acerca do 
assunto". Assim, o relator, ao considerar a representação procedente, votou por que 
fosse expedida, dentre outras, determinação ao INTO (Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia) para que suprimisse do item 10.4 do edital do Pregão 
194/2010 as expressões "com contingente mínimo igual ou superior ao deste certame" e 
"apresentação de um Atestado de Capacidade Técnica", em razão de as mesmas 
estabelecerem restrições indevidas à competitividade. O Plenário, acolhendo o voto do 
relator, determinou ao INTO que só desse prosseguimento ao pregão 194/2010 caso 
adotasse a providência alvitrada. Acórdão nº 112/2011-Plenário, TC-034.017/2010-0, 
rel. Min. Aroldo Cedraz, 26.01.2011. 

Por fim, cabe destacar que a Súmula 263 do TCU assim dispõe: “Para a comprovação 
da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, 
às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 
exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 
dimensão e a complexidade do objeto a ser executado”. 

j) Ausência de comprovante de publicação do aviso do edital do Pregão nº 22/2011 nos 
autos dos processos, relativamente ao DOU e a jornal de grande circulação regional ou 
nacional. 
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Conforme os autos do processo, a publicação no Diário Oficial da União (DOU) para 
início de lances marcado para o dia 30/11/2011 foi cancelada. No entanto, não foi 
identificada publicação do aviso do edital, que definiu a nova data e horário 
(22/12/2011, às 10 horas), no DOU, assim como em jornal de grande circulação 
regional ou nacional, conforme preconiza o art. 17 do Decreto nº 5.450/05. A falta de 
ampla publicidade dos avisos de licitação também acarreta restrição ao caráter 
competitivo dos procedimentos licitatórios. 

Cabe, por fim, destacar que as exigências relativas a atestado(s) de qualificação técnica 
combinadas com a falta de parcelamento do objeto e necessidade de vistoria dos locais 
de execução dos serviços, que são restritivas ao caráter competitivo dos certames, 
favorecem empresas de grande porte como a vencedora da licitação, por outro lado 
restringem a participação de empresas menores e iniciantes no ramo.  
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiências nos controles internos administrativos que garantam a elaboração adequada 
de estudos técnicos que sirvam de base para os orçamentos detalhados para fins de 
contratação dos serviços terceirizados de limpeza e conservação, bem como ausência de 
rotinas pré-estabelecidas com fins de verificar e acompanhar a conformidade dos editais 
com a Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do TCU, resultando em instrumento 
convocatório com exigências com potencial de restringir o caráter competitivo do 
certame.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 422/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 17/05/2013, o 
Gestor apresentou a seguinte manifestação: 
“1-DA FALTA DE PLANEJAMENTO 

1.1 Falta de planejamento na fase interno de todo o procedimento licitatório, 
fato este que se repete até nos dias de hoje, simplesmente por inexistência de 
colaboradores qualificados e capacitados no setor de licitação, as informações recebidas 
para instruções do Pregão Eletrônico nº 22/ 2011, quanto ao total da área dos imóveis 
foram retiradas de processos anteriores realizadas pela FUNASA, repassada para o  
SELOG através do SESANI setores este do DSEI/CUIABÁ. 

2-PLANILHAS 

2.1 As planilhas de preços seguiram os procedimentos exigidos na IN 
02/2008 do MPOG, os preços foram elaborados pela quantidade de área de limpeza a 
ser executados, apenas em relação às cotações não vinculadas à limpeza, como serviços 
de copeiragem, auxiliar de cozinha, tiveram preços por homens mês, em relação à 
quantidade física que seriam inferior ao índice de produtividade mínimos previstos na 
IN 02/2008, estes também foram seguidas conforme determinado pelo art. 45, o total de 
área interna e externa para execução dos serviços de limpeza previstos nas tabelas dos 
lotes licitados foram considerados apenas os quantitativos individuais desconsiderando-
se os totais lançados. 

3-ORÇAMENTO 
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3.1 Sim, de fato a falta de orçamento detalhado em planilhas atualizada não 
atendeu o § 2º, do art. 7º, da Lei 8.666/93, e do art. 3º. Inciso III da Lei nº. 10.520/2002 
e do art. 9-8º, inciso IV, do Decreto nº. 3.555/2000, que condiciona o certame somente 
se existir orçamento detalhado em planilha que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários. Antes do término do contrato serão apresentadas planilhas 
detalhadas que poderão comprovar as veracidades dos fatos que motivaram a aceitação 
acima do estimado estipulado pela Administração. 

4-VALOR ESTIMADO 

4.1 Quanto ao valor estimado foi retirado de licitações anterior realmente não 
foram incluídos todos os cargos e nem planejado para que se incluíssem na cotação de 
preços todas as CCTs abrangente dos 05(cinco) Distritos que são em números de 03, 
Mato Grosso, Goiás e Tocantins, devido a isso foi aceita a proposta acima do estimado 
do valor estimado e não justificado em Ata por um simples lapso do Pregoeiro e do 
Ordenador de Despesas, mas que já foi detectado pela equipe do CPL e o fiscal do 
contrato que apresentaram relatórios e já está sendo investigado por uma equipe 
designado pelo Coordenador Distrital através de Portaria para que em 30 (trinta) dias 
apresentarem as informações detalhadas. 

5-METRAGEM 

5.1 O Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental (SESANI) está 
levantando informações a respeito do total de área interna, externa e esquadrias, suas 
periodicidades e frequência das áreas a serem limpas, nas quais servirão de base para as 
próximas licitações que já se encontram em andamento somente para as unidades do 
DSEI/CUIABÁ e dessa forma temos orientação do SESAI que estabeleceu prazo até 
junho do corrente ano para por fim ao processo nº. 25049.000046/2011-64. 

6-PARCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

6.1 Quanto ao parcelamento do objeto licitado, passou despercebido pela equipe 
formada pelos DSEIs encarregados pela licitação, por outro lado eram serviços que 
estavam descobertos, acarretando transtornos nas CASAIS e Polo Base das respectivas 
unidades. A FUNASA passou para os DSEIs o contrato de Limpeza e Conservação sem 
validade. Quanto à viabilidade em licitar em lote único, será juntada aos autos e outras 
correção apontadas pela CGU-MT.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à falta de suficiência de pessoal qualificada, espera-se que a Unidade, no 
decorrer deste exercício, procure capacitar seus servidores para evitar a repetição das 
falhas acima apontadas. 
Por outro lado, o gestor informa em sua manifestação (item 5.1) as providências que 
estão sendo tomadas para sanar os problemas, além de citar, em alguns casos, as causas 
das falhas na realização do Pregão Eletrônico nº 22/2011.  
Neste contexto, cabe destacar que a licitação deve ser precedida da fase de planejamento 
da contratação, sendo que, na fase preparatória do pregão, o objeto deve ser definido de 
forma precisa, suficiente e clara, nos termos do inciso II do art. 3º da Lei nº 
10.520/2002. Além disso, a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, em seu art. 2º, dispõe que as 
contratações “deverão ser precedidas de planejamento, em harmonia com o 
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planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a 
serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber”. 
Considerando que os fatos apontados acima impactaram substancialmente a gestão da 
unidade, relativamente ao exercício de 2012, a equipe de auditoria mantém a 
constatação, tendo em vista que seus esclarecimentos e justificativas não foram 
suficientes para elidi-la.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Implementar rotinas que garantam a elaboração adequada de estudos 
técnicos que sirvam de base para os orçamentos detalhados para fins de contratação dos 
serviços de limpeza e conservação. 
 
Recomendação 2: Implementar rotinas com fins de verificar e acompanhar a 
conformidade dos editais com a Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do TCU, evitando, 
assim, instrumentos convocatórios falhos e com exigências com potencial de restringir o 
caráter competitivo dos certames. 
 
Recomendação 3: Providenciar treinamento para os servidores lotadas na área de 
suprimento de bens e serviços da unidade, inclusive os servidores que atuam na 
comissão de licitação/equipe pregoeira, com a finalidade de melhorar o desempenho 
deste setor no planejamento das licitações, bem como na realização do procedimento, 
que passa pelo adequado planejamento e elaboração de seus instrumentos 
convocatórios.  
 
 
1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de planilha de custos detalhada dos materiais e equipamentos da 
proposta de preços da empresa vencedora do certame e contratada para prestação 
dos serviços. 
 
Fato 
 

Em análise da proposta de preços da empresa Sul América Prestadora de Serviços Ltda., 
verificou-se que os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços de 
limpeza e conservação, cujas relações foram juntadas aos autos (folhas 323 a 398 do 
processo nº 35087.000270/2012-34), não foram discriminados seus respectivos custos, 
os quais serviram de base para compor a Planilha de Custos e Formação de Preços, 
especificamente no item 3 – Insumos Diversos. 

O detalhamento dos custos de tais materiais e equipamentos é necessário em razão da 
administração ter que conhecê-lo pormenorizadamente para, inclusive, verificar a 
compatibilidade dos preços com os de mercado local e utilizá-los para fazer face aos 
possíveis pedidos de repactuação dos valores contratuais decorrentes de variações dos 
preços dos insumos. Neste sentido, para resguardar o interesse da Administração e 
avaliar a pertinência da repactuação, os custos dos materiais e equipamentos devem ser 
detalhados, tanto na fase interna da licitação (orçamentação), quanto nas propostas de 
preços das licitantes.  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de rotinas pré-estabelecidas com fins de verificar e acompanhar a 
conformidade dos editais com a Lei nº 8.666/93, em especial a elaboração de orçamento 
detalhado dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços 
objeto da licitação, consequentemente, exigir no instrumento convocatório que a 
empresa licitante apresente sua proposta de preços com este nível de detalhamento.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 422/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 17/05/2013, o 
gestor apresentou a seguinte manifestação: 
“Quanto à planilha de custos, outro fator que será revisto imediatamente, pois também 
passou despercebido e será revisto e anexados nos autos.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em razão de a manifestação do Gestor não apontar nenhum fato novo, a equipe de 
auditoria mantém a constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir, no instrumento licitatório, a apresentação de planilha de 
custos detalhada dos materiais e equipamentos nas propostas de preços das empresas 
licitantes, quando se tratar de contratação de empresa prestadora de serviços com 
fornecimento de material. 
 
Recomendação 2: Exigir da empresa contratada (Sul América Prestadora de Serviços 
Ltda) planilha de custos detalhada dos materiais e equipamentos constantes de sua 
proposta de preços, bem como a memória de cálculo do rateio dos valores inseridos na 
referida planilha. 
 
 
1.1.2.3 CONSTATAÇÃO 
 
Julgamento da documentação de habilitação da empresa vencedora em 
desconformidade com a exigência do edital do Pregão Eletrônico nº 22/2011. 
 
Fato 
 

Consta dos autos do processo nº 25049.000046/2011-64 (fl. 823), relativo ao Pregão 
Eletrônico nº 22/2011, Declaração de Abstenção de Vistoria, assinada pela 
administradora da empresa Sul América Prestadora de Serviços Ltda. que venceu a 
licitação. 

No entanto, tal empresa não apresentou o Atestado de Vistoria Técnica como foi 
exigido pelo subitem 19.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 22/2011, que deveria ser 
parte integrante da documentação da licitante sob pena de desclassificação, vez que a 
vistoria era condição indispensável à habilitação da empresa vencedora da fase de 
lances. 

Portanto, verifica-se que a exigência de vistoria aos locais de execução de serviços de 
limpeza, asseio e conservação, bem como de copa/cozinha, lavanderia e arrumação, 
consoante já caracterizada acima como restritiva ao caráter competitivo do certame, na 
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ocasião do julgamento, foi deixado de lado e aceita Declaração de Abstenção de 
Vistoria produzida pela licitante.  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos controles internos quanto à verificação da compatibilidade da documentação 
de habilitação das empresas licitantes com as exigências do edital.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
O Gestor não se manifestou sobre esta constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não é forçoso registrar que o procedimento feriu diretamente dois princípios 
fundamentais da licitação: o da vinculação ao instrumento convocatório e o do 
julgamento objetivo. 

O art. 41 da Lei nº 8.666/1993 dispõe que a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Por este princípio, 
tem-se a obrigatoriedade da observância das regras editalícias pela Administração 
Pública e pelos licitantes, de forma que nada pode ser exigido, aceito ou permitido além 
ou aquém de suas cláusulas e condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

Já o princípio do julgamento objetivo, inserto no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, vincula a 
Administração, quando da apreciação das propostas, aos critérios de aferição 
previamente definidos no instrumento editalício. Este princípio garante que o 
julgamento se faça segundo critérios objetivos e conhecidos dos licitantes. 

Fundamenta-se nesses mesmos princípios a jurisprudência consolidada do TCU de que 
a Administração não pode descumprir as regras estabelecidas no ato convocatório, ao 
qual se encontra estritamente vinculada (Acórdãos TCU nºs 966/2011-1ª Câmara, 
1308/2010-TCU-Plenário, 2588/2010-Plenário,  369/2009-1ª Câmara, 998/2009-
Plenário, 2842/2009-1ª Câmara, 731/2008-2ª Câmara e 3803/20081ª Câmara). 

Portanto, são irregulares os procedimentos adotados pelo responsável que estejam em 
desacordo com os instrumentos convocatórios, por afrontar mandamento expresso 
contido na Lei nº 8.666/1993.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar seus controles internos com a finalidade de garantir a 
compatibilidade da documentação de habilitação das empresas licitantes com as 
exigências do edital. 
 
 
1.1.2.4 CONSTATAÇÃO 
 
Pregão Eletrônico nº 11/2011 - Cláusulas/exigências com potencial restritivo no 
edital da licitação. 
 
Fato 
 
O Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá – DSEI - Cuiabá realizou o Pregão 
Eletrônico nº 11/2011 (processo nº 25049.000043/2011-21), tipo menor preço por lote, 
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para os 
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postos de Recepcionista, Auxiliar de Nutrição, Técnico de Suporte II, Técnico de 
Manutenção, Auxiliar de Almoxarife, Oficial Administrativo e Office Boy para atender 
cinco Distritos Especiais Indígenas: Cuiabá, Xingu, Xavante, Kayapó e Araguaia.  
 
O objeto da licitação foi dividido em cinco lotes (um lote para cada DSEI). A abertura 
da sessão pública foi realizada no dia 09/11/2011. A homologação do procedimento 
licitatório ocorreu no dia 29/11/2011. A empresa Limparhtec Serviços Ltda. - ME 
(CNPJ 06.273.710/0001-71) venceu os cinco lotes, assinando os contratos no dia 
01/12/2011, cujas vigências são de 01 (um) ano a partir da data de assinatura, conforme 
detalhado a seguir. 
 

Lote Local 
 

Quantidade 
de Postos 

Valor para o 
período de 12 
meses (R$) 

Número do 
Contrato 

Data da publicação 
do Contrato no 
DOU* 

01 DSEI Cuiabá 48 1.918.717,20 06/2011 05/12/2011 
02 DSEI Xavante 34 1.299.999,96 09/2011 05/12/2011 
03 DSEI Xingu 96 3.799.999,99 07/2011 08/12/2011 
04 DSEI Kayapó 42 1.678.308,66 08/2011 05/12/2011 
05 DSEI Araguaia 35 1.521.000,00 10/2011 05/12/2011 
Total - 255 10.218.025,81 - - 

   *Diário Oficial da União 
 
Conforme consta da Nota Técnica do Chefe do DSEI - Cuiabá (fl. 130 do processo), os 
serviços terceirizados objeto do Pregão Eletrônico nº 011/2011 eram contratados 
anteriormente por meio de Organizações Não-Governamentais com recursos da 
Secretaria de Atenção à Saúde. Consta, ainda, que foram repactuados novos prazos para 
a substituição dos trabalhadores terceirizados e temporários por trabalhadores admitidos 
por concurso público, conforme Ata da Audiência na Procuradoria Regional do 
Trabalho da 10ª Região do dia 08/08/2011 (cópia da Ata nas fls. 131 e 132 do 
processo). 
 
Em análise do edital do Pregão Eletrônico nº 011/2011, constatou-se a existência de 
cláusulas/exigências com potencial restritivo, conforme detalhado a seguir. 
 
a) Previsão de habilitação obrigatória e parcial exclusivamente por meio do Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
Do item 2.2 do edital consta como condição de participação no certame a exigência de 
que as empresas possuíssem registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (SICAF), o qual também era requisito obrigatório para fins 
de habilitação. Além disso, exigiu-se, para fins de habilitação, situação de regularidade 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF- Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato 
“on line” do site do Comprasnet (item 7.1 do edital). 
A exigência supracitada, entretanto, encontra-se em desacordo com Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2010 e com o Acórdão do TCU nº 989/2006-Primeira 
Câmara, que assim dispõe: "Em qualquer modalidade de licitação, não se pode exigir, 
mas se deve aceitar, a inscrição prévia no SICAF como meio de prova da habilitação de 
interessado." 
 
Por meio da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, a 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão estabeleceu critérios para o funcionamento do SICAF no âmbito 
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dos órgãos e entidades do Sistema de Serviços Gerais – SISG. Conforme disposto no 
art. 3º da referida IN, a habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa e 
inexigibilidade poderá ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral 
no SICAF. O art. 4º dispõe que “os editais de licitação para as contratações públicas 
deverão conter cláusula permitindo a comprovação da regularidade fiscal, da 
qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, por meio 
de cadastro no SICAF”. Dessa forma, a comprovação da habilitação por meio do SICAF 
é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. 
 
Por fim, cabe destacar que o TCU firmou entendimento por meio da Súmula nº 274 
dispondo que "é vedada a exigência de prévia inscrição no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – Sicaf para efeito de habilitação em licitação". 
 
b) Vedação em edital de licitação de participação de consórcios sem a devida 
motivação. 
 
No item 2.6, “b”, há proibição à participação de consórcio de empresas no certame sem 
elementos ou razões que motivem o seu impedimento. Em situações similares, o 
Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a opção por não 
permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios, 
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, tal escolha 
seja formalmente justificada no respectivo processo administrativo da licitação.” 
(Acórdãos nºs 1636/2007-Plenário, 1316/2010-1ª Câmara, 1102/2009-1ª Câmara e 
3654/2012-2ª Câmara).    
 
Por fim, cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos 
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. 
 
c) Exigência, para fins de habilitação, de vistoria aos locais da prestação dos serviços. 
 
No item 7.9 do edital há exigência de vistoria em todas as instalações onde serão 
executados os serviços, através de seu responsável, “o qual assinará o Termo de 
Vistoria, juntamente, com o Chefe do Distrito vistoriado, comprovando a visita e que 
tomou conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 
execução dos serviços”.  Nesse sentido, o item 7.11 estabelece que a vistoria é 
obrigatória, podendo ser realizada no horário de 09h às 11h e de 14h às 17h, de segunda 
à sexta-feira. 
 
Considerando que a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a evitar que a 
licitante, futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação, por 
desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação do 
serviço, o Tribunal de Contas da União tem entendido que essa proteção deve ser 
sopesada com outros princípios da licitação, como o que preserva a isonomia, a 
obtenção da proposta mais vantajosa e a ampliação da competitividade (Acórdão nº 
2299-2011-Plenário).  
 
Com efeito, entende a Corte de Contas que não caberia impor a obrigatoriedade de 
comparecimento ao local dos serviços como condição de habilitação, sendo suficiente 
declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto 
(Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1174/2008, 2150/2008 e 727/2009, todos do Plenário).  
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Por oportuno, cabe ressaltar que o inciso I, § 1º, do art. 3º da Lei nº 8.666/93 dispõe que 
é vedado aos agentes públicos: “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 
caráter competitivo (...)”. 
 
Cabe registrar que a empresa vencedora do certame apresentou Declaração de 
Abstenção de Vistoria (fls. 270, 438, 580,729 e 866 do processo). Portanto, verifica-se 
que a exigência de vistoria aos locais de execução dos serviços, já caracterizada como 
restritiva ao caráter competitivo do certame, na ocasião do julgamento, não foi 
considerada quando da habilitação da empresa e aceita Declaração de Abstenção de 
Vistoria produzida pela licitante.  
 
d) Exigência cumulativa de patrimônio líquido, capital social mínimo e índices 
contábeis. 
 

O § 2o do art. 31 da Lei nº 8.666/93 dispõe que, para fins de qualificação econômico-
financeira, a Administração poderá exigir capital mínimo ou patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços. Entretanto, no Pregão Eletrônico nº 011/2011, 
foi exigido patrimônio líquido mínimo cumulativamente com capital social mínimo, 
conforme disposto nos itens 7.2 e 7.3 do edital. 

 

Ainda sobre qualificação econômico-financeira, a Instrução Normativa MARE nº 05, de 
21/07/1995, dispõe que, caso a empresa licitante não consiga comprovar boa situação 
financeira por meio dos índices contábeis, o gestor tem à sua disposição a possibilidade 
de exigir, como alternativa, capital mínimo, conforme descrito a seguir: 
 

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 (um ) em 
qualquer dos índices referidos no inciso V, quando de suas habilitações 
deverão comprovar, considerados os riscos para administração e, a critério da 
autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na 
forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência 
imprescindível para sua Classificação podendo, ainda, ser solicitada 
prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, 
para fins de contratação. 

 
Diante do exposto, verifica-se que o capital social ou o patrimônio líquido mínimo deve 
ser requerido de forma suplementar, quando exigido pela Administração, no caso de a 
empresa licitante não dispor de índices contábeis satisfatórios. Com efeito, é esse o 
entendimento firmado pelo TCU por meio do Acórdão nº 247/2003- Plenário. Contudo, 
no Pregão Eletrônico nº 011/201 foram exigidos das licitantes índices contábeis e 
patrimônio líquido mínimo de 10% do valor a ser contratado (item 7.2 do edital). 
 
e) Exigências para habilitação superiores aos valores estimados dos lotes. 
 
No edital e no termo de referência do Pregão Eletrônico nº 011/2011 publicados no sítio 
do Comprasnet não foram apresentados os valores estimados da licitação, tanto por lote 
quanto o global. Entretanto, da Ata de Realização do Pregão constam os valores 
estimados, conforme descrito a seguir. 
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Lote Local 

 
Quantidade de Postos Valor anual estimado 

(R$) 
01 DSEI Cuiabá 48 2.536.283,40 
02 DSEI Xavante 34 1.727.111,22 
03 DSEI Xingu 96 4.953.412,32 
04 DSEI Kayapó 42 2.407.945,32 
05 DSEI Araguaia 35 1.908.127,68 

Total - 255 13.532.879,94 
                       Fonte: Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 11/2011 
 
Para fins de habilitação, foram feitas as seguintes exigências, entre outras: 
- Atestado de Capacidade Técnica, pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto com, no mínimo, 50% do efetivo total a ser 
contratado, sob pena de inabilitação (item 7.1, “f”, do edital); 
- Patrimônio líquido mínimo de 10% do valor a ser contratado/valor global anual (item 
7.2 do edital); 
- Capital social mínimo de R$ 400.000,00 (item 7.3 do edital). 
 
A divisão/separação do objeto em lotes distintos tem como principal objetivo permitir a 
participação de empresas que, embora não estejam habilitadas a fornecer a totalidade 
dos itens especificados, possam apresentar proposta mais vantajosa para a Unidade, no 
que diz respeito aos demais itens/lotes. Dessa forma, as exigências supracitadas 
mostram-se desarrazoadas e incompatíveis com o objeto e os valores estimados dos 
lotes, além de restringir a participação de possíveis interessados em apenas um ou mais 
lotes, em virtude das seguintes razões:  
- Ao exigir atestado(s) de capacidade técnica com 50% do efetivo total, empresas que 
tivessem prestado serviço com número inferior a esse percentual, mas igual ou maior ao 
efetivo de qualquer dos lotes, seriam inabilitadas. 
- O patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da licitação corresponde 
a R$ 1.353.287,99. Entretanto, como o objeto foi dividido por lote, esse valor seria 
muito superior a 10% do valor estimado de cada dos lotes. 
- O valor do capital social mínimo de R$ 400.000,00 é superior a 10% do valor 
estimado de 04 dos 05 lotes, exceto o lote 03 (DSEI Xingu). 
 
Diante do exposto, constatou-se que os percentuais do patrimônio líquido mínimo e do 
capital social mínimo exigidos para habilitação, considerados por lote, são muito 
superiores ao previsto no § 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93 (até 10% do valor estimado).  
 
Quanto aos atestados de capacidade técnica, ao não considerar o efetivo de cada lote, o 
percentual passa a ser muito superior àquele considerado razoável (50%) pelo Tribunal 
de Contas da União (Acórdãos nºs 1284/2003, 2299/2007, 2394/2007 e 2215/2008, 
todos do Plenário). 
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e a jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União aplicadas aos procedimentos licitatórios, assim como evitar a ocorrência de 
cláusulas restritivas ou indevidas nos editais. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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Por meio do Ofício nº 408/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI - Cuiabá assim se 
manifestou: 
“DO SICAF  
O DSEI Cuiabá nas próximas licitações, não mais exigirá a condição de participação no 
certame como exigência de registro cadastral atualizado no SICAF, bem como para fins 
de habilitação, conforme apontado pela CGU-MT na S.A. 006-201308044 que ressalva: 
“a comprovação é uma faculdade e não uma obrigatoriedade”. Insta salientar que o 
DSEI Cuiabá, não teve a intenção de restringir o ingresso de outras empresas a 
participar da licitação. 
DO CONSÓRCIO 
Nas próximas licitações o DSEI Cuiabá quando por optar da não participação de 
empresas na forma de consórcio, justificará com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos no respectivo Edital, conforme apontado pela CGU-MT.  
DA VISTORIA 
Da mesma forma, nas próximas licitações o DSEI Cuiabá não exigirá no Edital, 
vistorias nas instalações onde serão executados os serviços como condição de 
habilitação, satisfazendo apenas, com a declaração do licitante de que conhece as 
condições locais para a execução do objeto, evitando assim, restrição de mais empresas 
a participarem das próximas licitações. 
DA EXIGÊNCIA CUMULATIVA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPITAL SOCIAL 
MÍNIMO E ÍNDICES CONTÁBEIS 
O DSEI Cuiabá, nas próximas licitações, não exigirá no Edital as opções que do § 2° do 
art. 31 da Lei n° 8.666/93, cumulativamente com as garantias prevista no § 1° do art. 56, 
tendo em vista que umas das opções prevista na Lei 8.666/93, já satisfaz para 
classificação das empresas. 
DA EXIGÊNCIA PARA HABILITAÇÃO SUPERIORES AOS VALORES 
ESTIMADOS DOS LOTES 
Para fins de habilitação, as exigências contida na respectiva licitação não teve o intuito 
de restringir a participação de outras empresas. Assim nas próximas licitações o DSEI 
Cuiabá seguirá os percentuais do patrimônio liquido mínimo e do capital social mínimo 
exigido para habilitação previstos no § 3° do art. 31 da Lei n° 8.666/93, bem como 
quanto ao atestado de capacidade técnica será seguido conforme considerado pelo 
Tribunal de Contas, conforme Acórdãos n°s 1284/2003, 2299/2077, 2394/2007 e 
2215/2008-todos do Plenário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Coordenadora Distrital de Saúde Indígena substituta informa 
que as cláusulas/exigências consideradas indevidas identificadas no edital do Pregão 
Eletrônico nº 11/2011 não constarão dos futuros procedimentos licitatórios no âmbito 
do DSEI Cuiabá.  
Sobre as cláusulas ora analisadas, há de se ressaltar que as mesmas podem caracterizar  
potencial restrição à participação de empresas no certame. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Deixar de incluir, em editais, dispositivo que somente possibilite a 
habilitação exclusivamente por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
- SICAF. 
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Recomendação 2: Registrar as motivações legais nos autos do procedimento licitatório, 
quando for o caso, que impeçam as empresas reunidas em consórcio e que sejam 
controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição, de participar de procedimentos licitatórios promovidos pela Unidade. 
 
Recomendação 3: Deixar de exigir, nos procedimentos licitatórios, que a visita/vistoria 
ao local dos serviços ou das obras como requisito de habilitação, admitindo a 
possibilidade de declaração do licitante de que conhece as condições locais para a 
execução do objeto. 
 
Recomendação 4: Abster-se de exigir, cumulativamente, patrimônio líquido e capital 
social mínimo como requisitos de habilitação.  
 
Recomendação 5: Abster-se de exigir índices contábeis cumulativos com capital ou 
patrimônio líquido mínimo.   
 
Recomendação 6: Abster-se de exigir patrimônio líquido, capital social mínimo e 
atestado de capacidade técnica em percentuais permitidos superiores aos valores 
estimados de cada lote da licitação. 
 
 
1.1.2.5 CONSTATAÇÃO 
 
Planejamento da contratação - Falhas no processo de estimativa dos valores da 
licitação (a). Ausência de elementos comprobatórios da relação entre a demanda 
prevista e a quantidade de serviço a ser contratada (b). Inexistência de justificativa 
da contratação por postos de trabalho (c). 
 
Fato 
 
a) Falhas no processo de estimativa dos valores da licitação. 
 
A fim de obter o valor estimado dos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 11/2011, 
foram realizadas pesquisas de preços com as empresas IOS Informática, Organização e 
Sistemas S.A., Ábaco Tecnologia e Informação e Opere construção e Serviços. 
Entretanto, constatou-se que os orçamentos apresentados pelas empresas IOS 
Informática, Organização e Sistemas S.A. e Opere Construção e Serviços (fls. 24 e 25, 
46 a 52 e 53 e 54, respectivamente, do processo) apresentam os valores globais mensais 
e anuais, não discriminando os valores dos postos. Constatou-se, ainda, que parte dos 
postos dos orçamentos das três empresas não é igual aos postos objeto da licitação 
(Telefonista, Auxiliar Contábil, Técnico de Suporte I, Técnico de Suporte III), que o 
quantitativo orçado é diferente do total licitado e que nenhuma das empresas apresentou 
planilha de custos e formação de preços dos postos. Ademais, os orçamentos 
apresentam preços globais e não por lote. 
 
Ainda quanto à estimativa dos valores, verificou-se que o Mapa Comparativo de Preços 
(fl. 56 do processo) apresenta os valores globais anuais e diferentes dos orçamentos 
apresentados pelas empresas, existindo uma justificativa de que a diferença “se refere ao 
aumento do quantitativo de alguns itens” (fl. 55 do processo). Além disso, há valores 
médios mensais e anuais consolidados para todos os Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas, não sendo considerados os valores por lote. O valor total estimado constante 
do Mapa Comparativo de Preços (R$ 14.349.247,00) é diferente do total dos valores 
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estimados dos cinco lotes constantes da Ata de Julgamento da Realização do Pregão e 
do Termo de Homologação (R$ 13.532.879,94).  
 
Diante do exposto, verifica-se que os orçamentos apresentados pelas referidas empresas 
não serviriam como parâmetro para a obtenção dos valores estimados. Além disso, não 
há nenhuma evidência de como a Administração chegou aos valores apresentados no 
Mapa Comparativo de Preços, além de que não foram considerados os valores por lote. 
 
Sobre a estimativa de preços dos objetos licitados, o Tribunal de Contas da União tem 
recomendado às Unidades, quando da realização de pregão, que realizem “estimativa de 
preços, conforme art. 7°, § 2°, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e Acórdãos de nºs 1.375/2007-
P, 1.100/2008-P, 265/2010-P, 280/2010-P, baseada em metodologia que expresse os 
preços efetivamente praticados no mercado, incluindo as consultas de preços junto a 
empresas privadas, os valores pertinentes a licitações anteriores no âmbito do próprio 
órgão e também os de outras licitações no âmbito da administração pública” (Acórdão 
nº 959/2012-Plenário). 
 
Ademais, cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal de Contas da União exarado no 
Acórdão nº 265/2010-Plenário foi no sentido de orientar às Unidades Jurisdicionadas 
que realizem “detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em 
informações de diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações 
específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros 
órgãos e, em especial, os valores registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG 
e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, de forma a 
possibilitar a estimativa mais real possível, em conformidade com os arts. 6º, inciso IX, 
alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993". 
 
Registra-se, ainda, que os valores estimados não foram apresentados no edital e no 
termo de referência do Pregão Eletrônico nº 011/2011 publicados no sítio do 
Comprasnet. 
 
b) Ausência de elementos comprobatórios da relação entre a demanda prevista e a 
quantidade de serviço a ser contratada. 
 

O art. 2º do Decreto nº 2.271/1997 dispõe que a contratação de serviços terceirizados 
pela Administração Pública Federal deverá ser precedida e instruída com plano de 
trabalho aprovado pela autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem esta delegar 
competência, e deverá conter, no mínimo, a justificativa da necessidade dos serviços, a 
relação entre a demanda prevista e a quantidade de serviço a ser contratada e o 
demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e de 
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis.  

 

Conforme registrado, o Pregão Eletrônico nº 11/2011 teve por objeto a contratação de 
empresa para a prestação de serviços terceirizados, totalizando 255 postos de trabalho, 
distribuídos em cinco Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Entretanto, não existe 
plano de trabalho que comprove a relação entre a demanda prevista e a quantidade de 
serviço a ser contratada e o demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos 
de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou 
financeiros disponíveis.  
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c) Inexistência de justificativa da contratação por postos de trabalho. 
 
O art. 11 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 estabelece que a contratação de serviços 
continuados deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados 
para o pagamento da contratada e que elimine a possibilidade de remunerar as empresas 
com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho. O § 1º do mesmo 
artigo dispõe que, excepcionalmente, poderá ser adotado critério de remuneração da 
contratada por postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver 
inviabilidade da adoção do critério de aferição dos resultados. 
 
O Decreto nº 2.271/1997, em seu art. 3º, § 1º, determina que sempre que a prestação do 
serviço objeto da contratação puder ser avaliada por determinada unidade quantitativa 
de serviço prestado, esta deverá estar prevista no edital e no respectivo contrato, e será 
utilizada como um dos parâmetros de aferição de resultados. 
 
No caso do Pregão Eletrônico nº 11/2011, o DSEI - Cuiabá utilizou a contratação por 
postos de trabalho, mas não justificou a adoção desse critério. 
 
Sobre esse assunto, cabe registrar que, por meio do Acórdão nº 3089/2010-1ª Câmara, o 
Tribunal de Contas da União determinou à Universidade Federal de Roraima que 
alterasse a forma de remuneração da empresa contratada de serviços terceirizados, que 
se dava pela disponibilidade de funcionários à contratante, quando o correto seria por 
unidade de serviços ou resultado, ou fizesse constar “a comprovada e incontestável 
vantagem à Administração em se contratar por postos de trabalho”.  
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de capacitação dos membros da comissão de licitação e da equipe de pregoeiro. 
Quadro de pessoal do Serviço de Recursos Logísticos do DSEI Cuiabá deficiente, 
composto por maioria de trabalhadores terceirizados. Ausência de equipe técnica 
responsável pela estimativa de preços das licitações realizadas pela Unidade.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 408/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI - Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Conforme já explanado em outras S.A. da CGU-MT, o DSEI Cuiabá está em fase de 
aprendizagem para melhor atender as comunidades indígenas, assim quando o Distrito 
passou a ser unidade gestora, começou a efetuar suas próprias licitações, onde o Pregão 
de n° 011/2011 foi uma das primeiras licitações efetuadas por este Distrito. 
Assim, por não ter servidores experientes, sem capacitações suficientes para garantir a 
demanda prevista, esta licitação infelizmente não teve o quantitativo de demanda 
prevista na real necessidade de serviço contratado a época, e assim o DSEI Cuiabá 
adquire experiência conforme o caso concreto. 
E ainda, quanto à justificativa da quantidade de contratação por posto de trabalho, o 
DSEI Cuiabá se enquadrará conforme reza o art. 1, da IN SLTI/MPOG n° 02/2008, 
onde a contratação de serviços deverá ser por unidade de medida que permuta a 
mensuração dos resultados para o pagamento da contratada.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor informa as causas das falhas ora apontadas na realização 
do Pregão Eletrônico nº 11/2011. No entanto, convém ressaltar que a licitação deve ser 
precedida da fase de planejamento da contratação, sendo que, na fase preparatória do 
pregão, o objeto deve ser definido de forma precisa, suficiente e clara, nos termos do 
inciso II do art. 3º da Lei nº 10.520/2002. Além disso, a IN SLTI/MPOG nº 02/2008, em 
seu art. 2º, dispõe que as contratações “deverão ser precedidas de planejamento, em 
harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou 
resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando 
couber”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Quando da realização da estimativa dos preços dos serviços licitados, 
considerar os postos e a quantidade a ser contratados e os preços praticados no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública. 
 
Recomendação 2: Em se tratando de serviços terceirizados, instruir o procedimento 
licitatório com informações e elementos que comprovem a relação entre a demanda 
prevista e a quantidade de serviço a ser contratada. 
 
Recomendação 3: Na fase de planejamento de contratação de serviços terceirizados, 
justificar a contratação por meio de postos de trabalho, quando não utilizada outra 
unidade de medida. 
 
 
1.1.2.6 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de inclusão, no edital do Pregão Eletrônico nº 11/2011, de cláusulas no 
sentido de que a licitante, optante pelo Simples Nacional, caso venha a ser 
contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita à 
exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da 
contratação e de comprovação de entrega e recebimento, comunicando a 
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra à 
Receita Federal do Brasil. 
 
Fato 
 
O Comitê Gestor do Simples Nacional define cessão ou locação de mão-de-obra como 
sendo a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de 
terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua 
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Assim, as 
empresas que prestam serviços à Administração Pública, na modalidade de execução 
indireta das atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, conforme 
estabelecido no Decreto nº 2.271/1997, exercem a atividade econômica genérica de 
cessão ou locação de mão de obra. 
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Por sua vez, a Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, veda o recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra, conforme disposto no art. 17, 
inciso XII, da referida Lei, exceto quanto ao serviço de vigilância, limpeza ou 
conservação (§ 5º-C, inciso VI). Além disso, estabelece, em seu art. 30, inciso II, que a 
exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte, dar-se-á, obrigatoriamente, quando elas incorrerem em 
qualquer das situações de vedação previstas na Lei. 

 

No que tange à participação de empresas optantes pelo Simples Nacional em licitações 
cujo objeto se refira à cessão ou locação de mão-de-obra, o Tribunal de Contas da União 
tem entendido que determinada empresa optante do Simples pode participar de 
licitações cujo objeto seja a prestação de serviços vedados pela LC nº 123/2006, desde 
que comprovada a não utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na 
proposta de preços e que, caso venha a ser contratada, faça a comunicação ao órgão 
fazendário competente, para fins de exclusão do regime diferenciado, e passe a recolher 
os tributos pelo regime comum e não pelo diferenciado (Acórdãos nºs 2798/2010 e 
797/2011, ambos do Plenário). Nesse sentido, tem orientado as Unidades que façam 
constar dos editais da licitação as seguintes disposições: (a) a licitante, optante pelo 
Simples Nacional, que venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de 
optante e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês 
seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 
30, inciso II e o art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; (b) a contratada 
deve apresentar cópia do ofício, com comprovante de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão-
de-obra (situação que gera vedação à opção pelo Simples Nacional) à Receita Federal 
do Brasil, no prazo previsto no art. 30, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Diante do exposto e considerando que o objeto do Pregão Eletrônico nº 11/2011 se 
refere a serviços vedados pela LC nº 123/2006 para inclusão de empresas no Simples 
Nacional, seria prudente e recomendável que a Unidade incluísse tais disposições no 
instrumento convocatório, além de verificar o seu cumprimento.  

  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e a jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União aplicadas aos procedimentos licitatórios, assim como evitar a ocorrência de 
cláusulas restritivas ou indevidas nos editais. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 408/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
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“Conforme recomendação da CGU-MT na SA 006-201308044, o DSEI Cuiabá passará 
a incluir no Edital da opção do Simples Nacional no instrumento convocatório nas 
próximas licitações.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Unidade informa que incluirá, nos futuros procedimentos 
licitatórios, cláusula no sentido de que a licitante, optante pelo Simples Nacional, caso 
venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeita 
à exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação. 
Contudo, a Unidade deve, também, exigir da empresa contratada, caso seja optante do 
Simples Nacional, a comprovação de que comunicou a Receita Federal do Brasil da 
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Incluir, nos editais de licitação cujo objeto seja uma vedações 
previstas na da Lei Complementar nº 123/2006 para inclusão no Simples Nacional, 
cláusula no sentido de que a licitante optante, caso venha a ser contratada, não poderá 
beneficiar-se da condição e estará sujeita à exclusão obrigatória do Simples Nacional a 
contar do mês seguinte ao da contratação.  
 
Recomendação 2: Exigir da empresa contratada, optante pelo Simples Nacional, a 
comprovação de comunicou à Receita Federal do Brasil a assinatura do contrato de 
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra. 
 
 
1.1.2.7 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de comprovantes de publicação do aviso do edital do Pregão Eletrônico 
nº 11/2011 no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação nos autos 
dos processos. 
 
Fato 
 
Em análise do Pregão Eletrônico nº 11/2011, constatou-se que não constam do processo 
os comprovantes de publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e em 
jornal de grande circulação regional ou nacional, conforme dispõe o inciso III do art. 17 
do Decreto nº 5.450/2005, por se tratar de valor estimado superior a R$ 1.300.000,00.   
 
Sobre esse assunto, o artigo 30, inciso XII, “a”, do Decreto supracitado dispõe que o 
processo licitatório na modalidade Pregão deverá ser instruído com os comprovantes de 
publicação do edital. 
 
Cabe registrar que a ausência de publicação do aviso do edital viola os princípios da 
publicidade, da moralidade, da competitividade, da isonomia e da impessoalidade. 
Quanto à publicação em jornal de grande circulação, o Tribunal de Contas da União tem 
recomendado às Unidades Jurisdicionadas que a "não publicação do edital em jornal de 
grande circulação do estado ou município, contraria o art. 21, inc. III, da Lei nº 
8.666/1993" e violação aos princípios supracitados (Acórdãos nºs 1946/2009-2ª 
Câmara, 1117/2012-1ª Câmara e 2726/2012-2ª Câmara).  
  
##/Fato## 

Causa 
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O Chefe do Serviço de Recursos Logísticos - SELOG, nomeado por meio da Portaria 
GM/MS nº 815, de 18/04/2011, não juntou aos autos do Pregão Eletrônico nº 11/2011 
os comprovantes da publicação do edital do Pregão Eletrônico nº 11/2011 no Diário 
Oficial da União e em jornal de grande circulação regional ou nacional. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 408/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Infelizmente na época da licitação, por um lapso, não foi juntado no processo 
licitatório à publicação no Diário Oficial da União quanto o aviso do Pregão n° 
011/2011. Assim, segue anexa a publicação com a data de 27/10/2011, bem como já foi 
juntado no respectivo processo a publicação do diário oficial da união. 
Quanto à publicação do Edital em jornal de grande circulação, o DSEI Cuiabá já está 
verificando a abertura de processo licitatório para contratar empresa especializada, de 
acordo no que dispõe o inciso III do art. 17 do Dec. n° 5.450/2005, quando se tratar de 
contratação no valor superior a R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), 
conforme os princípios da publicidade, da moralidade, da competitividade, da isonomia 
e da impessoalidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No que tange à publicação do aviso do edital do Pregão Eletrônico nº 11/2011 no Diário 
Oficial da União, a Unidade encaminhou cópia da publicação, assim como foi 
verificado no sítio da Imprensa Nacional. Contudo, cabe destacar que os comprovantes 
de publicação devem ser juntados aos autos do processo, nos termos do art. 30, inciso 
XII, do Decreto nº 5.450/2005. 
Quanto à publicação em jornal de grande circulação regional ou nacional, a Unidade 
não apresentou documento comprobatório. Conforme registrado, a ausência de 
publicação em jornal de grande circulação viola os princípios da publicidade, da 
moralidade, da competitividade, da isonomia e da impessoalidade, nos termos Acórdãos 
TCU nºs 1946/2009 - 2ª Câmara e 117/2012-1ª Câmara. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Juntar aos procedimentos licitatórios os comprovantes da publicação 
do aviso do edital, de acordo com o disposto no inciso II do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e 
no inciso III do art. 17 do Decreto nº 5.450/2005. 
 
Recomendação 2: Publicar os avisos de editais das licitações em jornais, de acordo com 
a legislação pertinente de cada modalidade licitatória. 
 
 
1.1.2.8 CONSTATAÇÃO 
 
Planilhas de custos e formação de preços das propostas vencedoras do Pregão 
Eletrônico nº 11/2011 - Ausência de comprovação dos valores relativos aos itens 
Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual nas planilhas de custos e 
formação de preços. 
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Fato 
 
Em análise das planilhas de custos e formação de preços das propostas apresentadas 
pela vencedora dos cinco lotes, constatou-se que foi orçado o valor de R$ 100,00 para o 
item de “Uniformes” para praticamente todos os postos do Lote 01 (DSEI Cuiabá), 
inclusive do preposto. Nas planilhas relativas aos Lotes 02 e 03 (DSEI Xavante e DSEI 
Xingu), os valores variam de R$ 80,00 a R$ 100,00. Para o Lote 04 (DSEI Kayapó), os 
valores são de R$ 88,00 a R$ 100,00. Já para o Lote 05 (DSEI Araguaia), foi cotado o 
valor de 130,00 para todos os postos. Entretanto, a empresa Limparhtec Serviços Ltda – 
ME não apresentou nenhuma memória de cálculo que justificasse valor tão significativo 
para o item “Uniformes” e a diferença de valores do item para os mesmos postos.  
 
Cumpre registrar que consta do Despacho nº 365/2012/CGASI/DGESI/SESAI/MS, de 
26/11/2012, da Coordenação de Apoio à Gestão da Saúde Indígena, que em visita aos 
Distritos Especiais Indígenas, não se observou a utilização e/ou uso de uniformes pelos 
trabalhadores contratados. 
 
Da mesma forma, constatou-se que a empresa cotou o valor de R$ 30,00 para o item “E. 
P. I.” (Equipamentos de Proteção Individual) para todos os postos dos Lotes 01, 02, 03 e 
04 e o valor de R$ 55,00 para os postos do Lote 05, sem comprovar memória de cálculo 
que justificasse esses valores e a diferença do valor para o Lote 05. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Falta de capacitação dos membros da comissão de licitação e da equipe de pregoeiro. 
Quadro de pessoal do Serviço de Recursos Logísticos do DSEI Cuiabá deficiente, 
composto por maioria de trabalhadores terceirizados. Ausência de equipe técnica 
responsável pela análise de planilhas de custos e formação de preços apresentadas pelas 
empresas licitantes. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 418/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Para aceitação da proposta vencedora o DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS, se valeu da 
percepção que resultou no menor preço global dos Lotes 01, 02, 03, 04, e 05. Portanto, a 
empresa vencedora mesmo com os preços pautados foram os quais apresentaram a 
melhor proposta no certame. No momento de aceitação não tínhamos como inabilitar a 
empresa Limparhtec, em virtude de dois itens que estavam acima do valor de mercado. 
Visto que, no valor global houve economicidade ao DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS. 
Contudo, os valores dos uniformes e Equipamento de Proteção Individual (EPI). Por 
não apresentar/comprovar memória de cálculo, ainda é passível de solicitação junto à 
empresa por se tratar de um contrato contínuo. Observamos que: devido à transição das 
atividades da área indígena da FUNASA para os DSEIs que passaram a administrar 
todos os contratos da SESAI/MS. Algumas irregularidades devem ser encontradas. Mas, 
o importante é que a ação de saúde da área indígena não haja interrupção para 
conseguirmos salvar vidas que é o mais importante. Não se esquecendo de que devemos 
ater pela primazia que são inerentes na observância das Leis, Decretos, Normativas, etc, 
que sucinta a administração pública. 
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Salientamos que: será encaminhado Ofício à Empresa Limparhtec, solicitando memória 
de cálculo que justifique os valores cobrados com referência a uniformes e EPI. Que 
também poderá ser alvo de glosa nas próximas faturas caso não houver uma justificava 
compatível com os valores mencionados na Auditoria da CGU.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora a empresa contratada tenha apresentado a proposta de menor preço para os 
cinco lotes, o DSEI Cuiabá deveria ter procedido à análise dos itens que compuseram as 
planilhas de custos e formação de preços dos postos de trabalho. Não se trata de 
desclassificar as propostas, mas solicitar os ajustes necessários e exigir documentos que 
comprovem os custos incorridos em determinados itens como “Uniformes”, tais como 
orçamentos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir, no instrumento licitatório, a apresentação de planilha de 
custos dos materiais e equipamentos nas propostas de preços das empresas licitantes, 
quando se tratar de contratação de empresa prestadora de serviços com fornecimento de 
material, tais como uniformes e equipamentos de proteção individual. 
 
Recomendação 2: Exigir da empresa contratada planilhas de custos/memórias de cálculo 
dos itens Uniformes e E.P.I. constantes das suas propostas de preços. 
 
 
1.1.2.9 CONSTATAÇÃO 
 
Garantia Contratual - Exigência de apresentação de garantia após a celebração do 
contrato e com prazo de vigência inferior ao previsto na Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02/2008. 
 
Fato 
 
A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos 
decorrentes de falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem 
potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, 
em seu art. 56, que, “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras". Contudo, na forma do § 1º do art. 56, a Lei 
também assegura à contratada o direito de optar por uma das modalidades de garantia 
entre aquelas previstas nos seus incisos, a saber: caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública; seguro-garantia e fiança bancária. 
 
No que se refere a esse assunto, constatou-se que o DSEI Cuiabá exigiu que a empresa 
vencedora do certame apresentasse garantia correspondente a 2% do valor do contrato 
no prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, conforme disposto nos 
itens 20.1 e 20.1.1 do edital e na cláusula 13ª da minuta do contrato. 
 
Em situação similar, entretanto, por meio do Acórdão nº 1883/2011-1ª Câmara, o 
Tribunal de Contas da União determinou que “nos procedimentos licitatórios, observe 
rigorosamente o art. 56 da Lei nº 8.666/1993, exigindo a comprovação da prestação da 
garantia no momento da celebração do respectivo termo contratual, em obediência ao 
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item 9.4.3 do Acórdão nº 401/2008-P e item 8.2, alínea “e”, da Decisão nº 518/2000-P”. 
(Acórdão nº 1883/2011- 1ª Câmara). 
 
Ainda com relação à garantia contratual, o inciso XIX do art. 19 da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 02/2008 dispõe que a validade da garantia deve ser de 3 (três) meses 
após o término da vigência contratual, nos seguintes termos: 
 

XIX - exigência de garantia, com validade de 3 (três) meses após o término da 
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no 
contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para os serviços 
continuados com uso intensivo de mão de obra com dedicação exclusiva, com 
a previsão expressa de que a garantia somente será liberada ante a 
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas 
decorrentes da contratação, e que caso esse pagamento não ocorra até o fim 
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV desta Instrução 
Normativa. 

 
Relativamente ao Pregão Eletrônico nº 11/2011, constatou-se que foi exigida da 
empresa vencedora do certame apresentação de garantia com vigência igual à do 
contrato (itens 20.1 e 20.1.1 do edital), o que foi verificado nas cartas-fiança 
apresentadas pela empresa Limparhtec Serviços Ltda – ME dos cinco contratos 
firmados, o que está em desacordo com o disposto no art. 19, XIX, da IN SLTI/MPOG 
nº 02/2008. Além disso, não foram exigidas as condições previstas no referido 
dispositivo.  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e a jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União aplicadas aos procedimentos licitatórios.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 408/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Com intuito de assegurar o ressarcimento de futuros prejuízos decorrentes de falhas 
provenientes na execução do contrato, nas próximas licitações de serviços continuados, 
o DSEI Cuiabá exigirá a prestação de garantia no momento da celebração do termo 
contratual em conformidade com o art. 56 da Lei n° 8.666/93 e Acordão n° 1883/2011- 
1ª Câmara, evitando assim o risco de inadimplemento e lesão ao interesse público. E 
ainda, após o término da vigência contratual, será exigida a renovação desta a cada 
prorrogação efetivada no contrato.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Unidade informa que adotará medida para corrigir a cláusula de 
apresentação da garantia do contrato no momento de sua celebração nos futuros 
procedimentos licitatórios e que será exigida a renovação a cada prorrogação. 
Quanto a esse assunto, conforme já registrado, o Tribunal de Contas da União tem se 
posicionado no sentido de que a apresentação da garantia contratual, quando exigida, 
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seja efetivada no ato da assinatura do contrato, conforme disposto nos Acórdãos nºs 
401/2008-Plenário e 1883/2011-Primeira Câmara e na Decisão nº 518/2000-Plenário.  
Relativamente à vigência, há que se observar o prazo deve ser de três meses após o 
término do contrato ou da prorrogação no caso de serviços continuados, em 
conformidade com o inciso XIX do art. 19 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Observar o disposto no art. 56 da Lei nº 8.666/1993, exigindo a 
comprovação da prestação da garantia no momento da celebração do respectivo termo 
contratual, em cumprimento à determinação contida no Acórdão TCU 1883/2011-1ª 
Câmara. 
 
Recomendação 2: Fixar, nos editais de licitações cujo objeto seja contratação de 
empresa para prestação de serviços continuados, exigência de garantia com validade de 
três meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 
prorrogação efetivada no contrato, nos termos do inciso XIX do art. 19 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008.   
 
 
1.1.2.10 CONSTATAÇÃO 
 
Dispensa de Licitação nº 05/2012 (Processo nº 25049.00008/2012-86) - Contratação 
de empresa para fornecimento de refeição tipo marmitex com preços diferenciados 
para o mesmo peso e a mesma variedade de alimentos (a). Indicação da 
modalidade de garantia a ser apresentada pela empresa contratada (b). 
 
Fato 
 
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá – DSEI/CUIABÁ realizou a Dispensa 
de Licitação nº 05/2012 (processo nº 25049.00008/2012-86), fundamentada no inciso 
IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, para contratar empresa para prestação de serviços de 
fornecimento de alimentação tipo marmitex (almoço e jantar) para atender os pacientes 
e os acompanhantes dos indígenas atendidos pela Casa de Saúde Indígena – CASAI de 
Rondonópolis/MT.  
Conforme consta dos autos do processo, a contratação por meio de dispensa ocorreu em 
virtude do término da validade da Ata de Registro de Preços nº 13/2011 
(fevereiro/2012), decorrente do Pregão Eletrônico nº 091/2010, realizado pela 
Superintendência Estadual da FUNASA em Mato Grosso – SUEST/MT, e que não foi 
sub-rogada para o DSEI - Cuiabá (fl. 28 do processo).  
O extrato da Dispensa foi publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de abril de 
2012. Em decorrência da Dispensa de Licitação nº 05/2012, foi assinado o Contrato nº 
07/2012 em 16/04/2012, com a empresa Sales da Cunha & Oliveira Ltda – ME (CNPJ 
13.268.715/0001-71), no valor global de R$ 84.800,00, para o período de quatro meses. 
 
a) Contratação de empresa para fornecimento de refeição tipo marmitex com preços 
diferenciados para o mesmo peso e a mesma variedade de alimentos. 
 
Conforme consta dos orçamentos apresentados por três empresas (fls. 38, 47 e 49 do 
processo), foram orçados valores para dois tipos de marmitex, quais sejam, nºs 08 e 09. 
Além disso, o Termo de Referência (fl. 80) apresenta a quantidade mensal estimada de 
2.800 refeições. 
Os preços contratados das marmitex foram de R$ 7,00 para marmitex tipo nº 08 (1.200 
= R$ 8.400,00) e de R$ 8,00 para marmitex tipo nº 09 (1.600 = 12.800,00). No entanto, 
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constatou-se que foi estabelecido o mesmo cardápio para os dois tipos de marmitex, 
tanto no que tange aos pesos quanto à variedade (cláusula 1.2.1 do Contrato e Termo de 
Referência), o que não justificaria preços diferenciados.  
 
b) Indicação da modalidade de garantia a ser apresentada pela empresa contratada. 
 
A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos 
decorrentes de falhas na execução do contrato. O art. 56 da Lei nº 8.666/93 prevê que, 
“a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras". Contudo, na forma do § 1º do art. 56, a Lei também assegura à 
contratada o direito de optar por uma das modalidades de garantia entre aquelas 
previstas nos seus incisos, a saber: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
seguro-garantia e fiança bancária. 
Nesse sentido, o DSEI/CUIABÁ exigiu, no Termo de Referência e na cláusula 13.4 do 
Contrato nº 07/2012, que fosse apresentada garantia correspondente a 1% do valor 
global da proposta. Embora não tenha sido determinada a modalidade da garantia no 
contrato, constatou-se que foi exigido da empresa contratada “depósito caução” por 
meio dos Ofícios nºs 330/GAB/DSEI CUIABÁ/SESAI/MS, de 20/04/2012, e 
353/GAB/DSEI CUIABÁ/SESAI/MS, de 26/04/2012. Dessa forma, essa exigência está 
em desacordo com disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena – Cuiabá, nomeado por meio da 
Portaria GM/MS nº 745, de 13/04/2011, autorizou a contratação de empresa para 
fornecimento de refeição tipo marmitex com preços diferenciados para o mesmo peso e 
a mesma variedade de alimentos, assim como exigiu indevidamente a modalidade de 
garantia contratual a ser fornecida pela empresa, em desacordo com o § 1º do art. 56 da 
Lei nº 8.666/93. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 403/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 14/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI - Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Conforme cópia da JUSTIFICATIVA anexa, assinado pelo Fiscal de contrato, “Sr. J. 
M. S.”, Chefe da CASAI de Rondonópolis e “Sra. A. C. F.  A.”, nutricionista e cópia do 
DESPACHO n° 40 anexa, assinada pela “Sra. S. M. V.”, nutricionista do DSEI Cuiabá, 
que as marmitas fornecidas pela empresa contratada de n° 8 e n° 9 são do mesmo peso, 
ou seja de n° 9, assim com isso o DSEI Cuiabá entende que não teve prejuízo, haja vista 
que efetuou o pagamento a menor da marmitex n° 8, com fornecimento do peso da n° 9. 
2. A do peso n° 8 foi contratada para as crianças indígenas se alimentarem, bem como a 
de n° 9, era para os indígenas adultos se alimentarem, assim o DSEI Cuiabá são sabe 
informar por que a empresa contratada forneceu a maior à comida do tipo n° 8, 
ratificando que com isso não teve prejuízos, pois não pagou nada a mais, do que 
previsto no contrato efetuado. 
3. Outrossim, quanto à garantia contratual, o DSEI Cuiabá requer que a CGU-MT 
informe qual o procedimento correto a ser efetuado, para que nas próximas licitações 
não ocorra o mesmo problema, tendo em vista que o DSEI Cuiabá é uma instituição 
nova adquirindo conhecimentos conforme cada situação concreta.                     
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4. Assim, o DSEI Cuiabá está de porta abertas para regularizar qualquer procedimento 
ocorrido na presente licitação de fornecimento de marmitex, para que este esteja de 
acordo com a Lei 8.666/93.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Coordenadora Distrital de Saúde Indígena substituta afirma que 
a empresa forneceu as marmitex nº 08 com o mesmo peso das marmitex nº 09. Ademais, 
em seu despacho, a nutricionista afirma que a empresa forneceu todas as refeições com 
peso equivalente à marmitex nº 09, o que não teria acarretado prejuízo financeiro para o 
DSEI Cuiabá. 
Em que pesem as justificativas apresentadas, o fato de a empresa ter fornecido marmitex 
com o mesmo peso e o mesmo cardápio demonstra que não haveria prejuízo para a 
empresa o fornecimento das refeições pelo valor menor (R$ 7,00). Além disso, a 
situação apontada demonstra que falhas na formalização dos procedimentos licitatórios 
no âmbito do DSEI Cuiabá. 
 
No que tange à garantia contratual, § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93 assegura à 
contratada o direito de optar por uma das seguintes modalidades de garantia contratual: 
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, nos termos do inciso I; seguro-garantia 
e fiança bancária. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Considerando que o Contrato nº 07/2012 se encontra extinto, somente 
aceitar preços compatíveis com os respectivos pesos e variedades das refeições tipo 
marmitex em futuras contratações. 
 
Recomendação 2: Abster-se de indicar a modalidade de garantia de contrato a ser 
prestada pelas empresas, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 56 da Lei nº 
8.666/93. 
 
 
1.1.3 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.3.1 CONSTATAÇÃO 
 
Planilhas de custos e formação de preços do contrato de motoristas com itens 
indevidos e encargos sociais em percentual superior ao estabelecido na legislação. 
Garantia contratual sem previsão de cobertura de encargos trabalhistas e 
previdenciários. 
 
Fato 
 

Trata-se de análise do 6º (sexto) termo aditivo ao Contrato nº 95/2009, celebrado entre o 
DSEI - Cuiabá e a empresa MJB Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Gestão de 
Pessoal LTDA (CNPJ: 07.437.182/0001-01), cujo objeto é a prestação de serviços de 
motoristas nas dependências dos DSEI’s Cuiabá, Xingu, Xavante e Kayapó, no 
montante estimado de R$ 6.832.431,36, vigente no período de 07/10/2012 a 
07/10/2013. 
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A análise das planilhas de custos e formação de preços do referido termo aditivo 
resultou na identificação das constatações listadas a seguir: 

a) Permanência indevida de aviso prévio trabalhado em contrato de serviço 
continuado após o primeiro ano de sua execução. 

Em análise do referido termo aditivo, constatou-se que no item 14 da planilha de custos 
dos serviços continua sendo pago o item “Aviso Prévio Trabalhado”, no percentual de 
0,06%, mesmo após o primeiro ano de execução do contrato.  

Nesse sentido, o inciso XVII do art. 19 da Instrução Normativa nº 03/2009 do 
Ministério do Planejamento dispõe que os editais de licitação devem conter regra 
estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já 
pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como 
condição para a renovação.  

Cumpre ressaltar que, em situação similar, o Tribunal de Contas da União se 
pronunciou por meio do Acórdão nº 3006/2010-Plenário, considerando que o cálculo 
referente ao percentual cobrado para fazer face ao Aviso Prévio Trabalhado (Grupo B) 
considera-se integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo ser zerado nos 
anos subsequentes. 

Em consequência, o TCU tem orientado às Unidades Jurisdicionadas para que adotem 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, de forma a promover a 
repactuação dos contratos, a fim de adequar as planilhas de custos dos serviços 
contratados, bem como proceder ao ajuste de contas, nas futuras faturas, entre os valores 
efetivamente pagos e os decorrentes da repactuação ora determinada, em relação à 
supressão do percentual da Planilha de Custos dos Serviços Contratados, referente ao 
Aviso Prévio Trabalhado, tendo em vista que os referidos custos se consideram 
integralmente pagos no primeiro ano do contrato, devendo ser zerado nos anos 
subsequentes. 

Portanto, a planilha de custos e formação de preço do termo aditivo supracitado está em 
desconformidade com jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

b) Existência de cobrança de férias e 13º salário em percentual superior ao 
estabelecido pela legislação.           

A análise das planilhas de custos e formação de preços apresentadas pela empresa 
contratada evidenciou a existência de cobrança de férias e 13º salário em percentual 
superior ao estabelecido pela legislação.           

Nesse contexto, o percentual utilizado para o encargo de férias, considerando o 
afastamento de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, após cada período de 12 (doze) 
meses de vigência do contrato de trabalho, corresponde a 8,33% (1/12x100), conforme 
preceituam o art. 129 e o art. 130, inciso I, do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). Somado ao encargo "férias" há o abono de férias que, conforme 
previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve ser de, pelo menos, 1/3 
(um terço) da remuneração do mês. Assim, a provisão para atender as despesas relativas 
ao abono de férias corresponde a 2,78% ((1/3)/12 x 100). Portanto, o percentual 
máximo admissível para o item "férias" é de 11,11% (8,33% + 2,78)%). No entanto, as 
planilhas de custos e formação de preços do DSEI estabelecem um percentual de 
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12,47% (Férias 9,35% + 3,12 de 1/3 de férias) ou seja, 1,36 ponto percentual maior do 
que seu custo efetivo. 

No que se refere ao 13º salário, instituído pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, a 
provisão mensal representa 1/12 da folha para que ao final do período complete um 
salário. Assim, o cálculo resulta em um percentual de 8,33% ((1/12) x 100). Porém, está 
sendo cobrado pela empresa contratada o percentual de 9,39%, equivalente a 1,06 ponto 
percentual maior que o seu custo efetivo. 

Ademais, o Tribunal de Contas da União pronunciou-se no Acórdão 1.753/2008, 
1.597/2010, 3.231/2011 e 109/2012, todos do Plenário, considerando que a alíquota 
correta a incidir é de 8,33% (que corresponde a um salário mensal por ano além dos 12 
devidos) para 13º salário e 11,11% (correspondente a 8,33% mais 2,78%, considerando 
o afastamento de trinta dias a cada período de doze meses mais o abono de férias de um 
terço da remuneração) para férias. 

c) Cobrança indevida de Contribuição Social na planilha de custo. 

Constatou-se, ainda, que no item 18 da planilha de custo e formação de preços há 
previsão de encargos com Contribuição Social, com fundamento no art. 1º da Lei 
Complementar nº 110/2001. Referido artigo instituiu a contribuição social devida pelos 
empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez 
por cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, 
acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.  

Nesse sentido, o encargo em comento compõe o item multa rescisória no caso de 
despedida sem justa causa, a qual passou a corresponder ao percentual de 50% sobre 
montante de todos os depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, 
uma vez que a Lei nº 8.036/1990 estabelece que o empregador deve depositar na conta 
do trabalhador no FGTS o equivalente a 40% do valor total dos depósitos, realizados na 
conta vinculada, e que a Lei Complementar nº 110/2001 instituiu contribuição social 
devida pelos empregadores, com alíquota de 10% sobre o montante de todos os 
depósitos no FGTS ocorridos durante a vigência do contrato de trabalho. Dessa forma, 
para o cálculo da multa rescisória chegar-se-ia ao índice de 4,00%, resultado do produto 
entre a alíquota de 50% e o percentual de 8,00%.  

Entretanto, constatou-se que, além da multa rescisória, que já contempla a citada 
contribuição social, a empresa contratada incluiu o percentual de 0,75% com a mesma 
finalidade (Contribuição Social, art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001), situação que 
está onerando indevidamente o respectivo contrato.  

d) Permanência indevida de aviso prévio indenizado em percentuais superiores aos 
estabelecidos pelo Ministério do Planejamento. 

Constatou-se que na planilha de custos dos serviços está sendo pago o item “Aviso 
Prévio Indenizado” acima do percentual estabelecido pelo Ministério do Planejamento.  

O custo do aviso prévio indenizado é obtido pela diluição do custo de referência para 
aviso prévio indenizado por trabalhador pelo número médio de meses (dados da RAIS) 
em que o trabalhador permanece no emprego (permanência média). 
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Com efeito, o Aviso Prévio indenizado é devido ao empregado no caso de o empregador 
rescindir o contrato sem justo motivo e sem lhe conceder aviso prévio, conforme 
disposto no § 1º do art. 487 da CLT. De acordo com levantamento efetuado em diversos 
contratos, cerca de 5% do pessoal é demitido pelo empregador, antes do término do 
contrato de trabalho. Cálculo ((1/12)x 0,05) x 100 =0,42%. (Estudos CNJ – Resolução 
98/2009). Portanto o percentual a ser utilizado é 0,42% e não 5,41%, conforme 
utilizado no item 19 da planilha de custo. 

Portanto, a planilha de custos e formação de preços do termo aditivo supracitado está 
em desconformidade com o preceituado no manual de preenchimento das planilhas de 
custos de mão-de-obra de serviços terceirizados de 25/07/2011 do Ministério 
Planejamento.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades 
Jurisdicionadas que observem o percentual máximo para o encargo de aviso prévio 
indenizado (Acórdão nº 4203/2011-Plenário). 

e) Garantia Contratual sem previsão de cobertura de encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos 
decorrentes de falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem 
potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, 
em seu art. 56, que, “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras".  

Em análise do Seguro Garantia apresentado pela empresa contratada, como garantia ao 
6º (sexto) termo aditivo ao Contrato n.º 95/2009, constatou-se que o item 7 (Condições 
Especiais) da Apólice de Seguro Garantia destaca que a cobertura não assegura riscos 
relacionados a obrigações trabalhistas e seguridade social de qualquer natureza, 
indenização a terceiros, quaisquer multas e penalidades, entre outras.   

Nesse sentido, a Súmula nº 331 do TST deixa claro que a Administração responde de 
forma subsidiária pelos encargos trabalhistas, sempre que falhar na fiscalização do 
cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, conforme transcrito a 
seguir : “V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na 
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de 
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada”. Portanto, em contratos dessa espécie, o inadimplemento das obrigações 
pela empresa contratada constitui fator potencial a determinar risco de prejuízo à 
Administração Pública tomadora dos serviços, o que justifica o emprego da garantia 
contratual nessas hipóteses.  

De igual modo, o art. 35 da Instrução Normativa nº 02/08 da SLTI prevê disciplina 
própria nesse sentido: “Art. 35 Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o 
pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
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empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que 
ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Parágrafo único. Até que a contratada 
comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia 
prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência 
contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV 
desta Instrução Normativa”.  

Assim, caso a contratada não comprove o pagamento das verbas rescisórias nas 
rescisões contratuais, a Administração não poderá promover a retenção da garantia 
prestada, conforme disposto no parágrafo unido do art. 35 da Instrução Normativa nº 
02/2008 do Ministério do Planejamento.  

Para exigir a garantia contratual em conformidade com a IN nº 02/2008, a 
Administração deve disciplinar no edital que não aceitará como cumprimento de 
exigência editalícia e contratual que impõe a prestação de garantia na forma do art. 56 
da Lei nº 8.666/93, seguro garantia ou fiança bancária que não assegurem a indenização 
de prejuízos decorrentes de inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
da contratada. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União que rege a matéria. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 327/SELOG/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 22/04/2013, o DSEI 
Cuiabá apresentou a seguinte manifestação:  

“O DSEI Cuiabá informa a Vossa senhoria, que conforme a Nota de Auditoria n° 01-2013, 
realizada no Processo Licitatório de contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de motorista, sob n° 25180.022.974/2009-41, foi enviado ofício n° 
331/SELOG/DSEICUIABÁ/SESAI/MS a empresa MJB, conforme cópia em anexo, para 
ciência e que sejam sanadas as mudanças nas próximas planilhas de custo e formação, 
conforme as especificações apontadas na Nota de Auditoria, bem como que sejam 
devolvidos ao DSEI Cuiabá, os valores repassados como prestação de serviços a mais do 
6° Termo Aditivo na vigência de 07/10/12 a 07/10/13, conforme exemplificado na planilha 
anexo. 

Outrossim, quanto à Apólice Seguro Garantia n° 07-0745-0173046, o DSEI Cuiabá 
solicitou a substituição da Apólice juntada nos autos, com as devidas modificações 
apontadas na Nota de Auditoria, visando a responsabilidade da empresa MJB em todos os 
pontos que a mesma expressamente se exime de responsabilidade na respectiva Apólice”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A Unidade informou que está adotando as providências para sanar as falhas apontadas, 
tais como notificação da empresa contratada para adequar a planilha de custo conforme 
apontamento realizado pela equipe de auditoria da CGU, assim como o efetivo 
ressarcimento no montante de R$ 23.625,00. Comunica, ainda, a solicitação de 
substituição da Apólice de Seguro Garantia, que, conforme apontado, não previa 
cobertura para encargos trabalhistas e previdenciários. 

Entretanto, tais ponderações não eliminam o fato ora apontado, visto que as medidas se 
encontram em implementação e o ressarcimento ainda não foi formalizado por meio de 
Termo Aditivo, razão pela qual a constatação restará mantida, até a completa 
regularização das falhas relatadas.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Promover o devido ressarcimento ao Erário dos valores pagos 
indevidamente referente ao aviso prévio trabalhado após o primeiro ano da execução do 
contrato, adequando as planilhas de custos dos serviços continuados, em obediência à 
orientação disposta no Acórdão nº 3.006/2010 - Plenário do TCU. 
 
Recomendação 2: Promover o devido ressarcimento ao Erário dos valores pagos 
indevidamente referente ao percentual de férias e de 13º superior ao limite fixado pelo 
Tribunal de Contas da União. 
 
Recomendação 3: Promover o devido ressarcimento ao Erário dos valores pagos 
indevidamente referente à Contribuição Social presente nas planilhas de custo e 
formação de preços. 
 
Recomendação 4: Observar a orientação disposta no manual de preenchimento das 
planilhas de custos de mão de obra de serviços terceirizados de 25/07/2011 do MPOG, 
no que se refere ao percentual máximo de aviso prévio indenizado. 
 
Recomendação 5: Inserir nos futuros processos licitatórios cláusula no edital dispondo 
que não aceitará como cumprimento de exigência editalícia e contratual que impõe a 
prestação de garantia, seguro garantia ou fiança bancária que não assegurem a 
indenização de prejuízos decorrentes de inadimplemento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias da contratada, assim como promover a substituição de todas as garantias 
atuais sem previsão dessa cobertura. 
 
Recomendação 6: Adotar as mesmas medidas constantes das recomendações 001, 002, 
003, 004 e 005 supra em relação aos demais contratos de prestação de serviços 
contínuos firmados no âmbito do DSEI Cuiabá. 
 
 
1.1.3.2 CONSTATAÇÃO 
 
Garantia contratual sem previsão de cobertura de encargos trabalhistas e 
previdenciários. 
 
Fato 
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A garantia contratual tem por objetivo assegurar o ressarcimento de prejuízos 
decorrentes de falhas na execução do contrato. Por isso, nas contratações que envolvem 
potencial risco de inadimplemento e lesão ao interesse público, a Lei nº 8.666/93 prevê, 
em seu art. 56, que, “a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que 
prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 
contratações de obras, serviços e compras".  

Em análise do Seguro Garantia apresentado pela Sul América Prestadora de Serviços 
Ltda., como garantia ao Contrato nº 01/2012, cujo objeto se refere à contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com 
fornecimento de mão de obra para o DSEIs Cuiabá, Xavante, Araguaia e Kayapó e suas 
respectivas CASAIs e Pólo Base, constatou-se que a Apólice de Seguro Garantia, no 
item 9 (Condições Gerais) e, complementarmente, nas Condições Especiais, item 7, 
segundo parágrafo, destaca que a cobertura de seguro não garante o pagamento de 
obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas e previdenciárias 
de qualquer natureza, de seguridade social, indenizações a terceiros, quaisquer multas e 
penalidades. 

Não é forçoso registrar que a Súmula nº 331 do TST deixa claro que a Administração 
responde de forma subsidiária pelos encargos trabalhistas, sempre que falhar na 
fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, 
conforme transcrito a seguir: “V - Os entes integrantes da administração pública direta e 
indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 
mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 
contratada”. Portanto, em contratos dessa espécie, o inadimplemento das obrigações 
pela empresa contratada constitui fator potencial a determinar risco de prejuízo à 
Administração Pública tomadora dos serviços, o que justifica o emprego da garantia 
contratual nessas hipóteses.  

De igual modo, o art. 35 da Instrução Normativa nº 02/08 da SLTI prevê disciplina 
própria nesse sentido: “Art. 35 Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o 
pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os 
empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que 
ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Parágrafo único. Até que a contratada 
comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia 
prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da 
empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência 
contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e no art. 19-A, inciso IV 
desta Instrução Normativa”.  

No caso em análise, se a contratada não comprovar o pagamento das verbas rescisórias 
nas rescisões contratuais, a Administração não poderá promover a retenção da garantia 
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prestada, conforme dispõe o parágrafo único do art. 35 da Instrução Normativa nº 
02/2008 do Ministério do Planejamento.  

Para exigir a garantia contratual em conformidade com a IN nº 02/2008, a 
Administração deve disciplinar no edital que não aceitará como cumprimento de 
exigência editalícia e contratual que impõe a prestação de garantia na forma do art. 56 
da Lei nº 8.666/93, seguro garantia ou fiança bancária que não assegurem a indenização 
de prejuízos decorrentes de inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
da contratada, assim como multas e penalidades decorrentes de inadimplemento. Ou 
seja, a garantia tem que assegurar o ressarcimento de todos os prejuízos possíveis 
decorrentes de falhas na execução do contrato, indistintamente.  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos controles e nas rotinas relativos à realização de procedimentos licitatórios e 
formalização de contratos, ao não exigir a apresentação da garantia no momento da 
assinatura do contrato.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Conforme Ofício nº 422/SELOG/DSEI CUIABÁ/SESAI/MS, de 17/05/2013, o gestor 
assim se manifestou: 
“Quando a questão da garantia seguiu-se a Lei 8.666/93.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme já relatado pela equipe de auditoria, a cobertura de seguro garantia 
apresentado para formalização do contrato dos serviços de prestação de serviços de 
limpeza e conservação não garante o pagamento de obrigações quanto ao pagamento de 
tributos, obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, de seguridade 
social, indenizações a terceiros, quaisquer multas e penalidades. Dessa forma, afirmação 
de que a questão da garantia seguiu a Lei 8.666/93 não pode prosperar. 
Nesse sentido, a equipe de auditoria mantém a constatação, vez que os esclarecimentos 
do gestor não são suficientes para elidi-la.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Inserir cláusula no edital dispondo que não aceitará como 
cumprimento de exigência editalícia e contratual que impõe a prestação de garantia, 
seguro garantia ou fiança bancária que não assegurem a indenização de prejuízos 
decorrentes de inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias da 
contratada. 
 
 
1.1.3.3 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamentos de serviços que ainda seriam prestados em dezembro de 2012 
atestados anteriormente (em novembro do mesmo ano). 
 
Fato 
 
Consoante art. 62, da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa só pode ser efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação. No art. 63 do mesmo diploma legal, a 
liquidação da despesa é definida como o ato de verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
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Ademais, o § 2º do mesmo artigo elenca, como base para liquidação da despesa o 
contrato, a nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação 
efetiva dos serviços. 

Entretanto, na análise dos pagamentos relativos aos serviços de limpeza e conservação, 
dentre outros, decorrentes do Contrato nº 001/2012, verificou-se que o fiscal do contrato 
atestou em 30/11/2012 serviços que seriam executados no mês subsequente (dezembro), 
ou seja, os serviços ainda não tinham sido efetivamente prestados.  

Não é forçoso registrar que tal atesto deveria ter sido realizado após o mês de dezembro 
de 2012, quando oportunamente os serviços já estariam concluídos. Nesta ocasião, o 
gestor, por meio de seu fiscal de contrato, avaliaria, à luz dos fatos, se os serviços foram 
efetivamente prestados de acordo com o contratado.  

Por fim, destaca-se que os referidos serviços foram pagos nos dias 26 e 31 de dezembro, 
mês em que os serviços ainda estavam sendo prestados, conforme processos de 
pagamentos relativos às ordens bancárias 801533, 801537, 801539, 801543, 801591, 
801592, 801597, 801598, 801577, 801578, dentre outras, o que caracteriza pagamento 
antecipado de despesa.  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos controles internos administrativos da Unidade Jurisdicionada, em especial a 
ausência de rotinas pré-estabelecidas com o fim de verificar e acompanhar a efetiva 
observância à legislação.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Conforme Ofício nº 415/SELOG/DSEI CUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, o gestor 
assim se manifestou: 
“O Dsei Cuiabá já está averiguando quanto o adiantamento de pagamento de despesa, 
para as empresas prestadoras de serviços, que seriam executadas nos meses 
subsequentes, conforme apontado na presente S.A. 013/201308044, juntamente com os 
fiscais de contrato que atestaram as notas, para ser apurada a responsabilidade.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como a manifestação do gestor não apresentou nenhum fato novo, a equipe de auditoria 
mantém a constatação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar seus controles internos administrativos com a finalidade 
de verificar e acompanhar a efetiva observância ao art. 62 da Lei nº 4.320/64. 
 
 
1.1.3.4 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamento indevido do posto de supervisor/preposto nos cinco Lotes/Contratos do 
Pregão Eletrônico nº 11/2011 por serviços não prestados e sem previsão em edital. 
 
Fato 
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Em análise das propostas apresentadas pela empresa Limparhtec Serviços Ltda – ME, 
constatou-se que foi incluso o valor de um supervisor/preposto em cada um dos cinco 
lotes, conforme descrito a seguir.  
 

Lote DSEI Valor do posto de preposto, 
antes da repactuação (R$)* 

01 Cuiabá 2.792,63 
02 Xavante 2.700,54 
03 Xingu 2719,11 
04 Kayapó 2.759,89 
05 Araguaia 2.866,98 

                           Fonte: Propostas da empresa vencedora do Pregão 11/2011 
 
No que tange ao posto de preposto, constatou-se, entretanto, que não existiu a previsão 
de cotação de valor para o referido posto no edital do Pregão Eletrônico nº 11/2011. 
Verificou-se que o item 12.24 do edital e o item 9.24 do termo de referência dispõem 
que “o preposto da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, inspecionar os locais de 
prestação dos serviços, no mínimo, 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos 
(diurno 07:30 horas às 17:30 horas) alternados, de 2ª a 6ª feira”. Além disso, o itens 
12.36 e 9.37 (edital e termo de referência, respectivamente) estabelecem que a 
contratada deverá “manter preposto aceito pela CONTRATANTE, na cidade de 
Cuiabá/MT, para representá-lo na execução do Contrato”. 
 
O item 38 da minuta do contrato (Anexo V do edital) dispõe que “o licitante deverá cotar, 
três líderes de equipe, que atuarão como prepostos, fiscalizando a prestação dos serviços e 
coordenando os empregados, em todo o estado, para o bom e fiel cumprimento do presente 
contrato”.  
 
Em 08/11/2011, contudo, foi publicado “Aviso” no sítio do Comprasnet informando aos 
licitantes que deveria ser cotado um supervisor/preposto para cada Lote do Pregão 
Eletrônico nº 11/2011. Em 09/11/2011, foi aberta a sessão pública do certame. 
 
Face ao exposto, verifica-se que a cotação de posto de preposto para cada lote alteraria a 
apresentação das propostas, o que ensejaria a republicação do aviso do edital do Pregão 
Eletrônico nº 11/2011 e a reabertura do prazo inicialmente previsto, nos termos do art. 20 
do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005. Dessa forma, o posto de preposto/supervisor não foi 
previsto em edital, o que fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
Ainda sobre o posto de supervisor/preposto, consta dos autos do processo nº 
25049.000043/2011-21 o Despacho nº 365/CGASI/DGESI/SESAI/MS, de 27/11/2012, 
(fls. 1.780 a 1.785) da Coordenação de Apoio à Gestão da Saúde Indígena/Secretaria 
Especial de Saúde Indígena, por meio do qual a Coordenadora-Geral Substituta 
questiona o pagamento relativo ao posto de preposto/supervisor e registra que, em visita 
aos DSEI’s, não foi observado o cumprimento da carga horária contratada pelo referido 
profissional e até mesmo a sua ausência.  
 
Registra-se que o fiscal do Contrato nº 06/2011 (DSEI Cuiabá) emitiu a Notificação nº 
12 em 11/10/2012 (fl. 1.706 do processo), considerando ilegal o pagamento do posto de 
preposto e cobrando o valor de R$ 26.794,60 relativos a nove meses e 21 dias. Nos 
pagamentos decorrentes do Contrato nº 06/2011, relativos aos meses de outubro/2012 a 
dezembro/2012, não se verificou mais a inclusão do valor do posto de 
supervisor/preposto. Entretanto, não foi formalizado termo aditivo para a exclusão do 
posto de preposto e redução do valor do contrato.  
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Convém registrar, ainda, que esta CGU-Regional/MT, por ocasião de fiscalização no 
DSEI Araguaia, na visita “in loco” no período de 21/09/2012 a 24/09/2012, não 
localizou o respectivo preposto, nem documentos comprobatórios de sua frequência.  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União que regem a realização de procedimentos licitatórios.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 417/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 20/05/2013, o 
Coordenador Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se manifestou: 
“Já está sendo elaborado Termo Aditivo, formalizando a exclusão do posto de preposto 
e redução do valor do contrato 06/2011. Insta salientar que o DSEI Cuiabá comunicará 
aos DSEI´s que sub-rogaram o contrato, sobre o apontamento do posto de 
supervisor/preposto encaminhando cópia da presente SA 014-201308044, para que 
também tomem ciência.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o gestor informa as providências que serão adotadas para 
regularizar a situação no que se refere à formalização do termo aditivo. Entretanto, 
deve-se atentar para o fato de se averiguar se o serviço quanto ao posto de 
supervisor/preposto foi efetivamente prestado conforme previsto no Contrato nº 
06/2011. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar os períodos em que não houve prestação de serviço por parte 
do supervisor/preposto e que tenha sido efetuado pagamento à empresa contratada no 
âmbito do Contrato nº 06/2011 (DSEI Cuiabá), fazer levantamento dos valores e cobrar 
o ressarcimento da empresa. 
 
 
1.1.3.5 CONSTATAÇÃO 
 
Falhas nos pagamentos decorrentes dos Contratos oriundos do Pregão Eletrônico 
nº 11/2011. (a) Ausência de documentos comprobatórios do cumprimento das 
obrigações trabalhistas por parte da contratada, em desacordo com a Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008. (b) Emissão de nota fiscal, atestação e 
pagamento antes dos serviços efetivamente prestados. 
 
Fato 
 
a) Ausência de documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas 
por parte da contratada, em desacordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
02/2008. 
 
Considerando que o DSEI Cuiabá sub-rogou os Contratos dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas Xingu, Kayapó, Xavante e Araguaia em 23/02/2012, foram objeto 
de análise os pagamentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2012.  
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No que tange ao Contrato nº 06/2011 (DSEI Cuiabá), foram analisados os pagamentos 
relativos ao período de janeiro/2012 a dezembro/2012, exceto o mês de março/2012, 
cujo processo não foi disponibilizado pela Unidade. 
 
Relativamente a pagamentos de serviços continuados, o § 1º do art. 36 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 dispõe a Nota Fiscal ou Fatura deverá ser 
obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:  
             

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês 
da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados 
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 
4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-
de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de 
serviços continuados;  
               
II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e 
               
III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.  

 
O § 2º da cláusula nona dos Contratos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 11/2011 
estabelece que “deverá ser apresentada a relação nominal dos profissionais alocados nos 
postos de trabalho, bem como cópia da folha de pagamento do mês anterior à execução 
do serviço e das guias de recolhimento de INSS e FGTS específicas”. 
 
Em análise dos pagamentos, constatou-se que não constam dos processos relativos aos 
DSEI Xavante, Xingu, Kayapó e Araguaia os documentos comprobatórios do 
pagamento da remuneração e das contribuições sociais, do cumprimento das obrigações 
trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura e da cópia da folha de 
pagamento do mês anterior à execução do serviço e das guias de recolhimento de INSS 
e FGTS, assim como nos pagamentos dos meses de janeiro/2012 e fevereiro/2012 do 
Contrato nº 06/2011 (DSEI Cuiabá). Nos pagamentos dos meses de abril/2012 a 
dezembro/2012 do DSEI Cuiabá, há cópias de transferências bancárias da empresa 
contratada para os empregados.  Entretanto, não se trata da folha de pagamento. 
 
Sobre esse assunto, cabe registrar que a IN SLTI/MPOG nº 02/2008 orienta, no § 5º do 
art. 34, que, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 
contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, 
deverão ser exigidas as seguintes comprovações, no caso de empresas regidas pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas, dentre outras: recolhimento da contribuição 
previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe 
o artigo 195, § 3º, da Constituição federal; recolhimento do FGTS, referente ao mês 
anterior; pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 
fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; cumprimento das 
obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo de trabalho; e cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT 
em relação aos empregados vinculados ao contrato. 
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Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades 
que “fiscalizem os contratos de prestação de serviços, em especial no que diz respeito à 
regularidade fiscal e a obrigatoriedade de a contratada arcar com todas as despesas 
decorrentes das obrigações trabalhistas relativas a seus empregados, devendo constar, 
ainda, dos respectivos processos de pagamento, os comprovantes de recolhimento dos 
correspondentes encargos sociais (INSS e FGTS), de modo a evitar a responsabilização 
subsidiária dos entes públicos (Acórdão 2254/2008-Plenário)”. 
 
Face ao exposto, verifica-se que a ausência dos documentos citados nos processos de 
pagamento inviabiliza a verificação do cumprimento de obrigações por parte da 
empresa contratada, tais como pagamento de salário compatível com o valor da 
convenção coletiva utilizada nas planilhas de custos e formação de preços dos postos, 
pagamento de auxílio-transporte, pagamento de auxílio-alimentação etc. 
 
b) Emissão de nota fiscal, atestação e pagamento antes dos serviços efetivamente 
prestados. 
 
Quanto aos pagamentos dos meses de novembro/2012 e dezembro/2012, constatou que 
as notas fiscais foram emitidas antes do término dos meses, assim como a atestação pelo 
fiscal do contrato, conforme descrito na tabela a seguir. Quanto ao mês de 
dezembro/2012, o pagamento também ocorreu antecipadamente. 
 

Nota Fiscal Data da NF Mês de 
competência 

Data da atestação Data do 
pagamento 

502 27/11/2012 11/2012 29/11/2012 - 
503 27/11/2012 12/2012 29/11/2012 21/12/2012 

 
Consoante o art. 62 da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa só pode ser efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação. No art. 63 do mesmo diploma legal a 
liquidação da despesa é definida como o ato de verificação do direito adquirido pelo 
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Ademais, o § 2º elenca como base para liquidação da despesa o contrato, a nota de 
empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva dos serviços 
como base para a liquidação da despesa. 
 
O pagamento dos serviços relativos ao mês de dezembro/2012 caracteriza pagamento 
antecipado de despesa, uma vez que parte dos serviços ainda não havia sido executada, 
o que contraria o disposto no art. 62 da Lei nº 4.320/64 e no art. 38 do Decreto nº 
93.872/86. 
 
Por oportuno, cabe registrar que, nos termos do Acórdão nº 1341/2010-Plenário do TCU 
e Orientação Normativa nº 37/2011 da Advocacia Geral da União, os pagamentos 
antecipados aos contratados somente poderá ocorrer com a conjunção dos seguintes 
requisitos: I) previsão no ato convocatório; II) existência, no processo licitatório, de 
estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e 
III) estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a 
Administração dos riscos inerentes à operação, fatos que não foram observados pelo 
DSEI Cuiabá.  
##/Fato## 

Causa 
 
O Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena – Cuiabá, nomeado por meio da 
Portaria GM/MS nº 745, de 13/04/2011, autorizou os pagamentos sem documentos 



 

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

comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas e o pagamento antecipado 
do mês de dezembro/2012.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 418/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
“Estaremos solicitando à empresa Limparhtec que providencie os documentos 
solicitados para que possamos atualizar e arquivar os documentos comprobatórios 
solicitados. 
A solicitação em epígrafe foi alvo de Comunicação do Fiscal de Contrato, pelo que 
percebemos não foi atendida, mas, será desta vez formalizada um Ofício solicitando a 
Relação Nominal dos profissionais alocados nos Postos de trabalho desde o inicio do 
contrato para ser anexada as Notas Fiscais já pagas e as futuras não poderá ser atestada 
pelo Fiscal de Contrato sem a Relação Nominal dos profissionais alocados nos postos 
de trabalho. 
Quanto à ausência de documentos comprobatórios do pagamento e das contribuições 
sociais dos meses de janeiro de 2012 e fevereiro de 2012. 
Serão solicitados da empresa os documentos comprobatórios para ser devidamente 
anexada junto à fatura dos referidos meses. 
Emissão de nota fiscal, atestada e pagamento antes dos serviços efetivamente prestados. 
A práxis de pagamento da despesa está regulamentada pelo art. 62 da Lei nº 4.320/64. 
Mas, a realidade Orçamentária e Financeira do DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS, foi definida 
pela SESAI que solicitasse as empresas que estivessem CONTRATOS contínuos e 
outros na SESAI para que apresentasse as Notas Fiscais com antecedência para que 
fosse pagas dentro do período financeiro e contábil da SESAI/MS. Portanto, em virtude 
dessa especificidade é que foi devidamente solicitado oficialmente as empresas através 
de Ofício Circular nº13/2012-SELOG/DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS, datado de Cuiabá-
MT, 27 de Novembro de 2012. 
O DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS, por se tratar de uma instituição que lida com um grupo 
étnico diferenciado tem procurado um realinhamento administrativo, para que não 
aconteçam tais irregularidades mesmo se tratando de Processo Administrativo que seja 
pautado dentro da legalidade, temos que ter a sensibilidade de atender as especificidades 
de cada povo indígena com suas peculiaridades. Mesmo com essas dificuldades o 
DSEI/CUIABÁ vem realizando capacitações em processos administrativos aos 
servidores do órgão, que atenda essas especificidades, legal e étnica, sendo a última 
capacitação realizada no mês de Março de 2013, com a participação fundamental e 
expressiva da AGU e CGU, onde estamos procurando realinhar administrativamente 
nossas atividades dentro das leis, decretos, normativas e portarias que normatizam as 
instruções dos processos administrativos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Quanto à ausência de documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações 
trabalhistas por parte da contratada, o gestor informa que solicitará da empresa e juntará 
aos processos de pagamento. Contudo, cabe destacar que esses documentos devem ser 
exigidos quando da efetivação dos pagamentos. 
No que se refere à emissão de nota fiscal, atestação e pagamento antes dos serviços 
efetivamente prestados, uma orientação não pode contrariar as disposições da Lei nº 
4.320/64.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Exigir da empresa contratada para prestação de serviços continuados, 
a cada pagamento, a folha de pagamento do mês anterior, de forma a comprovar o 
cumprimento das obrigações trabalhistas e do pagamento dos salários, e comprovação 
do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Previdência Social) do mês anterior. 
 
Recomendação 2: Abster-se de atestar serviços ainda não efetivamente prestados, assim 
como de efetuar pagamento antecipadamente.  
 
 
1.1.3.6 CONSTATAÇÃO 
 
Permanência indevida de aviso prévio trabalhado no Contrato nº 06/2011 após o 
primeiro ano de sua execução. 
 
Fato 
 
Conforme consta dos autos do Pregão Eletrônico nº 11/2011 (processo nº 
25049.000043/2011-21), o DSEI Cuiabá sub-rogou os Contratos nºs 07/2011, 08/2011, 
09/2011 e 10/2011, aos respectivos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Xingu, 
Kayapó, Xavante e Araguaia em 23 de fevereiro de 2012. 
 
No que tange ao Contrato nº 06/2011 (DSEI Cuiabá), verificou-se que foram 
formalizados dois Termos de Apostilamento e dois Termos Aditivos até 31/12/2012, 
conforme descrito a seguir. 
 

Descrição Data da 
Assinatura 

Objeto Valor Mensal Valor Anual 

1º Termo de 
Apostilamento 

25/06/2012 Suprimir o posto de 
Auxiliar de Nutrição 

- - 

2º Termo de 
Apostilamento 

06/07/2012 Alteração do valor 183.600,29 2.203.203,48 

1º Termo Aditivo 08/10/2012 Supressão e Acréscimo 
de postos 

228.046,89 2.736.562,68 

2º Termo Aditivo 30/11/2012 Prorrogação da 
vigência até 
30/11/2013 

  

 
Relativamente ao Segundo Termo Aditivo, o qual teve como objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato nº 06/2011 “até 30/11/2011ou até que se conclua novo processo 
licitatório”, conforme disposto na cláusula primeira, constatou-se que, nas planilhas de 
custos e formação de preços dos postos, continua sendo pago o item “Aviso Prévio 
Trabalhado” (1,94% sobre a remuneração) mesmo após o primeiro ano de execução do 
contrato.  
 
Sobre esse assunto, o inciso XVII do art. 19 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
02/2008 dispõe que os editais de licitação devem conter regra estabelecendo que, nas 
eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados 
no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a 
renovação.  
 
Nesse sentido, em situação similar, o Tribunal de Contas da União se pronunciou por 
meio do Acórdão nº 3006/2010-Plenário, considerando que o cálculo referente ao 
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percentual cobrado para fazer face ao Aviso Prévio Trabalhado (Grupo B) considera-se 
integralmente pago no primeiro ano do contrato, devendo ser zerado nos anos 
subsequentes. 
 
Em consequência, o TCU tem orientado às Unidades Jurisdicionadas que adotem 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, de forma a promover a 
repactuação dos contratos, a fim de adequar as planilhas de custos dos serviços 
contratados, bem como proceder ao ajuste de contas, nas futuras faturas, entre os valores 
efetivamente pagos e os decorrentes da repactuação ora determinada, em relação à 
supressão do percentual da planilha de custos dos serviços contratados, referente ao 
Aviso Prévio Trabalhado, tendo em vista que os referidos custos se consideram 
integralmente pagos no primeiro ano do contrato, devendo ser zerado nos anos 
subsequentes. 
 
Face ao exposto, as planilhas de custos e formação de preços Segundo Termo Aditivo 
do Contrato nº 06/2011 estão em desconformidade com jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União. 
 
Considerando que o quantitativo de postos foi alterado por meio do Primeiro Termo 
Aditivo, apurou-se que a permanência do “Aviso Prévio Trabalhado” (Grupo B, item 
15) nas planilhas de custos e formação de preços dos postos objeto do Contrato nº 
06/2011 gera pagamento indevido no valor de R$ 1.924,50 por mês e R$ 23.094,00 no 
período de 12 meses, conforme detalhado a seguir. Ademais, cumpre ressaltar que o 
mesmo item pode ter permanecido nas planilhas de custos e formação de preços dos 
outros quatro contratos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 11/2011, gerando valores 
indevidos superiores ao ora registrado. 
 

Posto Quantidade Valor do Aviso 
Prévio (R$) 

Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) 

Recepcionista 02 15,30 30,60 367,20 
Técnico em 
Manutenção 

02 30,06 60,12 721,44 

Técnico de Suporte 
II 

32 35,70 1.142,40 13.708,80 

Oficial de Serviços 
Gerais 

23 30,06 691,38 8.296,44 

Total 59  1.924,50 23.094,00 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de Manual de Normas e Procedimentos formalizados com fim de verificar e 
acompanhar a efetiva observância à legislação e jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União que regem a matéria.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 418/SELOG/GAB/DSEICUIABÁ/SESAI/MS, de 16/05/2013, a 
Coordenadora Substituta Distrital de Saúde Indígena do DSEI Cuiabá assim se 
manifestou: 
Estaremos enviando Oficio à empresa que faremos os devidos cortes de ressarcimento 
ao Patrimônio da União, através de levantamento e comunicação do valor a ser glosado 
na próxima fatura, valor correspondente de Dezembro de 2012 a Abril de 2013, 
conforme abaixo: 
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Posto Quant. Valor do aviso 

Prévio (R$) 
Nº de 
meses 

(R$) Valor 

Mensal  

Valor de 
Dezembro 2012 
à Abril de 2013 

Recepcionista 02 15,30 05 30,60 153,00 

Téc. Manutenção 02 30,06 05 60,12 300,60 

Téc. Suporte II 32 35,70 05 1.142,40 5.712,00 

Of. Serv. Gerais 23 30,06 05 691,38 3.456,90 

 (59*)     

TOTAL......................................................................................... 9.622,50 

Of. Serv. Gerias 02 30,06 05 60,12 300,60 

Téc. Manutenção 01 30,06 01 30,06 30,06 

Dedução dos Postos de Trabalho não utilizado (*)  330,66 

Total menos dedução dos postos não utilizado  9.291,84 

 
(*) Os valores levantados pela CGU são referentes aos Postos de trabalhos (59*) do 
contrato com referência aos meses do Segundo Termo de Aditivo de Dezembro de 2012 
a Novembro de 2013 (que apurou a permanência do “Aviso Prévio Trabalhado” (Grupo 
B, item, 15) nas planilhas de custo e formação de preços dos postos do Contrato 
06/2011). E nossa analise é referenciada sobre os meses trabalhados (dezembro 2012 à 
abril 2013 e notas fiscais pagas) onde os 57 (cinquenta e sete) postos que constam 
trabalhando relativo as  Notas Fiscais pagas da empresa Limparhtec analisada, atestada 
e enviada para pagamento pelo Fiscal de Contrato, ou seja na condução do Contrato 
desde o Aditivo a partir de 01 de Dezembro de 2012 a 30 de Abril de 2013, os Postos de 
trabalho existentes no contrato é de 57 Postos de Serviço, visto que não foram 
preenchidas 02 (duas) vagas de Oficial de Serviços Gerais, bem como, no mês de Abril 
de 2013 o Técnico de Manutenção não constava mais na folha de pagamento e somente 
a partir de Maio de 2013 foi preenchido a vaga na contratação de um Técnico de 
Manutenção para o DSEI/CUIABÁ/SESAI/MS. O valor da devolução a ser grosado na 
próxima fatura do item acima será de R$9.291,30 (Nove mil duzentos e noventa e um 
real e oitenta e quatro centavos). 
Observamos também que: no próximo Termo Aditivo a ser elaborado por este 
DSEI/SESAI/MS, estaremos colocando uma clausula específica sobre o inciso XVII do 
art. 19 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 que dispõe que os editais de 
licitação devem conter regra estabelecendo que, nas eventuais prorrogações contratuais, 
os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação 
deverão ser eliminados como condição para renovação.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, o gestor concorda com o fato de ser indevida a permanência do 
aviso prévio trabalhado nas planilhas de custos e formação de preços após o primeiro 
ano de sua execução do Contrato nº 06/2011 e informa que fará o levantamento e 
exigirá o ressarcimento por parte da empresa contratada. 
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Quanto aos valores, cabe à Unidade a apuração de acordo com os pagamentos 
efetivamente efetuados, em termos de quantidade de postos e valor.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Fazer o levantamento e exigir da empresa contratada o ressarcimento 
ao Erário dos valores pagos indevidamente referentes ao aviso prévio trabalhado após o 
primeiro ano da execução do Contrato nº 06/2011, adequando as planilhas de custos dos 
serviços continuados, em obediência à orientação disposta no Acórdão TCU nº 
3006/2010-Plenário. 
 
Recomendação 2: Proceder ao mesmo levantamento nos Contratos nºs 07/2011, 
08/2011, 09/2011 e 10/2011 (DSEI's Xingu, Kayapó, Xavante e Araguaia, 
respectivamente). 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201308103 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Caracterização do Objeto do Contrato n.º 32/2006 como serviço de prestação 
continuada. 
 
Fato 
 
Em 02/01/2007 foi celebrado entre a antiga Coordenação Regional da Funasa em 
Pernambuco - Core/PE, atual Superintendência Estadual da Funasa em Pernambuco - 
Suest/PE, e a empresa de CNPJ n.º 40.844.615/0001-19, o Contrato nº 32/2006, cujo 
objeto consistia na “Contratação de empresa para prestação de Serviços de Emissão de 
bilhetes rodoviários para pacientes indígenas e acompanhantes, quando estiverem em 
Recife, exclusivamente em tratamento de saúde”. No dia 01/09/2011, o Contrato em 
comento foi sub-rogado ao Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI/PE. O contrato 
expirou em 01/01/2013, completando 72 (setenta e dois) meses após sucessivas 
prorrogações, sendo a última delas por motivos extraordinários, consoante descrito em 
ponto específico deste relatório. 
 
Com relação à questão da caracterização do objeto do contrato ser considerado “serviço 
continuado” ou não, bastante elucidativo é o Acórdão n.º 132/2008 – TCU 2º Câmara, 
cujo trecho transcrevemos a seguir: 
 
 

“28. Sem pretender reabrir a discussão das conclusões obtidas naqueles 
casos concretos, chamo a atenção para o fato de que a natureza 

contínua de um serviço não pode ser definida de forma genérica. Deve-
se, isso sim, atentar para as peculiaridades de cada situação 

examinada. 
 
29. Na realidade, o que caracteriza o caráter contínuo de um 
determinado serviço é sua essencialidade para assegurar a integridade 

do patrimônio público de forma rotineira e permanente ou para manter 
o funcionamento das atividades finalísticas do ente administrativo, de 
modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço 
público ou o cumprimento da missão institucional. 
 
30. Nesse sentido, pode-se entender, por exemplo, que o fornecimento de 
passagens aéreas é serviço contínuo para o TCU, já que sua suspensão 
acarretaria a interrupção das atividades de fiscalização ínsitas ao 
cumprimento da missão desta Corte. 
 
31. Na mesma linha de raciocínio, pode-se também considerar que o 
mesmo serviço tem natureza contínua para uma instituição federal de 
ensino superior, já que as bancas de exame de teses de mestrado e de 
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doutorado exigem a participação de professores de outras instituições e, 
assim, a impossibilidade de fornecimento de passagens aéreas poderia 
inviabilizar a própria pós-graduação a cargo daquelas entidades. 
 
32. O mesmo não ocorreria, no entanto, com um órgão judicial cujos 
integrantes não tivessem necessidade de deslocar-se frequentemente por 
avião para oferecerem a prestação jurisdicional. Em tal situação, o 
serviço em foco não seria contínuo, já que não seria essencial à 
permanência da atividade finalística.” 
 
 

No mesmo diapasão é o entendimento esposado pela Advocacia-Geral da União: 
 
 

“Orientação Normativa NAJ-MG n.º 22, de 17/03/2009: 
 
(...) 1. Possibilidade da caracterização como serviço contínuo no caso 
concreto, desde que justificada a essencialidade para a atividade-fim do 
órgão interessado.” 
 
 

Em 30/12/2009, por meio do Parecer n.º 126/DSEI/FUNASA/PE, de lavra do Chefe do 
DSEI/PE, a Unidade informa a necessidade do contrato de emissão de bilhetes 
rodoviários nos seguintes termos: 
 
“1. O Serviço de fornecimento de passagem terrestre é essencial para o funcionamento 
do serviço de Assistência do DSEI/FUNASA/PE, com objetivo de garantir aos 
indígenas em tratamento de saúde e seus acompanhantes os deslocamentos de suas 
aldeias de origem até a referência III (Recife) do SUS, onde estão localizados os 
Hospitais que garantem a média e alta complexidade;” 
 
Diante do exposto, e entendendo que a promoção da saúde e assistência médica aos 
indígenas faz parte das ações finalísticas do DSEI/PE, entendemos como adequado o 
enquadramento do objeto do contrato em tela como serviço continuado.  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Justificativas para prorrogação extraordinária do Contrato n.º 32/2006. 
 
Fato 
 
Em 02/01/2007 foi celebrado entre a antiga Coordenação Regional da Funasa em 
Pernambuco - Core/PE, atual Superintendência Estadual da Funasa em Pernambuco - 
Suest/PE, e a empresa de CNPJ n.º 40.844.615/0001-19, o Contrato nº 32/2006, cujo 
objeto consistia na “Contratação de empresa para prestação de Serviços de Emissão de 
bilhetes rodoviários para pacientes indígenas e acompanhantes, quando estiverem em 
Recife, exclusivamente em tratamento de saúde”. O citado Contrato foi aditivado em 
28/12/2011, prorrogando sua vigência pelo período de 02/01/2012 a 01/01/2013. Tal 
prorrogação (quinto aditivo) significou a prorrogação do contrato original pelo período 
de 72 (setenta e dois) meses, superando, portanto, o período ordinário possível para 
prorrogação de contratos de serviços continuados, limitado a 60 (sessenta) meses. 
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Com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI (Lei nº 12.314/2010), 
as atividades administrativas relativas ao DSEI/PE, antes executadas pela Suest/PE, 
foram assumidas pela Unidade, nos termos do art. 6º do Decreto n.º 7.336/2010, 
transcrito a seguir: 
 
“Art. 6º O Ministério da Saúde e a FUNASA terão o prazo de cento e oitenta dias para 
efetivar a transição da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena para o 
Ministério da Saúde. 
 
§ 1º Caberá à FUNASA assegurar todo o apoio necessário para que a transição das 
ações de atenção à saúde indígena, incluindo as ações de saneamento ambiental, para 
o Ministério da Saúde, ocorra sem prejuízo das ações e dos serviços prestados aos 
povos indígenas.” 
 
Em 01/06/2011, por meio de Despacho S/N do Gab/Diadm/Suest/PE, o Chefe da 
Divisão de Administração - DIADM da Suest/PE encaminhou o processo referente ao 
Contrato n.º 32/2006 ao DSEI/PE com vistas a que o mesmo fosse sub-rogado a esta UJ, 
nos termos do Memorando Circular n.º 008/11-SESAI, de 30/03/2011. 
 
O termo de sub-rogação contratual referente ao Contrato n.º 32/2006 foi assinado em 
01/09/2011. Tendo em vista a expiração do Contrato em 01/01/2012, a Suest/PE, em 
07/10/2011, autuou o Processo n.º 25225.016.167/2011-40 no intuito de realizar nova 
licitação para aquisição de bilhetes rodoviários, já que, por intermédio do Ofício n.º 
082/2011 – DSEI-PE/SESAI/MS, de 29/09/2011, o Chefe do DSEI/PE solicitou apoio 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Suest/PE, pois não possuía estrutura 
adequada para conduzir o certame. 
 
Após realização da pesquisa de preços, o processo foi enviado à Procuradoria Regional 
Federal em novembro/2011 (no dia 04, segundo o Despacho n.º 04/2012, do Presidente 
da CPL da Suest/PE; no dia 22, de acordo com o Despacho n.º 48 – SELOG/DSEI-
PE/SESAI/MS) sendo devolvido à Suest-PE apenas em 18/01/2012, devido ao, de 
acordo com o documento da Advocacia-Geral da União denominado COTA n.º 
07/2012/PRF 5º Região/PGF/AGU, de 18/01/2012, “(...) aumento no volume de 
processos encaminhados a este Subnúcleo de Consultoria no final do exercício de 2011, 
não nos foi possível examinar juridicamente o certame até 31/12/2011.” Observa-se, 
dessa forma, que a licitação não pôde ser concluída a tempo, levando o DSEI/PE a 
prorrogar extraordinariamente o Contrato n.º 032/2006. 
 
Por intermédio do Despacho n.º 48 – SELOG/DSEI-PE/SESAI/MS, de lavra do Chefe 
do Serviço de Recursos Logísticos do DSEI/PE, a UJ justifica a prorrogação: 
 
“O contrato (...) refere-se à prestação de serviços executados de forma contínua e teve 
seu prazo de duração limitado a 60 meses, sendo este contrato sub-rogado da Funasa 
para o DSEI em 01/09/2011, e que por ocasião da nova estruturação do órgão não foi 
possível realizar licitação para aquisição dos serviços de emissão de bilhetes 
rodoviários (...) 
 
Por tratar-se de serviço essencial para atender os deslocamentos dos pacientes 
indígenas (...), que necessitam de atendimento hospitalar, em Recife, não poderá ser 
interrompido, sob pena da descontinuidade das ações (...), necessário se faz a 
renovação contratual pelo prazo determinado em Lei. 
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Desta forma, vale ressaltar que o DSEI/PE juntamente com a Administração da Funasa 
iniciaram a instrução do processo licitatório n.º 25225.016.167/2011-40 que foi 
encaminhado para análise da AGU/PRF em 22/11/2011 e não foi devolvido, cujo 
pregão seria operado por servidores da Funasa. 
 
Tendo ciência de que o processo licitatório, ao voltar da AGU/PRF, que foi enviado 
(...) e hoje dia 19/12/2011 ainda não retornou (25 dias), dará início a sua fase externa 
que será o pregão eletrônico, na qual constam as seguintes atividades: 
 
(...) 
 
Por fim, em virtude dos prazos elencados acima e do fim do exercício financeiro de 
2011, fica este órgão impossibilitado de efetuar uma nova licitação. Assim sendo, em 
conformidade com o art. 57, § 4.º da Lei n.º 8.666/93, a renovação ao contrato n.º 
32/2006 será devidamente justificada, em caráter excepcional, mediante autorização da 
autoridade superior, a prorrogação do prazo de duração do contrato por até 12 (doze) 
meses.” 
 
A Advocacia-Geral da União, de acordo com o Parecer n.º 1961/2011/CJU-
PE/CGU/AGU, de 23/12/2011, opinou no seguinte sentido pela prorrogação: 
 
“13. Quanto à minuta do Quinto Termo Aditivo (fls. 243/244), recomenda-se que a 
prorrogação não atinja seu máximo – 12 meses – pois há uma licitação em curso, para 
o mesmo fim; a autoridade deve calcular o tempo necessário para consumar a disputa 
e, a partir disso, fixar prazo de prorrogação com ele compatível. 
 
(...) 
 
17. Ante o exposto, entende-se que é possível a prorrogação, com base no art. 57, § 4.º 
da Lei n.º 8.666/93, devendo, entretanto, o Consulente atentar para as recomendações 
apontadas no presente opinativo.” 
 
De fato, em 28/12/2011 foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato n.º 32/2006, 
prorrogando sua vigência de 02/01/2012 a 01/01/2013. O 6º Aditivo foi assinado em 
30/11/2012, acrescendo seu valor de 25% (vinte e cinco por cento), pois, nos termos do 
Despacho n.º 024/2012/CPL/DSEI-PE/SESAI/MS, de 20/11/2012, “tais valores 
excedentes decorrem do fato do aumento do número de pacientes necessitando dos 
serviços, a fim de realizarem tratamento médico nas dependências da CASAI/PE (...)” 
 
Dadas as circunstâncias apresentadas, tais como: profundas mudanças administrativas, 
carência de pessoal próprio, não liberação tempestiva do parecer da AGU com relação 
ao Processo n.º 25225.016.167/2011-40, e anuência da AGU na prorrogação 
extraordinária do Contrato n.º 32/2006, não se vislumbra impropriedade na prorrogação 
em tela.  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Utilização de critério de julgamento antieconômico. Pagamento por bilhetes 
rodoviários em valores superiores a 20,4% do mercado.  
 
Fato 
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Em 02/01/2007 foi pactuado entre a antiga Coordenação Regional da Funasa em 
Pernambuco - Core/PE, atual Superintendência Estadual da Funasa em Pernambuco - 
Suest/PE, e a empresa de CNPJ n.º 40.844.615/0001-19 o Contrato nº 32/2006, cujo 
objeto consistia na “Prestação de serviços de emissão de bilhetes rodoviários para 
pacientes indígenas e acompanhantes, quando estiverem em Recife para tratamento de 
saúde”, sendo sub-rogado ao Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/PE em 
01/09/2011. Em 2012, foi assinado o quinto aditivo, com a finalidade de prorrogar sua 
vigência até 01/01/2013. 
 
A cláusula sexta do Contrato informa que o valor que a Core/PE deveria pagar à 
contratada é de R$ 124.703,30 mensalmente, e de R$ 1.496.436,60 anualmente. Durante 
os meses em que o contrato esteve vigente não houve correção dos valores sob o 
contrato pactuado inicialmente, em 02/01/2007. 
 
No intuito de verificar a execução física do citado Contrato, foi solicitado ao DSEI/PE, 
que disponibilizasse os controles mensais de emissão de bilhetes, referentes ao exercício 
de 2012, de passagens rodoviárias realizadas. 
 
A análise dos processos de pagamentos do ano de 2012 evidenciou que a administração 
vem pagando, pelos bilhetes de passagens rodoviárias, valores superiores aos praticados 
pelo mercado, ocasionando prejuízo ao erário. Tal fato foi evidenciado a partir de 
consulta realizada em maio de 2013 junto à Empresa Auto Viação Progresso S/A, por 
meio do site https://web2.progressoonline.com.br/cgi-bin/br5.cgi, utilizando como 
parâmetro o maior valor diário do bilhete no trecho pesquisado. Segue detalhamento: 
 

 
Obs.: (*) Foram considerados apenas os trechos que constam do Contrato. 
        (**) Pesquisa de preço da Empresa Auto Viação Progresso S/A, utilizando-se como parâmetro de 
preço os maiores valores cobrados para cada trecho. 
 
Como pode ser observado na tabela a seguir, a Administração pagou à empresa 
contratada, no ano de 2012, o montante de R$ 1.341.317,80 (um milhão, trezentos e 
quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais e oitenta centavos), para os trechos 
citados. Em contrapartida, o preço de mercado, em maio de 2013, corresponde a R$ 
1.114.243,60 (um milhão, cento e catorze mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta 
centavos), ocasionando sobrepreço no montante de R$ 227.074,20 (duzentos e vinte e 
sete mil e setenta e quatro reais e vinte centavos), equivalente a 20,4% (vinte vírgula 
quatro por cento) do valor de mercado. 
 

Itinerário            
Ida e Volta

 Valor Faturado 
por cada 

Passagem (R$) 

 Valor de Mercado de 
cada Passagem (R$) 

 Sobrepreço por 
Passagem (R$) 

 Sobrepreço 
(%) 

Ent. Mirandiba/Recife 83,74                          78,00                                 5,74                           7,36                   
Floresta/Recife 84,13                          75,00                                 9,13                           12,17                 
Cabrobó/Recife 100,07                        88,00                                 12,07                         13,72                 
Arcoverde/Recife 51,22                          41,00                                 10,22                         24,93                 
Pesqueira/Recife 45,64                          35,00                                 10,64                         30,40                 
Capia Novo/Recife 77,17                          61,76                                 15,41                         24,95                 
Ibimirim/Recife 59,42                          56,00                                 3,42                           6,11                   
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Vale destacar que os processos de pagamento avaliados foram originados do Pregão 
Eletrônico nº 32/2006, que licitou, conforme já explicado, emissão de bilhetes 
rodoviários. Na época foi utilizado como critério de julgamento o menor preço global 
das passagens. 
 
A empresa vencedora do certame foi contratada apenas para emissão de bilhete (os 
deslocamentos são efetuados por empresas do ramo de transporte rodoviários de 
passageiros). Logo, seria mais vantajosa para a administração uma contratação cujo 
critério de julgamento fosse o maior percentual de desconto sobre as passagens. Nesse 
caso, o maior preço pago pela administração seria o valor efetivo da passagem (preço 
cobrado pela empresa de transporte), eliminando-se a chance de sobrepreço sobre o 
valor de balcão das passagens. 
 
A título de exemplo, em consulta ao site ComprasNet, foram identificadas algumas atas 
de registro de preços, vigentes durante o exercício 2012, identificadas na tabela 
seguinte, onde o critério de julgamento foi o maior percentual de desconto sobre as 
passagens. A coluna “Percentual de Desconto (%)” indica os descontos obtidos, após 
as fases de lances e negociação, em cada uma das licitações dispostas na citada tabela: 
 
 

Órgão 
Gerenciador 

UASG 
Gerenciadora 

Licitação Período de 
Vigência 

Percentual de 
Desconto (%) 

26430 – Inst. Fed. de 
Educ. Cienc.e Tec. S. 

Pernambuco . 

158149 -  Inst. Fed. de 
Educ. Cienc.e Tec. S. 

Pernambuco. 

Pregão 02/2011 18/05/2011 a 
17/05/2012 

0,0001 % 

52121 – Comando do  
Exercito. 

160001 – 7 º Batalhão de 
Engenharia de 

Construção-MEX/AC 

Pregão 13/2011 19/08/2011 a 
18/08/2012 

0,1 % 

52121 – Comando do  
Exercito. 

160015 – Comando 2º 
Grupamento Engenharia 

CNST/MEX/AM 

Pregão 15/2011 02/09/2011 a 
01/09/2012 

10,00 % 

52121 – Comando do  
Exercito. 

160142 – MEX-9º 
Batalhão de 

Suprimentos/MS 

Pregão 07/2011 15/06/2011 a 
14/06/2012 

2,07 % 

52121 – Comando do  
Exercito. 

160367 – 3º Batalhão de 
Engenharia de 
Combate/RS 

Pregão 02/2011 07/06/2011 a 
06/06/2012 

2,00 % (em dois 
itens)  

52121 – Comando do  
Exercito. 

160414 – Comando 6ª 
Brigada de Infantaria 

Blindada/RS 

Pregão 17/2011 25/07/2011 a 
24/07/2012 

0,71 % 

Itinerário            
Ida e Volta

Quantidade de 
Passagens Faturadas 

em 2012

 Valor Total 
Faturado 

(R$) 

 Valor Total 
de Mercado 

(R$) 

 Total 
Sobrepreço 

(R$) 
Ent. Mirandiba/Recife 1.951 163.376,74        152.178,00        11.198,74         
Floresta/Recife 743 62.508,59          55.725,00          6.783,59           
Cabrobó/Recife 3.613 361.552,91        317.944,00        43.608,91         
Arcoverde/Recife 783 40.105,26          32.103,00          8.002,26           
Pesqueira/Recife 11.980 546.767,20        419.300,00        127.467,20       
Capia Novo/Recife 1.860 143.536,20        114.873,60        28.662,60         
Ibimirim/Recife 395 23.470,90          22.120,00          1.350,90           
TOTAL 21.325 1.341.317,80  1.114.243,60  227.074,20    
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30202 – Fundação 
Nacional do Índio.  

194044 – Funai 
Coordenação Regional 

de Tucumã/PA 

Pregão 03/2011 12/04/2011 a 
11/04/2012 

7,8321 % 

 
Ressalte-se qual tal constatação já foi apontada no Relatório n.º 201112076 
(Acompanhamento da Gestão Suest/PE – 2011), sendo verificado àquela ocasião um 
sobrepreço médio da ordem de 33% (trinta e três por cento) no valor das passagens em 
relação à tarifa balcão. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiência nos controles internos relativamente à escolha do critério de julgamento 
mais vantajoso para a Administração. O Chefe do DSEI-PE prorrogou em 2012 o 
Contrato n.º 32/2012 apresentando valores de passagens rodoviárias acima do valor de 
mercado.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 477/2013/DSEI-PE/SESAI/MS, de 05/06/2013, o Gestor 
manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“O contrato n.º 32/2006 foi assinado sob a tutela da FUNASA sendo esta responsável 
pela licitação, sub-rogando o mesmo para este DSEI/PE, que concordou com os moldes 
da citada licitação. 
 
Informamos ainda que a empresa citada na solicitação de auditoria – a Auto Viação 
Progresso – não tem sequer registro no SICAF, cópia anexa, e ainda que este Distrito 
efetuou diversas pesquisas em empresas do setor de turismo que pudessem atender o 
objeto a ser licitado. 
 
Ressalta-se ainda que essa Controladoria levou em consideração, para suas 
colocações, a empresa Progresso e não o valor médio da pesquisa realizada com todas 
as empresas constantes do Processo.” 
 
Adicionalmente, a unidade encaminhou o Ofício n.º 491/2013/DSEI-PE/SESAI/MS, de 
06/06/2013 com as seguintes informações: 
 
“Discutiu-se o fato, e chegou-se à conclusão que o DSEI/PE, após pesquisa e 
subdivisão do lote inicialmente completo com todos os itinerários, tentará licitar sob o 
critério de julgamento de maior desconto apresentado. Para evitar a descontinuidade 
do serviços, o contrato ora vigente, 26/2013, será mantido até a homologação do 
procedimento licitatório e consequente assinatura do contrato.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Persistimos na tese de que a UJ deve realizar novo procedimento licitatório na tentativa 
de reduzir os seus custos operacionais, tendo em vista que outras unidades conseguiram 
firmar contratos baseados em desconto sobre a tarifa balcão. Caso a licitação resulte 
deserta ou fracassada não haverá prejuízos à continuidade do serviço, já que existe 
contrato em vigor. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Realizar novo procedimento licitatório com vistas a contratar serviço 
de emissão de passagens rodoviárias utilizando como critério o valor fixo da passagem, 
fazendo constar nos próximos procedimentos licitatórios para aquisição de bilhetes 
rodoviários, cláusula de julgamento discriminando que o valor pago pela passagem será 
o maior percentual de desconto sobre o preço do bilhete do dia. 
 
 
1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Discrepância entre os quantitativos de passagens registradas nos controles internos 
do Contrato n.º 32/2006 e o efetivamente faturado pela empresa executora em 
setembro/2012. 
 
Fato 
 
Em análise aos controles internos do Contrato n.º 32/006 (Relação de Passagens 
CASAI/PE – Setembro/2012), cujo objeto consistia na “Prestação de Serviços de 
Emissão de Bilhetes Rodoviários Para Pacientes Indígenas e acompanhantes, quando 
estivessem em Recife para tratamento de saúde”, verificou-se discrepância entre o 
quantitativo de passagens faturadas pela empresa contratada, e os registrados pelos 
controles da Casa de Saúde Indígena - CASAI/PE em setembro/2012 (mês selecionado 
aleatoriamente para verificação), consoante detalhado na tabela a seguir: 
 
 

Itinerário 
Quantitativo 

registrado pela 
CASAI/PE 

Quantitativo 
faturado Diferença 

Recife/Pesqueira 257 391 134 
Recife/Cabrobó 116 74 -42 

Recife/Mirandiba 60 73 13 
Recife/Capiá Novo 47 72 25 

Recife/Ibimirim 12 15 3 
Recife/Cabrobó 30 67 37 
Recife/Salgueiro 33 71 38 
Recife/Floresta 25 36 11 

Recife/Arcoverde 7 23 16 
TOTAL 587 822 235 

 
 
A CASAI/PE é a responsável pela solicitação de passagens à empresa contratada para 
transporte dos indígenas da capital Recife/PE para os municípios do interior do Estado, 
no entanto, foi faturado um quantitativo de passagens aproximadamente 40% (quarenta 
por cento) superior aos pedidos registrados nos controles internos do DSEI/PE. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Fragilidades nos controles de emissão de bilhetes rodoviários, posto que há passagens 
emitidas sem o devido registro pela UJ. O processo não é centralizado, sendo o 
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procedimento realizado por vários servidores da CASAI/PE e dos polo-base, assim, 
alguns não realizam as devidas anotações de bilhetes. Dessa forma, conclui-se que o 
Chefe do DSEI/PE não aperfeiçoou os controles internos do Contrato n.º 32/2006, 
resultando nas discrepâncias apontadas no fato.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 477/2013/DSEI-PE/SESAI/MS, de 05/06/2013, o Gestor 
manifestou-se nos seguintes termos: 
 
“A informação colhida da área técnica é que a divergência na emissão das passagens 
ocorreu por falta de controle nas solicitações, ou seja, mais de uma pessoa estava 
responsável pelas solicitações e eventualmente não transcreviam as solicitações para 
os registros oficiais. Salienta-se que tal procedimento já foi corrigido e que este 
Distrito capacitará e cobrará mais eficiência dos fiscais de contrato.” 
 
Adicionalmente, a unidade encaminhou o Ofício n.º 491/2013/DSEI-PE/SESAI/MS, de 
06/06/2013 com as seguintes informações: 
 
“Chegou-se à conclusão que a diferença entre a quantidade de passagens solicitadas e 
faturadas ocorreu em função de que as solicitações nos polos bases e na CASAI, as 
quais ocorriam nos finais de semana e no período noturno, não eram notificadas em 
planilha tanto pela falta de comunicação entre os funcionários como pelo fato de os 
equipamentos encontrarem-se desligados devido ao horário ou dia (feriado, fim de 
semana). Desta forma, ocorreu a ausência de alguns registros em sistema. A partir 
desta verificação, providências foram tomadas para regularização e obtenção de maior 
controle das aquisições.” 
 
A UJ anexou ao ofício documentação onde comunica às partes envolvidas os novos 
controles a serem implantados para emissão de bilhetes rodoviários. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Restam configuradas falhas nos procedimentos de controle da UJ no tocante ao registro 
da emissão bilhetes rodoviários para pacientes indígenas. Tais fragilidades trazem o 
risco potencial de emissão de bilhetes para pessoas que não fazem jus a esse direito, 
devendo ser corrigidas imediatamente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar a situação apontada, verificando se todos os itens faturados 
foram efetivamente utilizados pelos pacientes indígenas. 
 
Recomendação 2: Aperfeiçoar os controles internos de emissão de bilhetes rodoviários, 
de sorte que todas as passagens emitidas sejam devidamente registradas pela UJ. 
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Certificado: 201306056 
Unidade Auditada: SECRETARIA ESPECIAL DE SÁUDE INDÍGENA – SESAI 
Exercício: 2012 
Processo: 25000.046754/2013-60 
Município - UF: BRASÍLIA - DF 

_______________________________________________ 

 
Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, 
especialmente aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período 
de 01/01/2012 a 31/12/2012. 
 
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido 
no Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 
 
Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201306025, proponho que o 
encaminhamento das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja 
como indicado a seguir, em função da existência de nexo de causalidade entre os atos de 
gestão de cada agente e as constatações correlatas discriminadas no Relatório de 
Auditoria. 
 

1. Regular com ressalvas a gestão dos seguintes responsáveis 
 

1.1 CPF ***863.621-**: 
Cargo: Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena. 
Referência: Relatório de Auditoria n° 201306056, itens 1.1.4.3, 1.1.4.4 e 1.1.4.5. 

Fundamentação:  
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena não determinou a 
implementação de rotinas normatizadoras no âmbito da Sesai e dos DSEIs para a 
concessão de Suprimentos de Fundos por meio do Cartão de Pagamento do Governo 
Federal, conforme atribuição conferida pelo Decreto n° 7797, de 30 de agosto de 2012, 
o qual estabelece que cabe ao DGESI promover o fortalecimento da gestão nos Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas. 
 
Referência: Relatório de Auditoria n° 201306056, item 1.1.7.1. 
 



Fundamentação:  
 
O Diretor do Departamento de Gestão de Saúde Indígena não determinou a 
implementação de rotinas normatizadoras no âmbito da Sesai e dos DSEIs na área de 
gestão de compras e contratações, bem como não programou a aquisição e a distribuição 
de insumos conforme atribuição conferida pelo Decreto n° 7797, de 30 de agosto de 
2012, o qual estabelece que cabe ao DGESI promover o fortalecimento da gestão nos 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas e programar a aquisição e a distribuição de 
insumos, em articulação com as unidades competentes. 
 
 
1.2 CPF ***649.228-**: 
Cargo: Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena. 
Referência: Relatório de Auditoria n° 201306056, itens 1.1.8.2, 1.1.8.5 e 1.1.8.6. 

Fundamentação:  
A Diretora do Departamento de Atenção à Saúde Indígena não determinou a 
implementação de rotinas normatizadoras no âmbito da Sesai para concessão, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação de transferências concedidas, conforme 
atribuição conferida Decreto n° 7797, de 30 de agosto de 2012, que aprova os 
Regimentos Internos dos órgãos do Ministério da Saúde. 
 
Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 
folhas 17 a 20 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado 
têm, por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento proposto pela 
regularidade da gestão, tendo em vista a não identificação de nexo de causalidade entre 
os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes. 
 

Brasília, 29 de julho de 2013. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde  
 








