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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
          Em   atendimento  à  determinação contida na Ordem de Serviço 
 nº  175139,  apresentamos  os  resultados  dos exames realizados sobre 
 os  atos  e  conseqüentes  fatos  de  gestão,  ocorridos   na  Unidade 
 supra-referida, no período de 01Jan2005 a 31Dez2005. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
       Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
 no  período de 21mar2006 a 12mai2006, em estrita observância às normas 
 de   auditoria   aplicáveis  ao  Serviço  Público  Federal.  Além  das 
 solicitações  encaminhadas durante o trabalho de campo, foi remetida à 
 Unidade Jurisdicionada em 30mai2006, mediante Ofício nº 
 16588/2006/GAB/CGU-BA/CGU-PR, a  versão  preliminar  do relatório para 
 apresentação   de   esclarecimentos   adicionais   até  07jun2006.  Em 
 09jun2006, mediante Ofício GAB Nº 521/2006, a Unidade apresentou novos 
 esclarecimentos  que   foram   devidamente   registrados   nos   itens 
 específicos  do  presente relatório. Nenhuma restrição foi imposta aos 
 nossos exames, que contemplaram as seguintes áreas: 
 
 - GESTÃO OPERACIONAL 
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 - GESTÃO FINANCEIRA 
 - GESTÃO PATRIMONIAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 
 - CONTROLES DA GESTÃO 
 
 Os  trabalhos foram realizados utilizando-se métodos de amostragem não 
 probabilísticos  do tipo acidental ou conveniência, seguindo critérios 
 definidos  pela  própria  equipe  de  auditoria,  considerando o tempo 
 disponível  e  o tamanho da equipe e agindo de acordo com as normas de 
 auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 



 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 3 GESTÃO OPERACIONAL  
 
 3.1 SUBÁREA - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS OPERACIONAIS  
 
 3.1.1 ASSUNTO  - FISCALIZAÇÃO  EXECUÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL  
 
 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005)  
 Apuração   NUP   n.   00190.012248/2004-65  -  sub-utilização  da  UDAP 
 
 A  denúncia recebida pela CGU (NUP n. 00190.012248/2004-65) a respeito 
 da  má  utilização  da  Enfermaria  Docente  Assistencial de Pediatria 
 (UDAP)  é  procedente.  A  equipe de auditoria verificou que os leitos 
 estão  sendo  subtilizados,  dos  25  existentes  apenas 5 estão sendo 
 postos  à disposição dos pacientes e apenas de segunda a quinta, o que 
 representa apenas 11% de utilização da capacidade operacional total. A 
 má  gestão  do  potencial  hospitalar  acarreta  em  prejuízo  para  a 
 população  que  sofre a diminuição das opções de atendimento pelo SUS, 
 já tão escassas. 
 Foi   informado  pela  Diretoria  Administrativa  do  Hupes  que  essa 
 sub-utilização estaria ocorrendo por falta de pessoal de enfermagem. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Sub-utilização do espaço do hospital. 
 
 CAUSA: 
 Dificuldades de gestão do espaço físico. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 O  Serviço  de  Pediatria  encontrava-se instalado no prédio do Centro 
 Pediátrico e na enfermaria de pediatria do HUPES com grande capacidade 
 ociosa de leitos. 
 Devido  ao  fato  dos  serviços  de  saúde  (CPPHO e HUPES) estarem em 
 prédios  distintos  não  interligados  (uma  passarela  de  33  metros 
 resolveria o problema, cujo projeto encontra-se aprovado no Ministério 
 da Saúde aguardando liberação de recursos) e a comunicação por meio de 
 carro  para transporte de pacientes tem que percorrer uma distância de 
 aproximadamente  três  quilômetros,  a  logística  de  comunicação dos 
 mesmos  era  caótica  e  às  vezes, eticamente questionável. Aliados a 
 estes  impedimentos  arquitetônicos  o  Centro  Pediátrico  tem pronto 
 atendimento  (PA)  e  plantonistas pediátricos 24 horas, fato este que 
 não ocorre no HUPES. 
 Levando-se  em  consideração  todos estes aspectos logísticos, além de 
 questões financeiras e de recursos humanos a direção do Complexo HUPES 
 decidiu,   de   forma  racional  e  estratégica,  pelo  fechamento  da 
 enfermaria do HUPES e remanejamento de pessoal para o CPPHO, fato este 
 que   resultou   em   ampliação   do  número  real  de  internações  e 
 equacionamento   de   problemas  operacionais  que  só  poderão  serem 
 solucionados quando da interligação entre as duas instalações físicas. 
 Contudo,  devido  a  inexistência  de  centro  cirúrgico  no CPPHO uma 
 solução  paliativa  e  transitória  foi  implementada  entre segunda e 
 quinta  feira  disponibilizando  cinco leitos para que as cirurgias de 



 menor  porte   e  pequena  permanência (otorrinolaringologia, cirurgia 
 pediátrica   etc. )  pudessem   continuar  sendo  realizadas   com  um 
 quantitativo  de  pessoal  adequado,  sem  prejuízo  para  a demanda e 
 atendendo  a  legislação  relacionada  aos  cuidados  da  criança e do 
 adolescente. 
 A  administração do Complexo continua envidando os esforços no sentido 
 de superar as deficiências ainda existentes para que possamos oferecer 
 uma na assistência pediátrica plena. 
 Do  exposto  não  houve  uma  redução  ou sub-utilização  de oferta de 
 serviços  e sim uma racionalização do atendimento, preservando a ética 
 médica. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A   Unidade   informa  inúmeras  dificuldades  para  a  utilização  da 
 enfermaria em questão, apesar dos problemas apontados consideramos que 
 é possível atualmente (e enquanto uma solução definitiva não acontece) 
 aproveitar  melhor  o  espaço  e  os  equipamentos  do  Hospital, seja 
 segmentando o atendimento ou redirecionando a enfermaria. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Realizar esforços no sentido de por em funcionamento integral a UDAP. 
 Verificar a distribuição do pessoal de enfermagem no hospital elaborar 
 uma  escala  geral  e verificar o cumprimento das jornadas de trabalho 
 por estes profissionais. 
 Apurar  a  responsabilidade  pela sub-utilização da UDAP. Tal apuração 
 deverá  ser  feita  no âmbito da Reitoria tendo em vista que a própria 
 Direção do Hospital pode ser responsável. 
 CCI-UFBA deve acompanhar o procedimento de apuração de 
 responsabilidades. 
 
 4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 4.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 4.1.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (001)  
 Utilização de contabilização paralela na Universidade Federal da Bahia 
 - recursos movimentados em paralelo à conta única da União. 
 
 A Equipe de Auditoria analisou as movimentações financeiras referentes 
 aos  cursos  de  extensão  e  pós-graduação lato sensu, consultorias e 
 pesquisas   envolvendo   as   fundações  de  apoio  credenciadas  pela 
 Universidade Federal da Bahia (Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão 
 -  FAPEX,  Fundação  ADM,  Fundação  Politécnica,  Fundação  Escola de 
 Administração - FEA e a Fundação Faculdade de Direito). 
 Os   projetos   auditados   cobram  contraprestação  pecuniária  pelas 
 atividades   desenvolvidas,   tanto   de  alunos,  quanto  de  pessoas 
 jurídicas. 
 A resolução n.º 02/96 do Conselho Universitário em seu Art. 4º dispõe: 
 "Art.  4º  -  As  atividades  exercidas  em  regime de contraprestação 
 pecuniária   constituirão   fonte  complementar  de  recursos  para  o 
 desenvolvimento  e  melhoria  de  desempenho das atividades de ensino, 
 pesquisa  e  extensão  da  Universidade  e,  também,  da  prestação de 
 serviços gratuitos à sociedade. 
 §  1º  Das  receitas oriundas dessas atividades, 5% serão destinadas à 



 Administração  da  Universidade,  5% aos Fundos de Apoio à Pesquisa ou 
 Extensão, conforme a natureza da atividade, e, no mínimo, 5% a Unidade 
 promotora." 
 O artigo 7º da mesma resolução complementa: 
 "Art. 7º - Os recursos oriundos dos serviços prestados pela UFBA serão 
 recolhidos  às  Contas da Universidade, no Banco do Brasil ou na Caixa 
 Econômica  Federal, de acordo com as rotinas em vigor, ou às Fundações 
 conveniadas,  que  se  obrigam a recolher às contas da Universidade as 
 parcelas  relativas  à  Administração  Central,  obrigação  esta a ser 
 incluída em todos os convênios." 
 Dos  projetos  analisados foi constatado que as Fundações de Apoio não 
 tem recolhido à conta única da União os 15% definidos pelo artigo 4º § 
 1º da resolução 02/96. Toda a movimentação financeira tem se realizado 
 em paralelo aos mecanismos legais de execução financeira. 
 Desde  a  vigência  da  lei  4.320/64 e do decreto lei 93872/86, todos 
 recepcionados  pela  Carta  Magna de 1988, é obrigatório a todo Gestor 
 Público da Administração Direta e Indireta que as receitas próprias ou 
 por  transferências  sejam  depositadas,  registradas  e  movimentadas 
 através da Conta Única da União. 
 O  Art.  56  da  lei  4.320/64  dispõe  que o recolhimento de todas as 
 receitas  far-se-á  em  estrita observância ao princípio de unidade de 
 tesouraria,  vedada  qualquer  fragmentação  para  criação  de  caixas 
 especiais. 
 As  autorizações  de  despesas e as ordens de pagamento constantes dos 
 FUNDOS  administrados  pelas  Fundações de Apoio provenientes dos Pró- 
 Reitores  de  Planejamento,  Pós-Graduação e de Extensão são ilegais e 
 configuram movimentação paralela de recursos da União. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O gestor não adotou ações que solucionem o problema. 
 
 CAUSA: 
 Não foi identificada a causa. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 -  A  Universidade  acolheu  a  recomendação  da CCI/UFBA constante do 
 processo   23066.013401/06-20   para   atualização   das   normas  que 
 regulamentam  as  relações  da Universidade com as Fundações de Apoio, 
 anexo 9. 
 Nesse  Pronunciamento Técnico Preliminar solicitado pela Procuradoria- 
 Geral  Federal  na  Universidade,  ao  Acórdão  TCU N° 1.651/2005 - 2ª 
 Câmara  que,  entre outros tópicos trata da participação do docente em 
 regime  de trabalho DE em projetos financiados por fundação de apoio - 
 colaboração esporádica. Deverão ser objeto ainda desta regulamentação: 
 a  utilização  de  espaços acadêmicos; o recolhimento à conta única da 
 Universidade  dos  recursos provenientes das taxas destinadas aos seus 
 órgãos  administrativos;  a  incorporação  (patrimonial  e contábil) e 
 controle de bens e equipamentos adquiridos em projetos apoiados; 
 direitos e deveres de servidores participantes; sansões, entre outros. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  e  o  controle  interno  da  Universidade  Federal da Bahia 
 concordam que faz-se necessário um maior controle das receitas geradas 
 pela Instituição. 
 A  Equipe  de  Auditoria  de  Acompanhamento  de Gestão de 2006 deverá 
 observar   a   implantação  das  ações  com  vistas  a  solucionar  as 



 constatações detectadas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 O  gestor deve notificar as fundações de apoio sobre a exigência legal 
 de  depositar os recursos de propriedade da Administração Central, dos 
 Fundos de Pesquisa e Extensão e das Unidades Acadêmicas na Conta Única 
 da União, sob pena de descredenciamento. 
 O  gestor  deve regulamentar os prazo de recolhimento, valor mínimo de 
 deposito,  bem  como  toda a operacionalização e registro das receitas 
 próprias advindas dessas entidades. 
 
 5 GESTÃO FINANCEIRA  
 
 5.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPONÍVEIS  
 
 5.1.1 ASSUNTO  - Cartão de Pagamento do Governo Federal  
 
 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Falhas na formalização legal de suprimento de fundos. 
 
 Houve  a  utilização  do  cartão corporativo apenas no mês de dezembro 
 para efeito de teste. Apenas duas pessoas foram habilitadas a portar o 
 CPGF, ambas com limite de R$800,00, o qual não foi ultrapassado. 
 Contudo,  nas  duas  prestações  de contas das aquisições de materiais 
 Analisadas, verificou-se que o carimbo de recebido nas Notas Fiscais é 
 dado apenas pro forma, ou seja, sem a devida conferência  do  material 
 recebido  pela  pessoa  que  atesta  o  recebimento e o registro. Isto 
 restou   comprovado  pelo  fato  de,  em  um  dos  processos,  ser  um 
 funcionário que trabalha em Salvador a realizar o atesto de aquisições 
 realizadas  em  Cruz  das  Almas  e  também  pelo  fato  de,  na outra 
 aquisição,   o   setor  de  contabilidade  ter  devolvido  o  processo 
 solicitando  a colocação do carimbo de recebido nas Notas Fiscais pela 
 unidade  responsável,  no  caso  a  Superintendência  Estudantil, e os 
 referidos  carimbos  terem  sido  colocados  com  as  datas  das notas 
 fiscais,  anteriores  á  data  da solicitação e conseqüentemente ao do 
 efetivo carimbo. 
 Também  ocorre  que  o  mesmo  funcionário  atesta  o  recebimento dos 
 materiais  e registro dos mesmos, não havendo, nos casos analisados, o 
 atesto  por parte das unidades destinatárias dos materiais, no caso os 
 RUs, a creche e as residências. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  gestor  se  preocupou  apenas com o aspecto formal da conferência e 
 recebimento dos bens adquiridos e não com a efetividade do ato. 
 
 CAUSA: 
 Atesto  de  recebimento de materiais adquiridos por meio de suprimento 
 de  fundos  sem  a  devida  conferência  dos materiais pela pessoa que 
 atesta  e  ausência  de  segregação das funções de recebimento do bem, 
 guarda do bem e utilização do bem. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
 "A  Divisão  de  Contabilidade,  como  responsável  pela  a análise de 
 prestação  de  contas  de  Suprimento  de  Fundo  não  corrobora com a 



 constatação  da auditoria, no que diz respeito a realização de compras 
 de   material  permanente  por  meio  de  Suprimento  de  Fundos.  Tal 
 procedimento  é  totalmente  inviabilizado  desde a emissão de Nota de 
 Empenho  e,  sobretudo, dado aos controles existentes na Liquidação de 
 pagamento   de   aquisições   desta  natureza.  Outro  aspecto  a  ser 
 considerado  é  que  a Superintendência Estudantil é responsável pelas 
 compras  de  gêneros  alimentícios  para  os  estudantes  da Escola de 
 Agronomia, o que entendemos, do fato apontado, como a possibilidade da 
 existência  de  limitações  e  dificuldades  na  resolução  de  alguns 
 processos dada a distância entre esses dois órgãos." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  constatação  não  versa  sobre  a compra de material permanente com 
 suprimento  de  fundos,  o  que  é  vedado,  e  sim  sobre o atesto de 
 recebimento dos itens adquiridos. 
 A  distância entre a unidade responsável pelas compras e a unidade que 
 utiliza os materiais de consumo não é justificativa para que não sejam 
 realizadas  de  forma efetiva e segregada as funções de: especificação 
 da necessidade da aquisição; aquisição do bem; recebimento do bem; 
 guarda do bem; utilização do bem. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  recomendação  a seguir se aplica a todas as despesas realizadas por 
 meio de Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento do Governo Federal: 
  a) Realizar de forma efetiva e segregada as funções de: especificação 
 da necessidade da aquisição; aquisição do bem; recebimento do bem; 
 guarda do bem; utilização do bem. 
 
 6 GESTÃO PATRIMONIAL  
 
 6.1 SUBÁREA - INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO  
 
 6.1.1 ASSUNTO  - SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL  
 
 6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (002)  
 Falhas  Graves  na  incorporação  de  bens  e materiais permanentes ao 
 Patrimônio  da Ufba decorrentes de aquisições dos projetos gerenciados 
 pelas Fundações de Apoio. 
 
 A   Equipe  de  Auditoria  de  Gestão  2005  analisou  o  processo  de 
 incorporação  de  bens  e  materiais permanentes ao Patrimônio Público 
 (tombamento)    oriundos    de    convênios,   parcerias,   contratos, 
 interveniências,  aditivos e ajustes em geral, envolvendo as Fundações 
 de Apoio e a Universidade Federal da Bahia no ano de 2005. 
 Desde o relatório de Auditoria do exercício de 2003 a Coordenadoria de 
 Controle  Interno - CCI vem identificando problemas na incorporação ao 
 Patrimônio da UFBA, dos bens adquiridos mediante os instrumentos acima 
 citados. 
 Na oportunidade a CCI recomendou: 
 "Recomenda-se  às  Fundações credenciadas, especialmente a FEP, que as 
 incorporações   de   bens   decorrentes  de  aquisições  previstas  em 
 Convênios/Contratos/Ajustes  devem  ser  comunicadas  imediatamente ao 
 Setor  de  Patrimônio  da Divisão de Material da Universidade a fim de 
 que  se  processe  o  controle,  mediante  a inclusão ao Patrimônio da 
 Universidade e respectiva informação para fins de Registro Contábil. O 
 controle  deverá ser feito mesmo que haja previsão, no ajuste firmado, 



 que os bens adquiridos venham a permanecer na condição de Comodato, ou 
 em  qualquer  outra  que a Universidade venha se responsabilizar pelos 
 mesmos. 
 (...) 
 A  providência de encaminhar os bens à incorporação, mediante Termo de 
 Doação, independe da solicitação, da vontade do Coordenador ou fase em 
 que  se  encontra  o  Projeto.  Compete  a Fundação, simultaneamente à 
 aquisição e entrega do bem/equipamento na Unidade/Órgão, encaminhar ao 
 Setor  de  Patrimônio  o  Termo  de  Doação  com os documentos fiscais 
 respectivos,  e  todos  os  demais  elementos  necessários  a perfeita 
 identificação  do  bem,  do responsável pelo mesmo, e da Unidade a que 
 ele se destina." 
 Foi  constatado que ainda persistem graves falhas na operacionalização 
 dos  registros  de  bens  e  materiais  permanentes  ao  Patrimônio da 
 Universidade Federal da Bahia. 
 Isso decorre tanto da ausência de dispositivos contratuais que definam 
 explicitamente  a  propriedade  dos  bens  adquiridos nos instrumentos 
 acima  citados,  quanto  do  descumprimento  das  Fundações de Apoio e 
 Coordenadores  de  Projetos  no  envio  de  informações  ao  setor  de 
 Patrimônio da Universidade Federal da Bahia. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Não foi identificada. 
 
 CAUSA: 
 Não foi identificada. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 -  Não procede a generalização da constatação considerada como "graves 
 falhas   na  operacionalização  dos  registros  de  bens  e  materiais 
 permanentes  do  Patrimônio da Universidade...", comparando a forma de 
 atuação  das  Fundações  de Apoio hoje credenciadas, àqueles objetivos 
 que constavam do Convênio com a Fundação Bahiana de Cardiologia - FBC, 
 uma  vez  que  após  adquiridos  os  bens  móveis  e  equipamentos não 
 permanecem  nas  instalações dessas fundações. Todavia, o que pode ser 
 considerado  como  ponto  a  ser  corrigido é a falta de procedimentos 
 claros  e  específicos na aquisição, entrega ao Coordenador do Projeto 
 em  sua  Unidade  e  o  controle  patrimonial, com respectivo registro 
 contábil do bem na Universidade, mediante instrumento de doação. 
 A  Nota  de  Auditoria da CCI/UFBA de 2003, transcrita pela auditoria, 
 teve  como destinatária principal a Fundação Escola Politécnica - FEP, 
 e por cópia, a Nota foi encaminhada para fins de orientação às demais. 
 Comprova  a  presente  informação o volume, anexo 2, em que constam os 
 "Bens Adquiridos pela FAPEX - 2000 a 2004". 
 Por fim deve ser retificada a relação dos responsáveis constante deste 
 Ponto, considerando que o Chefe do Serviço de Patrimônio da Divisão de 
 Material é o servidor Paulo Tavares. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Em   nenhuma  linha  da  constatação  há  comparação  entre  os  fatos 
 irregulares que 
 envolveram  a  Fundação Baiana de Cardiologia e a universidade Federal 
 da  Bahia, notadamente quanto a apropriação do  patrimônio público por 
 particulares. 
 A  constatação  indica que não tem havido por parte da Universidade um 
 controle  adequado  no  processo  de  incorporação de bens e materiais 



 permanentes  adquiridos  pela  fundações  de  apoio  através  de  seus 
 projetos. 
 Isso  fica mais  nítido quando a Universidade apenas dispõem de apenas 
 uma   relação   de   incorporação  de  bens  e  materiais  permanentes 
 proveniente da FAPEX, enquanto que para as outras Fundações (FEA, FEP, 
 FUNDAÇÃO  ADM,  FUNDAÇÃO  FACULDADE  DE  DIREITO)  não existe qualquer 
 controle quanto a incorporação. 
 Mantemos, portanto a constatação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Em  2006,  a  Coordenadoria  de  Controle  Interno  deve  auditar  por 
 amostragem  projetos  executados  pelas  Fundações  de Apoio de modo a 
 fiscalizar  o  processo de tombamento dos bens e materiais permanentes 
 adquiridos através das Fundações de Apoio. 
 A Procuradoria Federal da UFBA deve incluir em todos os 
 contratos/convênios  cujos partícipes envolvam as Fundações de Apoio e 
 a  Universidade,  cláusulas  que  regulem  a  propriedade  dos  bens e 
 materiais  permanentes  adquiridos  nos projetos em que a Universidade 
 figure como executora, de modo a coibir a apropriação de bens públicos 
 para uso particular. 
 O Reitor deve expedir ofício notificando as Fundações de apoio sobre o 
 dever  de  encaminhar  ao  Setor de Patrimônio da UFBA, as informações 
 referentes  aos  bens  e  materiais adquiridos mediante os projetos em 
 execução na Universidade em 2005, sob pena de descredenciamento. 
 O  Reitor  deve  expedir  ofício  circular  aos Diretores das Unidades 
 Acadêmicas  informando  sobre  a constatação da Controladoria Geral da 
 União.  Deve ainda solicitar maior zelo e empenho sobre a incorporação 
 de bens de suas unidades ao Setor de Patrimônio da Universidade. 
 
 6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Elevado   percentual   de  furtos  e  desaparecimento  de  bens  impõe 
 necessidade   de   estudos/medidas   visando  melhorias  na  segurança 
 patrimonial. 
 
 Em  análise  aos processos de Sindicância abertos em 2005 nas diversas 
 Unidades da UFBA, ficou evidenciado que 48% dos casos (15) se referiam 
 a furtos e desaparecimento de bens. Problema esse muito recorrente nos 
 Campi da Universidade e que merece um tratamento específico. 
 Um  mapeamento  e  estudo aprofundado dos resultados de cada um desses 
 processos,  com  possibilidade  de  abarcar outros instaurados em anos 
 anteriores,  poderão  indicar  quais  os  pontos críticos da segurança 
 patrimonial, assim como as medidas adequadas para a solução preventiva 
 de tais problemas. 
 Tal  atividade  integra  o  âmbito  de  atribuições  da Coordenação de 
 Segurança  do  Campus  -  COSEC,  tudo  conforme os itens "1" a "4" do 
 tópico   "Segurança  Patrimonial"  constante  do  Plano  Integrado  de 
 Segurança aprovado pelo Conselho Universitário. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A UFBA aprovou o Plano Integrado de Segurança e encaminhou ao Conselho 
 Universitário a proposta de criação da Unidade de Correição Seccional. 
 
 CAUSA: 
 Necessidade  de  estudos visando melhorias na segurança patrimonial no 
 tocante aos fatos descritos. 
 



 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 "- A localização dos campi da Universidade na malha urbana da cidade é 
 a  principal causa de sua permanente exposição a ação de marginais. As 
 agressões  são  dirigidas  não só ao patrimônio público, mas também se 
 estende  a  comunidade universitária como um todo. Tem-se realizado um 
 esforço   importante   para,   se  cessar,  ou  ao  menos  reduzir  as 
 ocorrências.   Ultimamente,   este  resultado  já  é  observado.  Como 
 encaminhado ao grupo auditor, as ações implementadas pela Universidade 
 estão  consubstanciadas  no  Plano  de  Segurança. Todavia, há enormes 
 dificuldades  no  controle  dessas  ações nos campi por várias razões, 
 entre  outras,  a  sua  extensão  e  os inúmeros trechos vulneráveis e 
 difíceis  de  ação preventiva da Coordenação de Segurança, motivos dos 
 vários delitos e ocorrências nefastas ao patrimônio. 
 Quando  as  resoluções  dos  processos  de  sindicâncias  e  processos 
 administrativos  disciplinares, estes serão acompanhados, adiante, por 
 órgão  específico  de correição, como previsto no Decreto N° 5.480, de 
 30/06/2005,  recentemente  regulamentado  pela  Portaria  N°  335,  de 
 30/05/2006, da CGU. 
 De  acordo  com  o que consta na cópia do processo 23066.013946/06-91, 
 anexo  4,  esta  Universidade, atendendo ao Ofício N° 12584/CGU-PR, de 
 28/04/2006,  e  mediante  recomendação  da  CCI/UFBA, já encaminhou ao 
 Conselho  Universitário  a proposta de criação da Unidade de Correição 
 Seccional,  como  previsto  no  Decreto,  devendo  se  adequar ainda a 
 recente Portaria da CGU." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  proposta  de  criação da Unidade de Correição Seccional não obsta o 
 início dos trabalhos pela Coordenação de Segurança do Campus - COSEC. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 A  COSEC deverá elaborar estudos por meio de mapeamento dos resultados 
 de  cada  um  dos  processos  que tratam de desaparecimento de bens ou 
 temas  ligados  à  segurança,  com  possibilidade  de  abarcar  outros 
 instaurados  em  anos anteriores, o que poderá indicar quais os pontos 
 críticos  da  segurança  patrimonial,  assim como as medidas adequadas 
 para a solução preventiva de tais problemas. 
 b)   acompanhar,  por  meio  da  CCI,  o  nível  de  implementação  da 
 recomendação   anterior,   bem  como  a  resolução  dos  processos  de 
 sindicância/PAD  abertos  pelas  diversas  Unidades,  tendo em vista o 
 ressarcimento ao Erário e a punição do responsáveis, se for o caso. 
 
 7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 7.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO  
 
 7.1.1 ASSUNTO  - PROVIMENTOS  
 
 7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Realização  de concurso para docente com exigência apenas de graduação 
 
 A  UFBA realizou, em 2005, concursos para docentes com 92 vagas. Em 90 
 deles  foi  exigido  como titulação mínima curso de mestrado, nas duas 
 outras vagas, todavia, o requisito mínimo foi graduação. 
 Estas  duas  vagas,  inclusive, foram oferecidas para Escola em que há 



 curso  de  mestrado  e doutorado. Concursos sem exigência de titulação 
 prejudicam  os  interesses  da  Universidade,  pois  as  atividades de 
 ensino,  pesquisa  e  extensão  deixam  de  receber profissionais mais 
 qualificados,  além  de  prejudicar  a  Universidade  nos cálculos dos 
 indicadores, que pontuam a existência de professores com pós-graduação 
 em sentido estrito. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Realização   de  concursos  para  docente  sem  exigir  mestrado,  nem 
 doutorado. 
 
 CAUSA: 
 Falta de interesse em aumentar a qualificação do corpo docente. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 -  A  Universidade  tem  privilegiado  a abertura dos concursos para a 
 classe de Professor Adjunto, para a qual é exigido o título de Doutor, 
 e em regime de Dedicação Exclusiva. 
 As  exceções,  quando  ocorrem,  são  decorrentes  de  características 
 específicas da área do concurso, o que fica evidente no próprio edital 
 referido uma vez que de 92 vagas apenas duas não exigiram titulação. 
 O  fato  de  a(s)  Unidade(s)  ter(em)  pós  graduação  na  área não é 
 suficiente  para  concluir  sobre  a  disponibilidade de profissionais 
 titulados  na  mesma,  com  o  perfil  desejado, uma vez que é preciso 
 avaliar  o  número  de  possíveis  titulados  em  comparação à demanda 
 nacional. E não apenas dentro das unidades. 
 Diversos  concursos  abertos  em  outros  editais,  com  exigência  da 
 titulação máxima, não tiveram candidatos e as vagas foram perdidas. 
 Tal  experiência  permite  à  Universidade  avaliar com mais acerto as 
 exigências. 
 Por  outro  lado,  a abertura dos concursos com a exigência de menores 
 titulações  não causa prejuízo à instituição. Os títulos são elementos 
 de  grande  valor  nos  concursos  e  existindo  candidatos  titulados 
 inscritos,  esses,  naturalmente,  terão  mais  chances  de  serem  os 
 vencedores. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  Universidade  não  comprovou  ter  realizado,  em momento anterior, 
 concursos  para  essas  disciplinas  da Escola de Arquitetura exigindo 
 mestrado  e doutorado e nestas condições não ter havido inscritos para 
 concorrer às vagas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Realizar  concursos  exigindo titulação mínima de mestrado, salvo para 
 Escolas em que for inviável exigir esse pré-requisito. 
 
 7.2 SUBÁREA - INDENIZAÇÕES  
 
 7.2.1 ASSUNTO  - DIÁRIAS  
 
 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (020)  
 Reiterados pagamentos de diárias em período posterior ao deslocamento. 
 Cancelamento de viagem e não devolução dos valores recebidos. 
 



 Da  análise  dos  15  processos  de concessão de diárias constantes da 
 tabela abaixo, verificou-se que em 14 deles o pagamento correspondente 
 ocorreu em data posterior ao início do deslocamento. 
 

Data 
Pagamento 

Servidor Valor 
(R$) 

Início 
Deslocamento 

27-12-2005 ESTERZILDA B. DE AZEVEDO 346,07 3.10 
27-12-2005 MILTON JOSE PORSANI 591,67 5.12 
27-12-2005 ROBERTO MAX DE ARGOLLO 621,92 5.12 
27-12-2005 AMIN BASSREI 334,93 2.11 
27-12-2005 ROBERTO MAX DE ARGOLLO 238,74 10.11 
27-12-2005 ELOISA LEITE DOMENICI 700,42 12.12 
27-12-2005 MARIA ALICE SANTOS RIBEIRO 312,68 28.11 
27-12-2005 ANTONIO EXPEDITO G. DE AZEVEDO 621,92 5.12 
27-12-2005 CELSO KAZUYUKI MOROOKA 487,93 3.10 
27-12-2005 JOSE MARIA PACHECO DE SOUZA 859,01 15.12 
27-12-2005 HERBET CONCEICAO 294,53 27.12 
28-12-2005 MARIA IVONE DOS SANTOS 347,05 20.12 
28-12-2005 MIRIAN SANTOS PAIVA 1.848,63 19.12 
29-12-2005 ENILDA ROSENDO DO NASCIMENTO 2.653,54 22.6 
29-12-2005 EDUARDO CESAR SANSONE 487,93 3.10 

 
 O  Decreto n.º 343, de 19.11.1991, em seu art. 6.º, estabelece que "as 
 diárias  serão  pagas  antecipadamente,  de  uma  só  vez,  exceto nas 
 seguintes situações, a critério da autoridade concedente: 
 I - em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer 
 do afastamento; 
 II  - quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, 
 caso   em   que  poderão  ser  pagas  parceladamente,  a  critério  da 
 administração." 
 Como  se  pode  verificar,  a  repetição  das  situações de pagamentos 
 posteriores demonstra a inadequação dos procedimentos face ao disposto 
 no referido Decreto. 
 No  que  diz  respeito  ao  cálculo  dos  valores,  observa-se  que os 
 controles  internos  administrativos  são adequados, tanto por meio do 
 formulário   utilizado  quanto  pelos  procedimentos  de  revisão  dos 
 montantes.   Em  algumas  concessões,  evidenciou-se  que  os  valores 
 inicialmente estipulados foram devidamente corrigidos pelos revisores. 
 O  processo  de  concessão  n.º 23066.045558/05-61, todavia, apresenta 
 indícios de graves irregularidades. 
 O  motivo  para  a viagem, descrito na PCD, foi "missão de trabalho na 
 UFRJ - Projeto PQI de Enfermagem" no período de 19.12.2005 a 2.1.2006. 
 A  primeira impropriedade se refere à previsão de retorno para o dia 2 
 de  janeiro, segunda-feira, sem que houvesse qualquer justificativa no 
 processo  que  evidenciasse  a  necessidade  daquela servidora prestar 
 serviços  no  final  de semana relativo aos feriados de festejo do ano 
 novo. 
 Tal  impropriedade  deriva  do  disposto  no  §  3º,  do  art.  6º, do 
 mencionado Decreto, in verbis: 
 "  As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento iniciar- 
 se  a partir da sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos 
 e   feriados,   serão   expressamente  justificadas,  configurando,  a 
 autorização  do  pagamento  pelo ordenador de despesas, a aceitação da 



 justificativa." 
 Continuando   as   averiguações,   encaminhou-se,   em   25.4.2006,  a 
 Solicitação  de  Auditoria  n.º12/2006 à Diretoria da Escola Anna Nery 
 com   vistas   a   identificar  o  período  e  objeto  das  atividades 
 desenvolvidas pela servidora Mirian Santos Paiva. 
 Em  resposta,  a Diretoria da Escola nos informou que "a Prof.ª Mirian 
 dos  Santos  Paiva não participou de Missão de trabalho do Programa de 
 Qualificação   Institucional   PQI   UFRJ/UFBA,  no  ano  de  2005.  E 
 prosseguiu:   "ressalto   que   a  referida  Missão  de  Trabalho  foi 
 transferida  para o ano de 2006 e será desenvolvida no período de 04 a 
 09 de junho." 
 Após  consulta  ao  Órgão  de Contabilidade da UFBA e aos registros no 
 SIAFI   referentes  aos  meses  de  dezembro/2005  a  março/2006,  não 
 identificamos   nenhum  documento  de  recolhimento  das  diárias  não 
 utilizadas.  Conforme  ainda  o  Decreto  n.º  343/91,  art. 8.º, essa 
 devolução deveria ocorrer em até 5 dias. 
 Encaminhou-se a SA n.º 18/2006 à CCI objetivando colher as informações 
 da  própria  servidora  quanto  à  realização do deslocamento, além de 
 identificar  uma  possível  devolução  dos  valores recebidos que, por 
 algum tipo de erro, poderiam ter sido registrados em conta diversa. 
 Por  meio  do  Of.  059/2006,  de  12.5.2006,  a  Coordenadora  do PQI 
 confirmou  o  adiamento  da missão a ser realizada pela Prof.ª Mirian, 
 mas não informou acerca da devolução dos valores recebidos. 
 O  mesmo ocorreu com a concessão de diárias para a Prof.ª Eloísa Leite 
 Domenici,  no  período de 12 a 17.12.2005, quando não identificamos no 
 SIAFI a devolução dos valores face à suspensão da viagem. 
 Ressalta-se que no mesmo processo de concessão deveriam estar contidas 
 as  informações  referentes  à  suspensão  da viagem e à devolução dos 
 recursos não utilizados. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  Universidade efetuou pagamentos mesmo após o cancelamento da viagem 
 da servidora e não promoveu a respectiva devolução. 
 
 CAUSA: 
 Não  foi  possível  identificar  se a atitude dos gestores decorreu da 
 total  falta de controles internos administrativos e comunicação entre 
 os Setores ou se, havendo controles, a Universidade efetuou pagamentos 
 e  não  promoveu  a  devolução na expectativa de realização futura das 
 viagens canceladas, mesmo que por um período de seis meses. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 -  No  contexto  das observações feitas tem-se o caso da Profa. Mirian 
 dos  Santos Paiva, que obteve recursos para participação de atividades 
 do  Programa  de Qualificação Institucional (PQI) de Enfermagem e este 
 evento não foi realizado no período inicialmente agendado. 
 Fato este atestado fielmente pela diretora da Escola de Enfermagem, ao 
 ser  consultada  pela  auditoria,  sem   contudo, fazer a explicitação 
 detalhada de motivos. 
 O  adiamento  desta  reunião foi provocado pela a morte de familiar de 
 uma  pesquisadora  da  instituição  cooperante  (UFRJ).  O PQI envolve 
 várias instituições, o que obriga sempre a exercícios complexos para a 
 compatibilização  das agendas dos representantes institucionais. Estes 
 fatos levaram ao postergamento da reunião e a Profa. Mirian dos Santos 



 Paiva,  encontra-se  justamente  esta  semana nesse encontro, na UFRJ, 
 expondo  os  progressos  e  demandas  da  UFBA  para a qualificação de 
 pessoas na área de Enfermagem. 
 Situação  similar  ocorreu  com  a  Profa.  Eloísa Domenici, do PQI da 
 Escola de Dança, que após efetuar a programação de sua participação na 
 reunião  anual  deste  programa,  teve  que  adia-la  para  o semestre 
 seguinte,  ante  as necessidades de atender à programação acadêmica de 
 sua  Unidade  na  UFBA.  A  diretora  da  Escola de Dança justificou o 
 adiamento a PRPPG, através de oficio datado de 12 de maio de 2006. 
 Vale  ressaltar  que o Programa de Qualificação Docente, instituído em 
 2002,  somente  agora vem merecendo uma avaliação de seus instrumentos 
 de  gestão  e de seus resultados globais, através de Comitê instituído 
 pela   CAPES.   Consta   que  dificuldades  de  comunicação  entre  as 
 instituições   participantes   são  freqüentes,  levando  inclusive  a 
 cancelamentos de ações agendadas. 
 A  Universidade  deverá  adequar  os seus procedimentos necessários ao 
 cumprimento  da  norma  que  rege  a  matéria,  sobretudo  para  que o 
 pagamento de diária seja feito a tempo. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Os  motivos de adiamento de viagem não permitem a retenção das diárias 
 recebidas, principalmente quando a remarcação ultrapassa os seis meses 
 (Prof.ª Mirian) ou sequer tem data determinada (Prof. Eloísa). 
 Registre-se,  ainda,  que  não consta do processo de concessão nenhuma 
 informação  acerca  de cancelamentos, remarcações ou devoluções, o que 
 se tornaria necessário à devida motivação dos atos. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Não   efetuar  pagamentos  de  diárias  posteriormente  ao  início  do 
 deslocamento, exceto nos casos previstos pelo Decreto n.º 343/91 e com 
 justificativas no processo. 
 Não   realizar   pagamento   de  diárias  em  períodos  posteriores  à 
 finalização das atividades previstas. 
 Fiscalizar  a  devolução  de  diárias quando as viagens não ocorrerem, 
 instruindo  devidamente  o processo de concessão com as informações de 
 cancelamento da viagem, documentos comprobatórios da devolução e todos 
 os necessários à prévia motivação dos atos administrativos. 
 Providenciar  a devolução das diárias recebidas em 2005 pela servidora 
 Eloísa  Domenici, suspender a prática de não devolução por expectativa 
 de  remarcação  futura  da  viagem,  levantar,  por  meio  da  CCI,  a 
 existência de outras situações irregulares e ainda pendentes, bem como 
 institucionalizar  controles  internos administrativos que assegurem a 
 legalidade nas concessões de diárias/passagens. 
 
 7.3 SUBÁREA - REGIME DISCIPLINAR  
 
 7.3.1 ASSUNTO  - PROCESSOS DE SINDICÂNCIAS  
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Necessidade  de  apuração  das  denúncias  envolvendo  a prefeitura do 
 campus   não   abrangidas   pela  sindicância  n.º  23066.038031/04-81 
 
 Diversas  denúncias envolvendo a Prefeitura do Campus Universitário da 
 UFBA foram encaminhadas a esta Controladoria Geral da União. 
 O  primeiro conjunto delas envolveu os seguintes processos de dispensa 
 de licitação: 



 a)  n.º  23066.029992/02-12, referente à compra de 191 torneiras e 230 
 vasos sanitários no valor de R$93.195,00; 
 b)  n.º  23066.029758/03-87,  referente  aos  serviços  de  reforma  e 
 instalação da sala de vídeo-conferência no PAF I; 
 c)  n.º  23066.029746/03-06,  referente aos serviços de cercamento com 
 grades  da  área que compreende o PAC, a Faculdade de Educação, Escola 
 de Administração e Faculdade de Direito. 
 Essas   denúncias  foram  inicialmente  apuradas  pela  CGU/BA,  cujos 
 resultados   compuseram   o   Relatório   de   Ação  de  Controle  n.º 
 00190.006768/2004-39, de 6.12.2004. 
 O  TCU  também procedeu a verificações a partir de idênticas denúncias 
 encaminhadas  àquele  Tribunal.  O  resultado  de  tais  apurações foi 
 consignado  no  Relatório  de  Auditoria  TC  n.º  004.675/2005-3,  de 
 13.5.2005. 
 O  TCU ainda analisou outro processo de dispensa, n.º 23066.031989/03- 
 23,   também   com   origem  em  denúncias,  que  teve  por  objeto  a 
 reestruturação da cobertura da Faculdade de Medicina Veterinária. 
 Por  recomendação  da CGU/BA, a UFBA, por meio da Portaria n.º 517, de 
 21.12.2004,  constituiu comissão de sindicância para dar seguimento às 
 apurações.  Para  continuidade  dos  trabalhos, foi prorrogada a mesma 
 comissão por meio da PT 079, de 8.3.2005. 
 O  relatório  final do processo de sindicância, nº 23066.038031/04-81, 
 de  11.6.2005, sugeriu "instaurar inquérito administrativo para melhor 
 apurar  os  desdobramentos dos processos citados, conforme dispositivo 
 legal  em  vigor".  Tal  relatório,  devido  ao próprio desenrolar dos 
 trabalhos,  acabou  por  englobar  os  fatos referentes ao processo de 
 dispensa, n.º 23066.031989/03-23. 
 A Reitoria da Universidade acatou a sugestão da Comissão Sindicante e, 
 por  meio  da  Portaria  n.º  143, de 30.3.2006, instituiu Comissão de 
 Processo Administrativo Disciplinar. 
 Um  segundo  conjunto de denúncias recebido por esta Controladoria foi 
 enviado à CCI/UFBA em 27.4.2005, por meio do Ofício n.º 
 9.475/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR.   O   Coordenador  de  Controle  Interno 
 remeteu  o citado ofício à Comissão de Sindicância em 10.5.2005. Nesse 
 mesmo  dia,  o  Presidente da Comissão juntou ao processo o Of. 03/05, 
 onde concluiu que, após avaliação dos novos documentos recebidos, tais 
 documentos não seriam objeto de avaliação devido ao conteúdo deles não 
 dizer respeito aos processos de dispensa objeto daquela Sindicância. 
 Informa-se,  adicionalmente, que o Processo NUP n.º 00190.009126/2004- 
 91,  aberto  no âmbito do Órgão Central da CGU, só contém as denúncias 
 objeto de apuração da Comissão de Sindicância. 
 Como  se  vê,  ainda  existem  denúncias que não estão sendo objeto de 
 apuração pela Universidade. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 A  Universidade enviou o segundo conjunto de denúncias para a Comissão 
 Processante. 
 
 CAUSA: 
 A  Comissão Processante julgou impertinente a apuração dos novos fatos 
 denunciados no âmbito do PAD já existente. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 -"A  Universidade  adotará providências para instalação da Comissão de 



 Sindicância." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A resposta da Universidade está de acordo com a recomendação. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Abrir  processo  de  sindicância  específico  para  apuração  do  novo 
 conjunto  de  denúncias  encaminhado  à  CCI  por  meio  do Ofício n.º 
 9.475/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR, de 27.4.2005. 
 
 7.3.2 ASSUNTO  - PROCESSOS DISCIPLINARES  
 
 7.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Falta  de  apresentação  de  documentos.  Necessidade  de  melhoria da 
 informação  gerencial como instrumento de desenvolvimento da missão da 
 Coordenadoria  de  Controle Interno da Universidade - CCI. Necessidade 
 de  promoção  da  parceria  entre  CCI  e  os Setores que gerenciam os 
 sistemas de banco de dados na UFBA. 
 
 Inicialmente,  o  trabalho  de  auditoria na área de pessoal tinha por 
 objetivo  imediato  a  avaliação  da  regularidade  nos  processos  de 
 diárias,  acumulação de cargos e sindicâncias/PAD. Para a definição da 
 amostra  referente  ao  último grupo, solicitou-se, por meio da SA n.º 
 2/2006,  a  relação  de todos os processos de sindicância/PAD abertos, 
 concluídos ou em andamento em 2005. 
 Em  resposta  à nossa Solicitação, a CCI, após consulta manual a todos 
 os boletins de pessoal, apresentou a seguinte relação de "Processos de 
 Sindicância/Inquérito" em 2005: 
 

Unidade Quantidade de 
Processos 

Hosp. Medicina Veterinária 2 
CPD 2 
Faculdade de Medicina 2 
ISC 4 
Maternidade Climério 1 
Faculdade de Comunicação 1 
Gabinete Reitor 1 
HUPES 10 

Total 23 
        Fonte: Ofício Circular CCI  n.º 020/06  
 
 Em  entrevista  com  a  responsável  pelo  levantamento  na CCI, fomos 
 informados de que não foram relacionados no Ofício 020/06 os processos 
 cujos  objetos eram irrelevantes. Após isso, foi-nos enviada uma lista 
 complementar  de  impressões  de  Portarias  publicadas  no Boletim de 
 Pessoal  da  Entidade. A partir de todas as impressões fornecidas, foi 
 possível levantar o seguinte resumo, num total de 31 processos: 
 

PORTA-
RIA N.º UNIDADE DATA OBJETO TIPO 

001/05 CPD 27.1.2005 
desaparecimento de 1 
notebook Sindicância 



002/2005 CPD 2.3.2005 
desaparecimento de 7 
cartuchos Sindicância 

006/05 CPD 28.3.2005 
furto de óculos e envelope 
com dinheiro Sindicância 

003/2005 Escola de Belas Artes 24.5.2005 
denúncia contra o prof. 
Antônio Viana Sindicância 

005/2005 Escola de Belas Artes 28.11.2005
proc. do interessado Prof. 
Julian Wrobel Sindicância 

002/2005 FACOM 10.6.2005 furto de datashow Sindicância 

079/2005 Gabinete do Reitor 11.3.2005 
irregularidades em compras 
da PCU Sindicância 

181/2005 Gabinete do Reitor 10.5.2005 
irregularidades em compras 
da PCU PAD 

322/2005 Gabinete do Reitor 31.8.2005 
Fatos do proc. 
23066.019728/03-90 PAD 

005/2005 HOSPMEV 26.7.2005 Irregularidades de servidor Sindicância 

009/05 HOSPMEV 2.12.2005 
Desaparecimento de 1 
monitor Sindicância 

028/05 Hupes 22.2.2005 
fatos relativos ao servidor 
Josenildo Matias Sindicância 

029/05 Hupes 22.2.2005 
responsabilidade da 
servidora Elimar Alves PAD 

030/05 Hupes 22.2.2005 
responsabilidade da 
servidora Irani Santos PAD 

046/2005 Hupes 8.3.2005 
deficiência na assitência ao 
menor ASG Sindicância 

061/2005 Hupes 18.3.2005 
desvio de 5 monitores do 
Almox. Central Sindicância 

067/2005 Hupes 14.3.2005 
manutenção de espaços 
privativos no AMN Sindicância 

068/2005 Hupes 15.3.2005 demora de realização de RX Sindicância 

070/2005 Hupes 15.3.2005 
fatos da servidora Emília 
Araújo Sindicância 

092/2005 Hupes 4.5.2005 furto no Almox. Central  Sindicância 

094/2005 Hupes 4.5.2005 
fatos narrados no proc. 
23066.017491/04-01 não indicado 

127/2005 Hupes 21.6.2005 desaparecimento de CPU Sindicância 

001/05 ISC 17.1.2005 
furtos ocorridos nos dias 8 e 
12.janeiro Sindicância 

002/05 ISC 17.3.2005 
desaparecimento de equip. 
de multimídia Sindicância 

003/2005 ISC 15.4.2005 
desaparecimento de 4 
cadeiras Sindicância 

005/2005 ISC 31.5.2005 Fato ocorrido em 12.5 Sindicância 

010/2005 ISC 30.12.2005
Desaparecimento de 5 
cadeiras Sindicância 

009/2005 Maternidade Climério 28.3.2005 
frequência irregular da 
servidora Cláudia Bonfim PAD 

006/05 Medicina 21.2.2005 fatos do proc. Sindicância 



23066.016022/04-37 
011/2005 Medicina 9.7.2005 Arrombamento de salas Sindicância 
016/2005 Medicina 2.8.2005 Furto em 21.7 Sindicância 

Fonte: Impressos de Boletins de Pessoal referentes a Portarias de constituição de 
Sindicâncias/PAD, entregues pela CCI. 

 
 A  Universidade,  no  entanto,  possui um Sistema de Acompanhamento de 
 Documentos - SIAD que, a princípio, deveria ser a fonte de informações 
 para esse tipo demanda, tendo em vista que os processos de sindicância 
 são  abertos  no  âmbito de cada Unidade. Fora isso, não existe nenhum 
 controle   centralizado  que  possibilite  conhecer  quantos  e  quais 
 processos foram abertos tampouco seus respectivos resultados. 
 A  CCI  não conhecia as funções gerenciais do SIAD, tais como filtro e 
 emissão de relatórios. 
 O  SIAD  é  atualmente  administrado  pelo  ISP  -  Centro  de Estudos 
 Interdisciplinares  para  o Setor Público, antigo Instituto de Serviço 
 Público,  órgão  suplementar da UFBA. Em entrevista com o especialista 
 responsável,  evidenciou-se  que  o  Sistema possui funções gerenciais 
 importantes  para  a Universidade, notadamente para a Coordenadoria de 
 Controle Interno. 
 A  partir do filtro que permitia a listagem de documentos por assunto, 
 buscou-se  todos  os  processos de assunto "Sindicância" no período de 
 01/01/2005  a  31/12/2005.  O  resultado  obtido  é expresso na tabela 
 abaixo: 
 

  Unidade  Quantidade de 
Processos 

HUPES 10 
Instituto de Letras 3 
ISC 4 

Total 17 
Fonte: SIAD 

 
 Quando  foi  selecionada  a  opção  "Inquérito Administrativo", código 
 equivocadamente   atribuído  no  SIAD  aos  processos  administrativos 
 disciplinares, nenhum documento foi encontrado para o mesmo período. 
 Verificou-se  ainda  que  não  houve  publicação da Portaria HUPES n.º 
 176/05,  de  23.7.2005,  que  instituiu  Comissão  de Sindicância para 
 apurar  questões  em  processos  de licitação para compra de materiais 
 hospitalares  (fato  apontado  no  Relatório da CGU exercício 2004). A 
 informação  a respeito da existência desse processo não foi obtida por 
 nenhum  dos  três meios disponibilizados: Ofício CCI 020/06, impressos 
 do Boletim de Pessoal e SIAD. 
 A  condução  deste  processo  ocorreu  também de forma inadequada como 
 relatado  no  item  que  trata  do  acompanhamento  do  atendimento às 
 recomendações da CGU. 
 Os  processos  referentes  ao  HUPES,  portarias  n.º 046/05, 029/05 e 
 030/05, solicitados em 11.4.2006 não foram apresentados. 
 Representam-se, a seguir, as inconsistências de informações. 
  

                      FONTE
PROCESSOS 

Ofício CCI 
020/06 

Boletim de 
Pessoal SIAD 

Sindicância  - 25 17 



PAD - 5 - 
Não segregados 23 1 - 

TOTAL 23 31 17 
 
 Como se vê, há problemas de naturezas distintas: 
 a) a CCI não possui um relacionamento estreito com os demais órgãos da 
 Universidade   que  produzem  informações  gerenciais,  com  vistas  a 
 facilitar o acesso e o atendimento específico de suas demandas. 
 Evidenciou-se,  ainda,  que  a  Auditoria  Interna não dispõe do SIAFI 
 Gerencial,  sistema  fundamental  para mapear a execução financeira da 
 Entidade. 
 b)  o  SIAD  não está sendo devidamente alimentado, o que impede que a 
 UFBA  e  os Órgãos de Controle possam identificar, com exatidão, quais 
 os  processos  de  sindicância/PAD  que  foram  abertos pelas diversas 
 Unidades.  Problema  semelhante  ocorre  com  o assunto "acumulação de 
 cargos". 
 A  UFBA  não pode prescindir de mecanismos informatizados e confiáveis 
 para  o levantamento de informações gerenciais necessárias à tomada de 
 decisão e ao processo de controle. 
 Informações  estas  que,  por exemplo, permitirão identificar e buscar 
 soluções  para  o  fato  de 48% dos processos de sindicância terem por 
 objeto  a  apuração  de furtos e desaparecimentos de bens, ponto a ser 
 tratado em outro tópico deste Relatório. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Conforme  justificativa,  os  responsáveis  iniciaram os entendimentos 
 entre  CCI  e  o  gestor  do  SIAD,  que  precisam ser implementados e 
 desenvolvidos. 
 
 CAUSA: 
 Subutilização gerencial dos bancos de dados e problemas de alimentação 
 dos sistemas. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 "-   Em   se   tratando   especificamente   do  Sistema  Integrado  de 
 Acompanhamento  de  Documentos  -  SIAD, é importante salientar que, a 
 exemplo  da  Procuradoria-Geral  Federal  que  já  utiliza uma de suas 
 interfaces como ferramenta facilitadora de trabalho, da mesma forma, a 
 CCI/UFBA  poderá  vir a utilizar seus recursos, porquanto adequados às 
 suas   finalidades  no  controle  de  Pareceres,  Despachos,  Notas  e 
 Solicitações de Auditoria, alem de relatórios em geral. 
 Os  entendimentos com o gestor do SIAD e da CCI/UFBA tiveram início, e 
 não  foram  priorizados  em  função  dos trabalhos desenvolvidos desde 
 fevereiro  deste ano com as providências necessárias ao cumprimento da 
 Norma  de  Execução  N°  1,  de  05/01/2006,  que inovou em matéria de 
 informações  solicitadas  -  quantidade e conteúdo - o que motivou uma 
 mudança de objetivos do órgão no início do exercício. 
 Esta  opção  além  de  outras, deverão integrar os itens necessários à 
 melhoria da auditoria interna." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Os   gestores   concordam   com  as  recomendações  expedidas  para  o 
 desenvolvimento  dos  trabalhos  da CCI/UFBA. Quanto aos processos não 



 localizados, não houve comentários. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Expedir  orientação  a  todas  as  Unidades  para  que  efetuem os 
 registros  no SIAD de forma correta e uniformizada, notadamente quanto 
 a processos de sindicância, PAD e acumulação de cargos; 
 b)  Providenciar a estrutura necessária (recursos humanos, materiais e 
 institucionais)   ao  bom  desempenho  da  Coordenadoria  de  Controle 
 Interno,  como  órgão da Universidade indispensável para a melhoria da 
 gestão   administrativa   (considerando,   inclusive,   os  resultados 
 positivos  já alcançados até o momento). O reforço ao Controle interno 
 é   especialmente  necessário  tendo  em  vista  que  a  Gestão  desta 
 Universidade,   há  vários  exercícios,  tem  sido  objeto  de  muitas 
 constatações  de  impropriedades nas auditorias da Controladoria Geral 
 da União. 
 
 7.3.3 ASSUNTO  - INFRINGÊNCIAS AO REGIME DISCIPLINAR  
 
 7.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Falhas  graves  na  condução  do processo de apuração de acumulação de 
 cargos,  jornadas  acima  de  80  horas semanais e exercício de outras 
 atividades  por professores com dedicação exclusiva. Grande quantidade 
 de  servidores  que participam/participaram ilegalmente de gerência ou 
 administração de sociedade privada. 
 
 As  situações de acumulação ilícita de cargos públicos, jornadas acima 
 de  80 horas semanais e exercício de outras atividades por servidor de 
 dedicação  exclusiva  vêm  sendo objeto de ações de controle por parte 
 desta Controladoria há alguns exercícios. 
 A  partir de cruzamentos de dados, foi encaminhada para a Universidade 
 uma  relação  de  servidores  que  apresentavam indícios de acumulação 
 ilícita.  As  situações  se  referiam  a  servidores com carga horária 
 excedente   a   80h/semana,  entre  60  e  80h,  ocupantes  de  cargos 
 inacumuláveis, etc. 
 Para apuração de tais situações foi instituída a Comissão de Avaliação 
 de Situações de Acumulação de Cargos Públicos. 
 No  relatório  CGU  n.º 169699, de 19.4.2005, referente à avaliação da 
 gestão  2004,  foi  objeto  de  constatação  a  falta  de providências 
 eficazes à solução desses problemas reiteradamente apontados pela CGU. 
 Os  auditores  assim  detalharam:  "as  atividades  de  apuração estão 
 ocorrendo  de forma muito lenta, o que evidencia a falta de empenho na 
 apuração das graves ocorrências". 
 Naquela  oportunidade, a Universidade informou "que os trabalhos estão 
 praticamente  inviabilizados devido às inadequadas instalações físicas 
 e à necessidade de realização de outras atividades". 
 Evidenciaram-se  graves  falhas  no processo de condução dos trabalhos 
 por essa Comissão: 
 a)  Não  foram  abertos  processos  individualizados que contivessem a 
 devida instrução (convocação, recebimento da convocação, defesa, etc.) 
 e   as  decisões  tomadas  no  âmbito  administrativo.  Ao  contrário, 
 encontramos  os  papéis  soltos,  sem  formação  de  processo  e sem o 
 conseqüente  cadastramento  no  SIAD. Os controles internos nessa área 
 estão   inadequados.   Todos  os  processos  devem  ser  adequadamente 
 instruídos  com  as  peças  já citadas, contratos e alterações sociais 
 arquivados  na  Juceb,  comprovante  de  ingresso  no  serviço público 
 federal, etc; 



 b)  Em  virtude do item anterior, não há controles sobre o cumprimento 
 dos  prazos  pelos servidores convocados, em total desrespeito ao rito 
 sumário determinado pelo art. 133 da Lei n.º 8.112/90; 
 c)  Falta  de  igualdade no processamento dos casos. Há servidores que 
 constam  das  listas  fornecidas  e  até agora sequer foram citados, a 
 exemplo de Gildo Ramos Pimentel e Francisco Soares Sena. Essa falta de 
 organização  e  estrutura administrativas não podem ser justificativas 
 para tal tratamento desigual; 
 d)  Há pelo menos um membro da atual comissão de avaliação que aparece 
 entre o grupo de servidores que infringiram o Regime Disciplinar (art. 
 117, X, da Lei n.º 8.112/90), não sendo recomendada a sua permanência, 
 mesmo porque desempenha funções relevantes na referida comissão; 
 d) Falta de convocação pessoal. Foi expedido ofício circular em agosto 
 de  2005  para diversos servidores sem o devido registro de ciência, a 
 exemplo  do  servidor  Armando  Pedreira das Neves. Esse fato impede a 
 adoção das medidas previstas na Lei n.º 8.112/90; 
 e) Falta de atuação preventiva na detecção e solução dos problemas. 
 Quanto  a  essa  questão  percebemos que a Universidade não pode ficar 
 esperando  que outros Órgãos encaminhem situações de acumulação, antes 
 deve tomar medidas preventivas. 
 f)  Quando  o  servidor  é  convocado, não é questionado a respeito de 
 outras  situações  ilegais,  a  comissão trata apenas do caso apontado 
 pelas trilhas; 
 g)  Não  atendimento  das  recomendações  expedidas  no  Relatório  de 
 Auditoria da CGU, n.º 169699, anteriormente mencionado. 
 Vale registrar que, em 6.4.2006, foi veiculada notícia em jornal local 
 que  denunciava  que 111 servidores públicos da Instituição acumulavam 
 cargos e outros 5 participavam de gerência ou administração de empresa 
 privada. 
 Efetuando  novos  cruzamentos  de  dados,  agora com o sistema CNPJ da 
 Secretaria  da Receita Federal, verificou-se que há fortes indícios de 
 violação  da  proibição  constante  do  art.  117,  X, do Estatuto dos 
 Servidores Federais que reza: 
 "Art. 117.  Ao servidor é proibido: 
 X  -  Participar  de  gerência  ou administração de sociedade privada, 
 personificada ou não personificada, salvo a participação nos conselhos 
 de  administração  e  fiscal  de  empresas ou entidades em que a União 
 detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em 
 sociedade   cooperativa  constituída  para  prestar  serviços  a  seus 
 membros,  e  exercer  o  comércio,  exceto  na qualidade de acionista, 
 cotista  ou  comanditário;" (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005) 
 <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11094.htm>. 
 
 Anexamos  a  este relatório tabela em que são apontados 601 servidores 
 que,  segundo  a base de dados do referido sistema, enquadram-se ou se 
 enquadraram no inciso X do art. 117 da Lei 8.112, visto que participam 
 ou  participaram  de  gerência  ou  administração  de  pelo  menos uma 
 sociedade  privada.  Há  servidores  nas situações "ativo permanente", 
 "nomeado  para cargo em comissão", "contrato temporário" (por força do 
 art. 11 da Lei n.º 8.745/93), entre outras. 
 Informa-se,  ainda,  que  não  houve  o  cruzamento com a categoria de 
 empresários individuais. 
 De  acordo,  ainda,  com  os documentos analisados e as provas obtidas 
 durante  os  trabalhos,  verificou-se  que  os servidores a seguir não 
 estariam  cumprindo  (ou não cumpriram por algum período nos últimos 5 
 anos)  o regime de dedicação exclusiva: Marcel Lautenschlager, Orlando 



 José  Hage,  José  Cláudio  Alves, Marcelo dos Santos, Fernando Costa, 
 Jose  Alexandre  De  Souza,  Roberto  Albergaria  de  Oliveira, Amélia 
 Vitória  de  Souza  Conrado, Jamary Oliveira Filho, Reinal Pessoa, Ana 
 Lucia  Arcanjo,  Raymundo  José  Santos  Garrido,  Emerson  de Andrade 
 Marques  Ferreira,  Marlene  Campos Peso de Aguiar, Dulce Tâmara, Luiz 
 Alberto Luz, Maria Lígia Rangel Santos, Maria do Rosário Zucchi e Ilce 
 Marília Dantas Pinto de Freitas. 
 Diante  de  tudo  o que foi verificado, concluiu-se que a Universidade 
 vem sendo negligente no trato dessas irregularidades. 
 Quanto  à recomendação do Relatório CGU exercício 2004 para fiscalizar 
 cumprimento  de  carga  horária  em  sala  de  aula  pelos professores 
 efetivos, apenas foi dito que tal é feito pelos Departamentos, sem ter 
 sido apresentado qualquer relatório que evidencie a realização de fato 
 desse acompanhamento. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Não dispensaram o devido empenho na apuração de tais ocorrências. 
 
 CAUSA: 
 Falhas  na  condução do processo de apuração de acumulação de cargos e 
 negligência no trato dessas irregularidades. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 "-  No  que  se  refere  aos  trabalhos  de  apuração  da  situação de 
 servidores  com  jornada  de  trabalho  superior a 80 horas, muito dos 
 pontos  de recomendação feitos pela Auditoria já estão contemplados na 
 nova  metodologia  adotada pela Comissão de Acumulação (CAC), conforme 
 se  percebe  na  relação  dos procedimentos já adotados, constantes de 
 anexo   5,  possibilitando  a  Universidade  tomar  providências  mais 
 preventivas no decorrer dos próximos trabalhos. 
 Quanto  a  situação  das  471 situações de acumulação de cargos que se 
 encontram em análise pela Comissão: 
 43  -  estão  aguardando  pronunciamento do Ministério do Planejamento 
 acerca  da  licitude da carga horária entre 60 e 80 horas, porém a CAC 
 mandará ofício às respectivas unidades, desses servidores, apurando se 
 os  mesmos  estão  cumprindo  a  carga  horária  do regime a que estão 
 submetidos; 
 27  já  foram  exonerados  ou desligados da UFBA ou de órgãos externos 
 (PMS, Estado, Empresas privadas,...); 
 139 são aposentados amparados pela Nota Técnica 810/05; 
 145 são servidores com situações já regularizadas e/ou acumuláveis; 
 63  são  situações  inacumuláveis ou sem análise que até o momento não 
 foram regularizadas, sendo a próxima providência a ser tomada por esta 
 Comissão; 
 2 servidores vieram a falecer; 
 17 servidores estão com Processo Administrativo Disciplinar tramitando 
 nas  respectivas unidades, cujos ofícios de cobrança das conclusões já 
 foram enviados às Unidades/Órgãos em 05/06/06; 
 1  docente  obteve  aprovação na redução de sua carga horária na UFBA, 
 regularizando sua situação de acumulação; 
 16   servidores   solicitaram   sua   exoneração   do   Estado,   cujo 
 acompanhamento já começou a ser feito através do site do Estado ou com 
 o  próprio  interessado  (O Estado costuma demorar na conclusão desses 
 processos, daí a CAC adotou o procedimento de acompanhar mensalmente o 



 desfecho das situações); 
 1   servidor   solicitou   redução  de  carga  horária  no  Estado;  e 
 5  solicitaram redução de carga horária na UFBA, as quais também estão 
 sendo  acompanhadas  e reavaliadas, tendo em vista a nova Resolução do 
 Conselho nº 01/06; 
 3 Processos Administrativos Disciplinares estão sob liminar, decretada 
 em mandados de segurança; 
 6  processos estão sendo julgados na Procuradoria Geral Federal/PGF da 
 UFBA por estarem com Defesa Administrativa; 
 1 processo encontra-se na PGF/UFBA para dirimir dúvidas; 
 1 servidor está cedido; e 
 1 servidor teve o seu Mandado de Segurança negado e a CAC está em fase 
 de abertura de PAD. 
 Quanto  aos 601 servidores que aparecem na relação elaborada pela CGU, 
 resultante  do cruzamento dados com o sistema CNPJ da Receita Federal, 
 e que apresentou indícios de violação do inciso X, do Art. 117, da lei 
 N°  8.112/90  -  Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, esta 
 Instituição adotará providências para solucionar e esclarecer todas as 
 situações  apontadas.  Tal  iniciativa  deverá considerar o direito do 
 servidor se manifestar, nos termos da Lei, sempre com a observância do 
 Princípio Constitucional de ampla defesa e do contraditório. 
 Sublinhe-se a recomendação da auditoria, na letra "d", em informar que 
 "um membro da atual comissão de avaliação que aparece entre o grupo de 
 servidores  que  infringiram o Regime Disciplinar (art. 117, X, da Lei 
 n°  8.112/90),  não sendo recomendada a sua permanência ...". O membro 
 da  Comissão  a  que a auditoria se reporta é a servidora Inês Behrens 
 Souza. 
 Neste  aspecto  afigura-se  a  necessidade da Universidade, através da 
 Comissão de Acumulação de Cargos da Superintendência de Pessoal, agir, 
 não  só  obedecendo  aos  Princípios Constitucionais, acima indicados, 
 como  também  na  realização de um trabalho cuidadoso na sua condução, 
 pois,  com a inclusão do nome da servidora, observa-se a existência de 
 desencontro  de  informação  nos  arquivos  da  Receita Federal com os 
 arquivos  da  Junto  Comercial  do  Estado  da  Bahia,  como  prova  o 
 "Instrumento  Particular  de 2ª Alteração Contratual e Consolidação do 
 Contrato  Social  da  Sociedade  Limitada denominada: VXZ Assessoria e 
 Serviços  Ltda.ME",  anexo 6. Neste Instrumento consta que a servidora 
 já havia se desligado da empresa desde 18/12/2003. 
 No  que  diz  respeito  a  indicação  de  professores que não estariam 
 cumprindo  (ou  não  cumpriram por algum período nos últimos 5 anos) o 
 regime  de  Dedicação  Exclusiva, não é informado como foi considerado 
 que  os  professores  não  estariam  cumprindo  o  regime de Dedicação 
 Exclusiva,  nem  detalhado,  por  professor, em que intervalo tal fato 
 teria ocorrido, o que é necessário para uma avaliação precisa. 
 Supondo  que  tal  conclusão  decorra  da verificação da carga horária 
 didática,  apresentamos  os registros encontrados de outras atividades 
 desses professores, no período referido, as quais justificam redução e 
 mesmo  dispensa de carga horária didática. Os dados foram retirados do 
 sistema de pessoal. 
 

Nome do docente no 
relatório da CGU 

Nome do docente no 
cadastro da UFBA Ocorrências 

Marcel Lautenschlager Marcel Lautenschlager 
Arriaga 

Ocupante de Função Gratificada FG2: 2001 a 2003. 
Atividade de representação: 2002 e 2003. 
Afastamento para pós graduação: 2004 e 2005. 

Orlando Jose Hage Orlando Jose Hage de Atividade de representação: 2002 a 2004. Licenças 



Santana médicas: 2003 e 2004. 

José Cláudio Alves José Cláudio Alves de 
Oliveira Afastamento para pós graduação:  2004 

Marcelo dos Santos Marcelo dos Santos Teixeira Atividade de representação: 2001 a 2003 

José Alexandre de Souza José Alexandre de Souza 
Menezes 

O docente consta do Sistema Acadêmico a partir de 
2002. Atividade de representação: 2002 a 2005. 
Licença médica: 2002. Cargo de Direção CD4: 2003 
a 2005. 

Roberto Albergaria de 
Oliveira 

Roberto Albergaria de 
Oliveira Licença medica: 2001 e 2002 

Amélia Vitória de Souza 
Conrado 

Amélia Vitória de Souza 
Conrado 

Função gratificada FG!: 2001 a 2004. Atividade de 
representação: 2002 a 2004. Afastamento para pós 
graduação: 2005. 

Jamary Oliveira Filho Jamary Oliveira Filho Função gratificada FG!: 2005 

Ana Lucia Arcanjo Ana Lucia Arcanjo Oliveira 
Cordeiro Atividade de representação: 2002 a 2005. 

Raymundo José Santos 
Garrido 

Raymundo José Santos 
Garrido 

À disposição Adm. Federal:2001 a 2003.  Função 
gratificada FG!: 2004 a 2005. 

Emerson de Andrade 
Marques Ferreira 

Emerson de Andrade 
Marques Ferreira 

Função gratificada FG2: 2001 a 2004. Atividade de 
representação: 2001 a 2004. 

Marlene Campos Peso 
de Aguiar 

Marlene Campos Peso de 
Aguiar (1) 

Diretora de Unidade CD3: 2001 a 2005. Atividade de 
representação: 2001 a 2005. Além de aulas, do que 
poderia estar dispensada. 

Dulce Tâmara Dulce Tâmara da Rocha 
Lamego da Silva (2) 

Função gratificada FG1: 2001 e 2002. Diretora de 
Unidade CD3: 2003 a 2005. Atividade de 
representação: 2001 a 2005. Além de aulas, do que 
poderia estar dispensada a partir de 2003. 

Luiz Alberto Luz Luiz Alberto Luz de Almeida Afastamento para pós graduação: 2001 a 2003. 
Função gratificada FG1: 2003 e 2005. 

Maria Lígia Rangel 
Santos Maria Lígia Rangel Santos Atividade de representação: 2002 a 2005. 

Maria do Rosário Zucchi Maria do Rosário Zucchi 
Licença gestante e férias de 08/11/2003 a 
29/04/2004. Função gratificada FG1(substituição): 
2004. Função gratificada FG2(substituição): 2005 

Ilce Marília Dantas Pinto 
de Freitas 

Ilce Marília Dantas Pinto de 
Freitas Atividade de representação: 2002 a 2005. 

(1) Diretora do Instituto de Biologia 
(2) Diretora da Escola de Dança 

 
 Com  os  as informações acima apresentadas a Universidade considera os 
 Pontos  devidamente  esclarecidos,  sendo desnecessária qualquer outra 
 providência,  inclusive  de  ordem  disciplinar (processo apuratório), 
 pois  as  evidências apresentadas pela auditoria não foram confirmadas 
 pelos registros individuais dos servidores. 
 Quanto  a  "Devolução da gratificação referente à Dedicação Exclusiva" 
 recomendada pela auditoria, fica igualmente prejudicada, uma vez que a 
 Universidade não pode agir ou intervir na composição da remuneração de 
 seus  servidores,  sobretudo  quando  se  trata de direitos legalmente 
 constituídos, sem o devido processo legal. 
 Ao  final  ficou  demonstrado  que, apesar das constatações acerca dos 
 processos  de  acumulação  de  cargos  de servidores com carga horária 
 excedente  a  80 horas/semana, e entre 60 e 80 horas para ocupantes de 
 cargos  inacumuláveis,  restou  patente  que  os trabalhos tiveram uma 
 evolução   importante,  não  devidamente  avaliados/considerados  pela 
 auditoria,  pois  inadequação  inicial nos procedimentos adotados, não 
 comprometeu  o resultado dos trabalhos, portanto, não pode prosperar a 
 afirmação  da existência uma situação com a conotação grave, sobretudo 
 quando  se  trata  de  processos  que envolvem direito de servidores." 



 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  estabelecimento  das novas e detalhadas rotinas de trabalho da CAC, 
 após  visita  de  campo  dos  auditores da CGU e emissão do respectivo 
 relatório  preliminar,  demonstra  a  disposição  dos  responsáveis em 
 corrigir  as  graves  falhas  que  vinham  ocorrendo  na  condução dos 
 processos de apuração de acumulação de cargos. 
 A  listagem  de  servidores  anexada ao Relatório, como antes já dito, 
 constitui-se  em  fortes  indícios  de violação do regime disciplinar, 
 devendo  ser  apuradas pela Universidade levando-se em conta a data de 
 entrada  na UFBA e o período de gerência ou administração de sociedade 
 privada. 
 Esclarecemos  que  o  não cumprimento do regime de dedicação exclusiva 
 pelos   servidores   indicados   deriva   da   existência   de  outros 
 vínculos/atividades incompatíveis com tal regime. 
 Exemplo  disso  é a situação do professor Orlando José Hage de Santana 
 que  vem exercendo atividade remunerada na SOMESB desde 1.2.2005 e tem 
 jornada  de  dedicação  exclusiva  na  UFBA desde 25.8.1980. Há outras 
 situações  que  as  evidências  se  encontram  nos próprios documentos 
 apresentados  pelos  servidores  para  a CAC, objetivando a solução de 
 questões relativas à acumulação. 
 Não  há  dúvidas  de  que as devoluções devem ser precedidas do devido 
 processo  apuratório  e,  como  se  vê, a recomendação expedida não se 
 encontra prejudicada. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Além das recomendações já incluídas no decorrer da descrição dos fatos 
 acima,  recomenda-se  que seja aberto processo apuratório, devidamente 
 instruído, para análise individualizada de cada um dos casos apontados 
 e adoção das medidas cabíveis. 
 Preenchimento  e  assinatura  de  declaração  por  cada convocado pela 
 Comissão   a   respeito  do  exercício  de  qualquer  outra  atividade 
 remunerada  ou  não  (consultoria,  prestação  de  serviços,  emprego, 
 pesquisa,  docência,  etc.),  com a respectiva carga horária semanal e 
 ainda  se  participa  ou  participou  de qualquer sociedade privada na 
 qualidade de gerente ou administrador. 
 Devolução  da  gratificação  referente à Dedicação Exclusiva durante o 
 período   em  que  os  servidores  deste  regime  estiveram  exercendo 
 atividades  em desacordo com a Resolução 01/90 e legislação pertinente 
 (avaliar  últimos  5  anos).  Esta  imposição  deve dirigir-se a todos 
 aqueles  servidores  que  não  estão ou não estavam cumprindo o citado 
 regime de acordo com o disposto em Leis, Decretos e Resolução n. 01/90 
 da  UFBA.  A  Unidade  deve  verificar  quais  estão enquadrados nesta 
 hipótese além daqueles já citados nesta constatação. 
 Reavaliar  a  Resolução  01/06  que  estabelece percentuais mínimos de 
 docentes  no  regime  de  dedicação  exclusiva  em  50%, levando-se em 
 consideração  o  grande  número  de  servidores que se encontram neste 
 regime   exercendo   outras  atividades  incompatíveis  com  o  regime 
 mencionado. A Resolução referida pode estimular esta prática. 
 Recomendamos,  também,  a  necessidade  de  adequar  os formulários de 
 admissão que atualmente tratam apenas da não acumulação de cargos para 
 incluir  as  previsões do art. 117, X, da Lei n.º 8.112/90, e todas as 
 demais   proibições   legais.  Assim  como  instituir  recadastramento 
 periódico com vistas a inibir que, após o ingresso no serviço público, 
 o  servidor  venha  a  inserir-se  em  situação  que  viole  as regras 
 estatutárias. 



 Em  caráter  educativo,  a Superintendência de Pessoal poderá elaborar 
 documento  que melhor evidencie aos servidores as proibições e deveres 
 a que estão submetidos, tanto quanto aos servidores em geral, quanto a 
 outros grupos, a exemplo dos professores de Dedicação Exclusiva. 
 Fiscalizar o real exercício das 8 horas mínimas em sala de aula. 
 Estabelecer  carga  horária maior que 8 horas semanais em sala de aula 
 pelo  menos para professores de 40h e Dedicação Exclusiva. Publicar na 
 página  da  Universidade  na  internet  quadro  com o nome de todos os 
 professores  da  instituição  e  as  atividades  semanais  de cada um, 
 contemplando  disciplinas ministradas e horários de forma a viabilizar 
 a fiscalização pelos alunos, pela CCI - UFBA e pela auditoria da CGU. 
 Esta tabela deverá seguir o padrão abaixo: 
 

     Disciplinas  

Professor 
X 

Dia Semana 
Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira

Professor A Discp. 01 – 8 as 10h 

Discp. 08 – 11 as 13h 
 Discp. 01 – 8 as 10h 

Discp. 08 – 11 as 13h
  

Professor B  Discp. 04 – 7 as 9h Discp. 03 – 8 as 10h   

 
 
 8 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 8.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS  
 
 8.1.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Falta   de   elementos   obrigatórios   na  composição  dos  processos 
 licitatórios. 
 
 Dos  exames  dos  processos  de  dispensas  de licitação emergenciais, 
 baseados no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, nº 29/2005, 30/2005, 
 73/2005,  74/2005, 80/2005, 103/2005, 104/2005 e 164/2005, constata-se 
 que  a  formalização  dos  mesmos  não  atende aos termos previstos na 
 referida  Lei,  visto  que  se  limitaram somente a relatar a condição 
 emergencial  da  situação  não oferecendo nenhuma razão para a escolha 
 dos  fornecedores  nem justificativa para os preços cobrados, conforme 
 exigência  dos  incisos  II  e  III  do  parágrafo  único  do art. 26, 
 ofendendo  os  princípios  da  transparência  e  da  motivação  do ato 
 administrativo. 
 Nos  processos  de  dispensa  nº  77  e 79/2005 que contrataram também 
 emergencialmente  as  empresas  Telemar  e  Embratel  faltam  ainda  a 
 especificação  do  objeto, as propostas dos fornecedores contratados e 
 os próprios contratos. 
 Além  disso,  os  processos  de  dispensa  por  valor realizados pelas 
 unidades  da  UFBA, ou seja, baseados nos incisos I e II do art. 24 da 
 Lei 8.666/93, apresentam-se formalizados de forma sumaríssima. 
 Os  processos  de  dispensa  nº  10/2005, 51/2005, 250/2005, 306/2005, 
 todos  realizados  pela  Prefeitura  do Campus - PCU para aquisição de 
 materiais,  são compostos exclusivamente pela Nota de Empenho e por um 



 despacho para a divisão de contabilidade, bastante informal, constando 
 apenas: "à DCA para os fins", visando o lançamento no SIAFI. 
 Não há, dessa forma, qualquer solicitação formal do setor destinatário 
 dos  materiais, bem como justificativa da necessidade dos materiais, e 
 principalmente  comprovação  de  pesquisa  de  mercado  junto  a  três 
 fornecedores  (com  anexação  das  propostas).  Mais  uma  vez não são 
 apresentadas  quaisquer justificativas para a escolha dos fornecedores 
 e dos preços contratados. 
 O mesmo ocorre nos diversos processos de dispensa analisados nos quais 
 são  contratadas  pessoas  físicas  (dispensas  nº 004/2005, 176/2005, 
 220/2005,  240/2005, 260/2005, 1038/2005, 1081/2005). Nesses processos 
 também  não  consta  qualquer  documentação referente a solicitação do 
 serviço,  com  descrição clara do objeto, especificação dos serviços a 
 serem  executados;  justificativa  da  necessidade do objeto; razão da 
 escolha do prestador do serviço; e justificativa do preço. Ressalte-se 
 que no exercício em exame ocorreram mais de 1000 processos de dispensa 
 por valor contratando pessoas físicas. 
 Todos  esses  processos  de dispensa para contratação de pessoa física 
 são  "formalizados"  na  SPE - Superintendência de Pessoal e segundo a 
 assistente  em  administração  do  setor  "os mesmos deixam de existir 
 fisicamente  após  lançamento  e registro na SRC/DCA. Os processos são 
 constituídos  de  três  vias  da  Nota  de Empenho e certidão negativa 
 conjunta  da  Receita  Federal e PGFN. Depois do lançamento na DCA são 
 devolvidos  a  este  NOF  apenas duas vias da Nota de Empenho, 01(uma) 
 para  a  confecção  do processo de pagamento e a outra para arquivar." 
 Destaque-se  que já foi determinado pelo TCU à Universidade Federal da 
 Bahia  - UFBA (Acórdão 87/2000 - Segunda Câmara) que "sempre proceda a 
 instrução dos processos de dispensa e inexigibilidade com os elementos 
 prescritos   no  art.  26,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  8.666/93." 
 Além  das dispensas citadas acima, realizadas sem a realização de pelo 
 menos  três  cotações,  foi  identificada  ainda  a dispensa nº463/05, 
 realizada  pelo  HUPES para aquisição de gêneros alimentícios, na qual 
 também  não  foram  obtidas pelo menos três cotações para cada item do 
 objeto. 
 Também  o  convite  n.º  02/2005  realizado pelo HUPES para reforma do 
 abrigo  para  armazenamento  de  resíduos sólidos foi homologado sem a 
 obtenção  de  pelo  menos três propostas válidas, e sem a repetição do 
 certame,  conforme inclusive já orientado pelo TCU: Decisão 948/2002 - 
 Plenário  -  "11.1  determinações à UFBA: 11.1.1 observância da Lei nº 
 8.666/93,   quando  da  realização  de  procedimentos  licitatórios  e 
 execução dos contratos, no tocante aos seguintes dispositivos: a) art. 
 22,  §§  3º  e  7º: número mínimo de 3 (três) licitantes com propostas 
 válidas  quando da realização de licitações na modalidade Convite. Se, 
 por limitação do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 
 impossível a obtenção do número supra, tais circunstâncias deverão ser 
 devidamente  justificadas  e  comprovadas  no  processo,  sob  pena de 
 repetição do certame." 
 Em  nenhum  dos processos de dispensa ou de inexigibilidade analisados 
 foram encontradas comprovações de exigência das certidões negativas de 
 débito  do  INSS  e  de  Tributos  e  Contribuições  Federais,  nem do 
 Certificado de Regularidade do FGTS. 
 Conforme deliberação do TCU, Acórdão 260/2005 Plenário: 
 "  Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 
 8.666,  de  1993)  e  constitucional (art. 195, §3º, da CF) de que nas 
 licitações  públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é 
 obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de: 



  - Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da 
 Lei nº 8.212, de 1991); 
   -  Certidão  Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais 
 (SRF-IN nº 80, de 1997); 
  - Certificado de regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, 
 de 1990)." 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Os  gestores  foram descompromissados com a formalização dos processos 
 licitatórios, principalmente as dispensas. 
 
 CAUSA: 
 Falta   de   empenho  no  cumprimento  dos  elementos  obrigatório  da 
 composição dos processos licitatórios. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
 "- No tocante as dispensas de licitação N°s 77 e 79/2005, é constatado 
 pela  a  auditoria  a  "falta  da  especificação  do objeto", o que em 
 verdade não se afigura. Esta assertiva é confirmada pela publicação do 
 Extrato  de  Dispensa de Licitação N° 77 e 79 /2005, publicado no DOU, 
 Seção  3,  pg.  32, de 15/07/2005, anexo 3, em que consta claramente o 
 objeto  e a justificativa da contratação; em relação à formalização do 
 contrato,  a  Universidade  vem atualizando os instrumentos legais, na 
 forma  regulamentada pelas Agências Reguladoras dos setores, a exemplo 
 da ANEEL, cujos contratos já foram devidamente assinados nos termos da 
 Resolução da referida Agência." 
 "- No que se refere ao HUPES temos a informar que: 
 A  Dispensa 172/05 foi formalizada devido ao Pregão 06/05- Registro de 
 Preço-  não  ter  tido  êxito na sua totalidade dos itens, em torno de 
 220. O Processo 23066.013201/05-50 relativo à citada Dispensa tem como 
 primeiras  folhas  cópia  do referido Edital. Na Dispensa constaram 79 
 itens,  aproximadamente.  Deve-se ressaltar que entre a elaboração e a 
 homologação  de  um Pregão há um tempo relativamente considerável haja 
 vista  a  necessidade  de  uma boa especificação e estimativa de preço 
 médio  por produto, além dos demais requisitos. Várias intercorrências 
 surgem   no   processo  licitatório  que  devem  ser  gerenciadas  com 
 racionalidade,  sem com isso se afastar da lei. Foi o que aconteceu. O 
 Pregão  atrasou por conta de documentação de fornecedores (vencedores) 
 e  os  produtos  (gêneros) por serem itens que não podem ser estocados 
 por  períodos  de  tempo  elevado.  Não restou outra solução a não ser 
 acatar  uma  só  proposta  sem,  contudo  perder  de  vista o preço do 
 mercado. 
 No citado processo constam pesquisas de preço feita no 
 COMPRASNET.ba.br  Os  alimentos  utilizados  pelo HUPES obedecem a uma 
 lista  padronizada,  todavia  os  perfis dos pacientes é que dirigem o 
 tipo  de refeição que predominará em um determinado período. Se forem, 
 por   exemplo,  internados  mais  ou  menos  diabéticos,  hipertensos, 
 tuberculosos  etc.  são  gastos  determinados  itens  mais que outros, 
 exigindo reposição imediata. 
 Apesar  da existência de apenas uma proposta para alguns itens o HUPES 
 consultou 9 (nove) fornecedores no mercado. 
 Deve  ser  lembrado  que não há, muitas vezes, disposição por parte de 
 fornecedores  em  cotar  o  que  é  solicitado  ou  por  que não tem a 
 mercadoria  ou  por  qualquer  outro  motivo.O  Serviço de Nutrição do 



 hospital  é  muito  exigente  com  a  qualidade  dos  produtos a serem 
 oferecidos aos pacientes do HUPES. 
 É importante ressaltar que os processos para fornecimento de alimentos 
 são  um  dos  mais  complexos, pois envolve a qualidade e condições da 
 entrega  (transporte  adequado), tudo isso aliado ao menor preço, além 
 da  morosidade  por  parte  dos fornecedores na devolução do pedido de 
 cotação e o fato de serem produtos perecíveis. 
 Cabe  lembrar,  ainda,  que  o  HUPES  compra  9.000  (nove mil) itens 
 diferenciados  de  materiais  (medicamentos,  alimentos, higienização, 
 escritório, informática, substâncias e reagentes, elétrico etc e etc), 
 além  dos  diversos  serviços  que  realiza.  As licitações e cotações 
 diretas  obedecem,  portanto,  a  um  cronograma  que  exige  decisões 
 pontuais  com  o  foco  na  continuidade  do desempenho das atividades 
 acadêmicas  e assistências. A demora na conclusão de em um processo de 
 compra  pode  gerar  desabastecimento  de produtos essenciais tendo em 
 vista  que  mês  a  mês  são  adquiridos  todos  os  itens  de forma a 
 equilibrar o fluxo de caixa já que a receita do HUPES é mensal. 
 Convite  02/2005  -  Reforma  do Abrigo para Armazenamento de Resíduos 
 Sólidos. Por três anos consecutivos a Vigilância Sanitária notificou o 
 HUPES  pelas  condições  do  abrigo  do  lixo  hospitalar.  A área era 
 totalmente  aberta,  em  frente  à  passagem  dos transeuntes. A SUCOM 
 através  da  Coordenação de Meio Ambiente e o CRA também notificaram o 
 hospital.  Com  muito  esforço, deixando de atender outras demandas de 
 custeio  do  Complexo HUPES, se reservou o recurso do serviço prestado 
 ao  SUS  para a reforma. Foram convidadas, e devidamente protocoladas, 
 06 (seis) empresas para participarem do certame e divulgado no SIDEC. 
 De  fato,  apenas  duas  empresas se interessaram e cumpriram todas as 
 exigências solicitadas na licitação. 
 A  conveniência administrativa amparada no respeito ao meio ambiente e 
 na preocupação com a infecção hospitalar levaram o diretor a homologar 
 o  referido  Convite,  com  base no Artigo 22, § 7º, da Lei 8.666/93." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Com relação à justificativa relativa ao fato de falta de especificação 
 do  objeto  nos processos de dispensa nº 77 e 79/2005, a justificativa 
 não  tem  cabimento,  pois  o objeto e a justificativa da contratação, 
 constantes do DOU, não são a especificação dos serviços. 
 Com  relação  à justificativa relativa ao fato de falta de 3 propostas 
 para  cada  item  da  Dispensa  172/05,  resolvemos acatar retirando a 
 referida  dispensa  dentre as que não tiveram mais de uma cotação, não 
 obstante  o  fato  de tais dificuldades enfrentadas pela Administração 
 deverem  constar  comprovadas  no  processo  de  dispensa,  o  que não 
 ocorreu. 
 Já   com   relação  ao  Convite  02/2005  -  Reforma  do  Abrigo  para 
 Armazenamento  de  Resíduos  Sólidos  - no qual não foram obtidas pelo 
 menos  três  propostas válidas, o fato de terem sido convidadas tantas 
 empresas  e  outras  tantas  retirarem  a carta convite, e apenas duas 
 terem  apresentado  proposta,  ressalta  a necessidade de se repetir o 
 convite,   após   análise  da  razão  da  não  participação  de outras 
 licitantes, para um serviço simples como o desse objeto. 
 Além  disso,  a  repetição  do  convite atrasaria a contratação apenas 
 alguns  dias, levando-se em consideração a celeridade dessa modalidade 
 licitatória, o que não acarretaria danos maiores, já que a necessidade 
 pelo  serviço  já existia há mais de três anos, conforme relatado pelo 
 gestor. 
 



 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomenda-se aos gestores que: 
 a)  Os processos administrativos de contratação direta por dispensa de 
 licitação, com base nos incisos III a XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666, 
 de  1993,  e por inexigibilidade de licitação, ao amparo do art. 25 da 
 mesma  Lei,  sejam instruídos com os elementos previstos no art. 26 da 
 Lei, observados os passos a seguir: 
 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto; 
 2. justificativa da necessidade do objeto; 
 3. caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
 a dispensa, se for o caso; 
 4. elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição 
 de material, da quantidade a ser adquirida; 
 5. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços; 
 6. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 
 7.  razões da escolha do executante da obra ou do prestador do serviço 
 ou do fornecedor do bem; 
 8. anexação do original das propostas; 
 9.  anexação  do  original  ou  cópia  autenticada (ou conferida com o 
 original) dos documentos de regularidade exigidos; 
 10.  declaração  de  exclusividade  expedida pelo órgão competente, no 
 caso de inexigibilidade; 
 11.  justificativa  das situações de dispensa ou de inexigibilidade de 
 licitação, com os elementos necessários à sua caracterização, conforme 
 o caso; 
 12. justificativa do preço; 
 13. pareceres técnicos ou jurídicos; 
 14.  documento de aprovação dos projetos de pesquisa para aos quais os 
 bens serão alocados; 
 15. autorização do ordenador de despesa; 
 16.  comunicação  à  autoridade  superior,  no  prazo de três dias, da 
 dispensa ou da situação de inexigibilidade de licitação; 
 17.  ratificação  e  publicação  da  dispensa ou da inexigibilidade de 
 licitação  na  imprensa  oficial,  no prazo de cinco dias, a contar do 
 recebimento do processo pela autoridade superior; 
 18.  inclusão de quaisquer outros documentos relativos à dispensa ou à 
 inexigibilidade; 
 19. assinatura de contrato ou documento equivalente. 
 b)  Os  processos administrativos de dispensa de licitação em razão do 
 valor  (art. 24, incisos I e II, da Lei de Licitações), após iniciado, 
 observem os seguintes passos: 
 1. solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto; 
 2. justificativa da necessidade do objeto; 
 3. elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição 
 de material, da quantidade a ser adquirida; 
 4. elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no 
 que couber; 
 5. indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 
 6. pesquisa de mercado junto a três fornecedores, sempre que possível; 
 7. anexação do original das propostas; 
 8.  juntada  do  original  ou  cópia  autenticada  (ou conferida com o 
 original) dos documentos de regularidade exigidos; 
 9. justificativa do preço; 
 10. elaboração de mapa comparativo de preço; 
 11. solicitação de amostra do produto de menor preço, se necessário; 
 12. autorização do ordenador de despesa; 



 13. emissão da nota de empenho ou documento equivalente; 
 14.  inclusão  de  quaisquer  outros  documentos  relativos à dispensa 
 c)  Sejam  repetidos  os  convites, quando não forem obtidas no mínimo 
 três  propostas  válidas, isto é, que atendam a todas as exigências do 
 ato convocatório, e convidado mais um interessado, no mínimo, enquanto 
 existirem   cadastrados   não   convidados   nas  últimas  licitações, 
 ressalvadas   as  hipóteses  de  limitação  de  mercado  ou  manifesto 
 desinteresse  dos  convidados,  circunstâncias  estas  que  devem  ser 
 devidamente motivadas e justificadas no processo de licitação. 
 d)  Sejam exigidos, no mínimo, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, 
 a  Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e 
 o  Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) nas licitações, mesmo nos 
 casos de dispensa ou inexigibilidade. 
 
 8.1.2 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA  
 
 8.1.2.1 INFORMAÇÃO: (013)  
 Com   relação   ao   processo  n.º  00190.000482/2003-69  de  denúncia 
 encaminhada   à   CGU-PR,   onde   consta  referência  sobre  supostas 
 irregularidades praticadas no âmbito da Faculdade de Farmácia da UFBA, 
 referentes  ao  serviço  médico (pedido de exame sem necessidade), aos 
 professores  (que  realizariam  "projetos  mentirosos"), ao patrimônio 
 (furto  de  computadores  e  outros  equipamentos)  e  ao  suposto uso 
 indevido  do estacionamento do prédio da instituição durante o período 
 do  carnaval  de 2003, que teve sua apuração incluída nos trabalhos de 
 auditoria  de  gestão  do  exercício  de 2005, são feitas as seguintes 
 observações: 
 -  o  tópico  da  denúncia  que  se  refere  a  "pedido  de exames sem 
 necessidade" não pôde ser tratado pela equipe de auditoria uma vez que 
 se  refere  à  avaliação de prontuário médico cujo acesso somente pode 
 ocorrer por profissional da área. 
 -  com  relação  aos  supostos  "projetos  mentirosos"  realizados por 
 professores  da Faculdade de Farmácia, e aos furtos de equipamentos na 
 referida  faculdade,  foi  realizada  a  Solicitação  de Auditoria N.º 
 13/2006  de 26/04/206 solicitando documentos e informações, a qual não 
 foi atendida. 
 -  o  assunto  de  desaparecimento  de bens na Universidade Federal da 
 Bahia foi tratado em item específico deste relatório. 
 -  com  relação ao uso dos estacionamentos dos campi universitários no 
 período  do  carnaval  foi  apurado  que  o mesmo é realizado mediante 
 concessão  de uso decorrente de concorrência pública e que os recursos 
 obtidos  são  devidamente recolhidos à conta única do Tesouro via Guia 
 de  Recolhimento  da União - GRU. Contudo, verificou-se que o processo 
 licitatório  não apresenta embasamento em nenhum estudo técnico para o 
 valor  mínimo  estipulado  pela  UFBA  no edital de concorrência. Esse 
 assunto foi tratado em item específico deste relatório. 
 
 8.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Falta  de  critérios  objetivos  na  fixação  de  valor  mínimo para a 
 concessão  de  uso  de espaços da Universidade, constante do edital de 
 concorrência. 
 
 A  Universidade  realiza anualmente concorrência para concessão de uso 
 dos  espaços destinados a estacionamentos de sua propriedade durante o 
 período dos festejos do carnaval. 
 Nos  Editais de concorrência N.º 23/04 e N.º 18/2005 foram estipulados 



 os  valores de R$50.000,00 e R$55.000,00 respectivamente, como valores 
 mínimos  a  serem ofertados pelas licitantes pela concessão de uso dos 
 referidos espaços. 
 Contudo não consta no processo qualquer estudo técnico ou definição de 
 critérios  adequados  nos  quais a Administração tenha se baseado para 
 determinação deste valor mínimo. 
 A  falta  de um estudo técnico no qual se estime a quantidade de vagas 
 disponíveis  e  o percentual de ocupação durante o período, e que tome 
 por  base  o  valor  de  mercado a ser cobrado da população, os custos 
 envolvidos  e  a  margem  de  lucro aceitável, para definição do valor 
 mínimo a ser obtido com a concessão pode estar dificultando a obtenção 
 da   proposta   mais   vantajosa  para  a  Administração  bem  como  o 
 comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  gestor  não foi criterioso na definição do limite mínimo estipulado 
 no  edital  para  concessão  de  uso  de espaços de estacionamentos da 
 Universidade. 
 
 CAUSA: 
 Falta  de  critérios objetivos na definição de valor mínimo estipulado 
 por  edital  de  concorrência  para  concessão  de  uso  de espaços de 
 estacionamentos da Universidade. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
 -  Com  relação  ao  uso  dos estacionamentos dos campi universitários 
 durante  o período de carnaval, doravante, as concorrências obedecerão 
 a  um  projeto  a  ser  elaborado em bases técnicas para o cálculo com 
 vista  ao  melhor  rendimento  para a administração. Registre-se que a 
 disponibilidade  do  espaço  para  aluguel  durante o período de é uma 
 forma  em  que  a  Universidade  também  colabora  com  o Município de 
 Salvador. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A justificativa não apresenta fatos novos, limitando-se ao compromisso 
 de realizar o devido estudo técnico nas futuras licitações. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomenda-se  a inclusão no processo de concorrência para concessão de 
 uso  dos espaços dos estacionamentos da Universidade durante o período 
 dos  festejos  do  carnaval,  de um estudo técnico no qual se estime a 
 quantidade  de  vagas disponíveis e o percentual de ocupação durante o 
 período,  e  que  tome  por  base  o valor de mercado a ser cobrado da 
 população,  os  custos  envolvidos e a margem de lucro aceitável, para 
 definição  do  valor  mínimo  a ser obtido com a concessão com base em 
 critérios objetivos. 
 
 8.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 
 8.2.1 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO  
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Dispensas  indevidas  para contratação de fundação de apoio com fulcro 
 no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 



 
 Da análise dos objetos das dispensas baseadas no inciso XIII do art. 
 24 da Lei 8.666/93, percebe-se que a fundação de apoio FAPEX vem sendo 
 requisitada  a  prestar  serviços  de apoio de gestão administrativa e 
 financeira à UFBA, sem respaldo legal. 
 A  Universidade  vem reiteradamente efetuando contratos com a referida 
 fundação  que  em  essência  são  verdadeiros contratos "guarda-chuva" 
 através  dos  quais  as mais variadas despesas são realizadas de forma 
 simplificada. 
 Assim  foi  que  aconteceu,  por  exemplo, na dispensa de licitação Nº 
 11/05  da  UFBA,  contrato  Nº  10/05  no valor de R$ 725.000,00, cujo 
 objeto  é  o  apoio da FAPEX na execução do Projeto "Acompanhamento às 
 ações  afirmativas  no  ensino  Superior  do Brasil", sendo tal objeto 
 bastante  genérico  e  não  havendo  qualquer  descrição detalhada das 
 atividades   a   serem   realizadas   pela  Fundação,  cuja  principal 
 responsabilidade  expressamente  é  "apoiar  a  UFBA  no gerenciamento 
 administrativo  e  financeiro dos recursos repassados". Tal objeto não 
 guarda  relação  com  atividades  de  pesquisa  e  extensão,  logo tal 
 contratação  não poderia ter sido efetivada com base no inciso XII, do 
 art. 24 da referida Lei de Licitações. 
 Em  outro  contrato  realizado  pelo HUPES com a fundação, dispensa Nº 
 647/05,  contrato  Nº  43/05,  a  justificativa para a contratação é o 
 termino  do  contrato  anterior,  Nº  11/04,  que por sua vez sucede o 
 contrato  de  Nº  45/03,  frente  à imprescindibilidade das atividades 
 realizadas  pela  FAPEX. Todos esses contratos possuem o mesmo objeto, 
 extremamente   genérico,  e  o  mesmo  valor  de  R$12.0000.000,00,  e 
 configuram-se  nitidamente  em  instrumentos tipo "guarda-chuva", para 
 respaldar  despesas  alusivas  ao  Hospital Universitário Prof. Edgard 
 Santos  - HUPES, não se tratando desta forma de um projeto específico, 
 por  prazo determinado e sim de atividades contínuas, entre as quais a 
 contratação de mão de obra e a aquisição de materiais hospitalares. 
 O  mesmo  ocorre  em  diversos  outros  contratos,  sempre com objetos 
 genéricos  e  a  contratação  da  FAPEX  com  o  principal  intuito de 
 "gerenciamento  de  recursos  financeiros"  e  sem  a determinação das 
 atividades  a  serem  realizadas  pela  fundação  ou  em  que tipos de 
 despesas serão utilizados os recursos. 
 Os  processos  de  dispensa  nº  169/2005,  nº  170/2005, nº 171/2005, 
 acarretaram na contratação da FAPEX para apoio na execução de serviços 
 de  engenharia,  o que caracteriza objeto sem correlação com pesquisa, 
 ensino,   extensão   ou  desenvolvimento  institucional.  Os  serviços 
 referem-se  respectivamente à implantação da Universidade do Recôncavo 
 da  Bahia,  à  implantação  do  Campus de Barreiras e à modernização e 
 recuperação da infra-estrutura física da UFBA. 
 Nos  três casos em tela a justificativa para a contratação da fundação 
 foi  a  impossibilidade  de  execução de recursos liberados pelo MEC a 
 poucos   dias  do  encerramento  do  exercício,  restando  como  única 
 alternativa,  que não a devolução dos recursos, o repasse dos recursos 
 para  a  fundação  de  apoio FAPEX como forma de deixar os recursos em 
 caixa  para  a  cobertura das despesas a serem realizadas no exercício 
 seguinte ao que os recursos foram liberados. 
 Outra  irregularidade  diz  respeito  à  subcontratação dos serviços a 
 serem  realizados,  já  que  os objetos das contratações não incluem a 
 construção  das  obras  e  a  UFBA,  conforme  contrato,  realizará os 
 procedimentos  licitatórios  para  a  sua  execução.  O  TCU  em  caso 
 semelhante,  referente à Fundação Universidade de Brasília, através da 
 Decisão  30/2002  -  Plenário,  determinou a esta instituição que "não 



 permita  nem  inclua cláusulas permitindo a subcontratação ou execução 
 indireta  de  serviços, nos contratos firmados com base em dispensa de 
 licitação  nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, por 
 inadmissível,  nesses  casos,  a  subcontratação ou execução indireta, 
 conforme  Decisão/TCU  nº  138/98  -  Plenário, publicada no D.O.U. de 
 07.04.1998". 
 Não  é  demais  ressaltar  que a previsão constante do inciso XIII, do 
 art.  24,  da  referida Lei de Licitações, não permite à administração 
 pública  a contratação de "instituição brasileira incumbida regimental 
 ou  estatutariamente  da  pesquisa,  do  ensino  ou do desenvolvimento 
 institucional", como no caso a FAPEX, para qualquer tipo de objeto. 
 Ressalte-se  também  que  em  deliberações do TCU já foi determinado a 
 esta  Universidade  que  suspenda,  ante a ausência de amparo legal, o 
 procedimento   de  transferir  à  FAPEX  a  prática  de  atos  como  a 
 contratação  de  pessoal,  a  aquisição  de  equipamentos, de peças de 
 reposição,  de  acessórios,  de materiais de consumo e suprimentos, de 
 realização  de  obras,  bem  como  outros  de competência exclusiva da 
 instituição,  assim como já foi determinado que, em ajustes celebrados 
 com a referida fundação, seja realizada a descrição completa e precisa 
 do objeto (Acórdão Plenário nº 18/2001; Acórdão Plenário nº 63/1999; 
 Decisão 2ª Câmara nº 267/1998). 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 O  gestor  adota  a  política  de utilização de fundações para os mais 
 diversos tipos de objeto, e defende uma ampliação ainda maior do campo 
 de atuação das mesmas. 
 
 CAUSA: 
 Utilização da fundação de apoio FAPEX para a gerência administrativa e 
 financeira  de  recursos,  e  para  execução de atividades precípuas e 
 inerentes à Universidade independente de projeto específico. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
 "Ações afirmativas 
 -  Entre  os  processos considerados pela auditoria consta o das Ações 
 Afirmativas.  Estes  são  um  projeto  do  Governo  Federal e têm sido 
 defendidas por muitos como devendo ser um projeto do Estado Brasileiro 
 como  meio  de  intervenção  mais  rápida  na  histórica  desigualdade 
 nacional. 
 O  Programa  de  Ações  Afirmativas da UFBA, aprovado em maio de 2004, 
 contempla  quatro  eixos de atuação, Preparação para o acesso, Acesso, 
 Permanência  e Preparação para atividades posteriores à graduação, com 
 múltiplas ações possíveis em cada um deles. 
 Entre  as ações possíveis constam: preparação de professores das redes 
 públicas  em  diferentes  níveis e de diferentes formas; elaboração de 
 material  didático  para candidatos ao vestibular; ampliação do número 
 de  isenções  da inscrição no concurso; proporcionar bolsas de apoio à 
 permanência  para os classificados com dificuldades econômicas; oferta 
 de  cursos  complementares,  para os mesmos, de computação e língua(s) 
 estrangeira(s); compra de livros básicos para as bibliotecas em número 
 suficiente  para  atendê-los;  montagem de laboratórios de informática 
 com o mesmo objetivo, estabelecimento de um programa de encaminhamento 
 a estágios e empregos. 
 Contribuir  para  a melhoria dos ensinos médio e fundamental públicos, 



 proporcionar o ingresso a grupos sociais mais variados, possibilitar a 
 permanência  dos ingressos e apoiá-los para a pós- graduação ou para a 
 vida  profissional, obviamente, é um grande projeto de desenvolvimento 
 institucional.  Todo o projeto tem essa característica. Todas as ações 
 são  de  ensino  ou extensão ou ambos e abrem amplas possibilidades de 
 pesquisa. 
 Portanto,  a  ação  das  fundações  no  apoio  a  um  projeto com tais 
 características  está  plenamente  justificada  e  é  necessária pelas 
 características  do  mesmo,  inclusive  a necessidade de continuidade, 
 independentemente do ano civil. 
 A  diversidade  de  ações  listadas,  o  que  não  esgota  o  leque de 
 possibilidades,  evidencia  a  necessidade  de que o contrato assinado 
 seja  amplo  ou  não  atenderia  á  sua  finalidade.  O valor previsto 
 decorreu de ações previamente estimadas para o primeiro momento. 
 Poderia  não  ser  atingido,  pela falta de agentes financiadores, mas 
 esperávamos que fosse ultrapassado. 
 HUPES 
 Em  relação  ao  Hospital  Prof. Edgard Santos - HUPES e a Maternidade 
 Climério  de Oliveira, já no início de 2005, ambos passaram a ter seus 
 processos  de compras realizados diretamente, e de forma centralizada, 
 no HUPES. O valor de R$ 12.000.000,00 diz respeito a recurso destinada 
 a  realização  de pagamento de pessoal contratado pela Fundação para o 
 HUPES  e  não como instrumento tipo "guarda chuva", como afirmado pela 
 auditoria. 
 Esta  alternativa  vem  sendo  utilizada  por  praticamente  todos  os 
 Hospitais  Universitários,  considerando que as vagas disponibilizadas 
 pelo  Ministério  do  Planejamento  para  a  realização  dos concursos 
 públicos  da área de saúde não foram suficientes. Vale ressaltar que o 
 Tribunal  de Contas da União no Acórdão 1068/2004 - Plenário (Processo 
 TC  650.158/1995-4),  anexo  7,  prorrogou,  até  agosto  de  2005,  a 
 autorização  de  manter  nos  quadros dos HUs o pessoal contratado por 
 fundação de apoio. 
 A  manutenção  dessa  reconhecida  situação  de  irregularidade vem, a 
 rigor,  se  tornando  um  dilema para o gestor em função de que os HUs 
 servem  à  formação  acadêmica  dos  estudantes  da área de saúde como 
 prestam   serviço   público  essencial  à  população  carente,  o  que 
 inviabiliza,   na   prática,  a  adoção  de  qualquer  providência  de 
 desconstituição abrupta desta situação sem prejudicar a sociedade como 
 um  todo,  principalmente  a  parte  que mais necessita de serviços de 
 saúde de qualidade. 
 Há  de  se  concluir,  portanto,  que:  a  Universidade desde 2005 vem 
 realizando  as  compras  e contratando serviços diretamente através da 
 estrutura  de  seus HUs; a contratação de funcionários por fundação de 
 apoio  decorre  da  impossibilidade do Governo Federal prover as vagas 
 necessárias a substituição e que os serviços prestados pelos hospitais 
 não  podem  ser  abruptamente  encerrados sem que haja prejuízo para a 
 sociedade. 
 UFRB e Campus avançados 
 Outros  processos  de  dispensa  se referem a implantação do Campus de 
 Barreiras,  um  Centro Universitário de ensino, pesquisa e extensão. A 
 criação  dos  novos  campi  constitui  o projeto do Governo Federal de 
 ampliação e distribuição geográfica do ensino superior público. 
 Evidentemente,   é  um  projeto  de  desenvolvimento  institucional  e 
 especialmente  importante  para  o  Estado  da Bahia que, até 2005, só 
 dispunha  de  uma  Universidade  Federal,  localizada  em  Salvador. O 
 projeto  seria  inviabilizado  se os recursos tivessem sido devolvidos 



 pelo encerramento do exercício. 
 A  criação  dos  campi de Barreiras e Vitória da Conquista, da UFBA, e 
 dos  quatro campi da recém criada Universidade Federal do Recôncavo da 
 Bahia -UFRB, estão assegurando 188 novas vagas para docentes do Ensino 
 Superior Federal no Estado e 1000 novas vagas por ano nos vestibulares 
 das  duas  instituições a partir de 2007. É o maior projeto de ensino, 
 pesquisa e extensão no Estado nas últimas décadas. 
 Caso não fosse adotada tal providência os projetos de expansão da UFBA 
 e   da   criação  da  UFRB  seriam  totalmente  inviabilizados,  neste 
 exercício,  com graves prejuízos para o ensino público, tendo em vista 
 os  limites  impostos  pelo dispositivo do § 2°, do Art. 42, da Lei N° 
 10.934,  11/08/2004  (Lei  de  Diretrizes  para  a  Elaboração  da Lei 
 Orçamentária de 2005), que assim estabelece: 
 'Art. 42  ... 
 § 1° ... 
 § 2°  É vedada a realização de atos de gestão orçamentária, financeira 
 e  patrimonial  no  âmbito  do  Siafi, após o último dia do exercício, 
 exceto  para  fins  de apuração do resultado, os quais deverão ocorrer 
 até o trigésimo dia do enceramento'." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  justificativa ressalta a importância dos programas e/ou projetos de 
 governo  para os quais são destinados os recursos federais. Contudo, a 
 diversidade de ações do programa ou projeto de governo não justifica a 
 contratação  de  terceiros sem a especificação completa e detalhada do 
 objeto  do contrato. Não se pode confundir as ações de governo a serem 
 realizadas com as atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA. 
 Estas  últimas  precisam  ser  especificadas  detalhadamente,  como em 
 qualquer contrato da Administração Pública. 
 Além  disso,  as  responsabilidades  da  CONTRATADA  especificadas  no 
 contrato versam sobre "apoiar a UFBA no gerenciamento administrativo e 
 financeiro dos recursos repassados", objeto que não guarda relação com 
 atividades  de  pesquisa  e  extensão,  e  não  sobre  "preparação  de 
 professores  das  redes  públicas em diferentes níveis e de diferentes 
 formas; elaboração de material didático para candidatos ao vestibular; 
 ampliação  do  número  de  isenções  da inscrição no concurso, etc..." 
 Da  mesma  forma  o  contrato  realizado pelo HUPES com a fundação não 
 especifica  detalhadamente o objeto, não restringindo, por exemplo, os 
 recursos  a  "a  realização  de  pagamento  de pessoal contratado pela 
 Fundação para o HUPES" como afirma o gestor em sua justificativa. Pelo 
 contrário,  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  é, além de "receber e 
 gerenciar administrativamente os recursos", "apoiar as Unidades/Órgãos 
 da  UFBA  na  realização  de  seus serviços, responsabilizando-se pelo 
 suprimento   de   material,  equipamento,  pessoal,  apoio  técnico  e 
 administrativo". 
 Com  relação  aos  contratos  realizados  no  final  do  exercício  em 
 decorrência  da intempestividade no recebimento dos recursos, mais uma 
 vez,  a importância dos programas de governo para os quais os recursos 
 foram destinados, não justifica a infração de uma série de normas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomenda-se  à  Universidade que reformule sua política de utilização 
 das   fundações  de  apoio,  assumindo  paulatinamente  as  atividades 
 desempenhadas  por  estas  que  não encontram respaldo legal, de forma 
 que: 
 -  não mais contrate fundações de apoio para gerenciamento de recursos 



 públicos  ou realização de atividades administrativas, nem com objetos 
 genéricos, muito menos com intuito de contratação indireta de pessoal, 
 para prestar serviços ou atender necessidades de caráter permanente da 
 Universidade; 
 -  não  mais  contrate fundações de apoio para atividades continuadas, 
 ordinárias e inerentes à instituição. 
 -   só   contrate   fundações  de  apoio  para  projetos  específicos, 
 exclusivamente  de  pesquisa,  ensino  e extensão e de desenvolvimento 
 institucional,  científico e tecnológico, que façam parte da atividade 
 fim da instituição, com prazo determinado e produto bem definido; 
 -  nos  contratos  que  vier  a  celebrar  com  fundações de apoio por 
 dispensa  de  licitação  com base no inciso XIII do art. 24, da Lei nº 
 8.666/93,  defina  com  clareza  e  precisão o objeto e projeto básico 
 relativo  à  contratação,  indicando,  na oportunidade, os projetos de 
 ensino,  pesquisa,  extensão  ou  de desenvolvimento institucional que 
 serão  apoiados  pela contratada, conforme dispõem o art. 1º da Lei nº 
 8.958/94 e o art. 55, I, da Lei nº 8.666/93; 
 -  faça constar dos processos de dispensa de licitação a justificativa 
 de  preço,  nos termos do art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 
 nº 8.666/93; 
 - faça constar dos contratos com fundações de apoio plano de trabalho, 
 com  a descrição completa e precisa do objeto e das atividades a serem 
 realizadas   pela  fundação,  com  prazos  determinados,  além  de  um 
 cronograma  físico  financeiro,  e de quais recursos, bens, serviços e 
 pessoal  da  instituição federal contratante serão utilizados bem como 
 os respectivos ressarcimentos e prazos de utilização. 
 -  não  permita  nem  inclua  cláusulas permitindo a subcontratação ou 
 execução  indireta  de  serviços,  nos  contratos firmados com base em 
 dispensa  de  licitação  nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei nº 
 8.666/93. 
 Recomenda-se  também  que  sua  unidade de auditoria interna promova a 
 caracterização  das  atividades e funções da instituição que não podem 
 ser  delegadas/transferidas  para  fundações  de  apoio,  em função de 
 regulamentos existentes, essencialmente os seus Atos Constitutivos. 
 Além  de  fazer  um  levantamento  de quais dessas atividades são hoje 
 desempenhadas  pelas  fundações, quais as providências que estão sendo 
 adotadas  para a retomada gradativa destas atividades, qual a previsão 
 de  prazo  para  tal  retomada, quais as dificuldades encontradas e os 
 impactos   nos  serviços  oferecidos.  Em  suma,  que  seja  feito  um 
 acompanhamento sistemático da resolução desta impropriedade apontada. 
 
 8.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Dispensas  de  licitação baseadas no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666 
 sem o justificado caráter emergencial. 
 
 A  UFBA  vem  realizando  há  pelo  menos  3 anos reiteradas dispensas 
 emergenciais  (inciso  IV do art. 24 da Lei 8.666/93) para contratação 
 de  serviços  de duração continuada (limpeza, conservação, vigilância) 
 com  as mesmas empresas, apontando como causa para a contratação a não 
 conclusão do processo licitatório para a contratação de tais serviços. 
 Assim,   por   exemplo,   é  que  a  empresa  Alternativa  Serviços  e 
 Empreendimentos  vem  sendo contratada emergencialmente desde o ano de 
 2002  através  de  sucessivos  processos  de  dispensas  indevidos.  O 
 primeiro  contrato por dispensa se deu em 27.05.2002 com vigência de 6 
 meses  pelo  valor  total  de  R$492.430,44,  valor que manteve-se até 
 25.06.2003, quando foi firmado novo contrato no valor de R$592.547,94, 



 limitado mais uma vez a 6 meses. Após isso, houve dois novos contratos 
 pelo mesmo valor com vigência de 6 meses cada, sendo que em 13.09.2004 
 houve  um  aditivo  para  o  fornecimento  de mais 10 serventes. Já em 
 20.12.2004 e posteriormente em 21.03.2005 foram firmados contratos com 
 prazos  de  60  dias  pelo  valor  de  R$241.999,94  cada. Chegando em 
 20.05.05  houve  novo contrato com vigência até 16.09.2005 (cerca de 4 
 meses)  agora  pelo valor total de R$586.746,92. Até que em 17.09.2005 
 foi firmado contrato no valor de R$613.956,44 vigendo até 14.01.2006. 
 A  ausência  de  licitação  ao  longo  de  mais de 3 anos, além de não 
 assegurar  a  contratação  mais  vantajosa  para  a Administração, com 
 grande  potencialidade  de causar prejuízos ao erário, configura-se em 
 grave   desvio   aos   princípios  da  isonomia,  da  publicidade,  da 
 impessoalidade e da eficiência, infringindo não só a Lei de Licitações 
 como também a própria Constituição Federal que em seu art. 37, caput e 
 inciso XXI, traz: 
 "Art.  37.  A  administração pública direta e indireta de qualquer dos 
 Poderes  da  União,  dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
 obedecerá  aos  princípios  de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
 publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 [...] 
 XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados na legislação, as obras, 
 serviços,  compras e alienações serão contratados mediante processo de 
 licitação  pública  que  assegure  igualdade  de  condições a todos os 
 concorrentes,  com  cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
 mantidas  as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
 somente  permitirá  as  exigências de qualificação técnica e econômica 
 indispensáveis    à   garantia   do   cumprimento   das   obrigações." 
 Esta  atitude desrespeita também o próprio inciso IV do art. 24 da Lei 
 de  Licitações  que,  conforme transcrito abaixo, veda expressamente a 
 prorrogação dos respectivos contratos. 
 "IV  -  nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade pública, quando 
 caracterizada  urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
 prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  pessoas, obras, serviços, 
 equipamentos  e  outros bens, públicos ou particulares, e somente para 
 os   bens  necessários  ao  atendimento  da  situação  emergencial  ou 
 calamitosa  e  para  as  parcelas  de  obras e serviços que possam ser 
 concluídas  no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
 e  ininterruptos,  contados da ocorrência da emergência ou calamidade, 
 vedada a prorrogação dos respectivos contratos;" 
 A  contratação sucessiva por mais de três anos da mesma empresa para o 
 mesmo  objeto  faz  o  papel  de  verdadeiro aditivo de prorrogação de 
 contrato. 
 Além  disso,  se  a  citada  lei  restringe  em 180 dias a contratação 
 emergencial é porque julga tal prazo como máximo para perdurar um caso 
 de emergência ou de calamidade pública. 
 No  entanto,  para a UFBA a situação emergencial vem se perpetuando há 
 pelo menos 3 anos, sendo que as razões para os retardamentos são fruto 
 da ineficiência da própria Unidade. 
 Essa mesma atitude de contratações emergenciais sucessivas por mais de 
 3  anos  ocorre  em  relação  às  empresas:  CM Conservadora Mundial e 
 Organização Bahia Serviços de Limpeza e Locação de Mão-de-Obra. 
 Ressalte-se  que  o  TCU definiu que: "além da adoção das formalidades 
 previstas  no  art.  26  e  seu  parágrafo  único da Lei 8.666/93, são 
 pressupostos  da aplicação do caso de dispensa preconizados no art.24, 
 inciso  IV,  da  mesma  lei:  a1) que a situação adversa, dada como de 
 emergência  ou de calamidade pública, não se tenha originado, total ou 



 parcialmente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da 
 má  gestão  dos  recursos  disponíveis, ou seja, que ela não possa, em 
 alguma  medida,  ser  atribuída  à culpa ou dolo do agente público que 
 tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação; 
 [...]" 
 Dessa  forma,  a  demora de três anos para a realização de um processo 
 licitatório  não  pode ser considerada como justificativa asseguradora 
 da  regular  dispensa de licitação, por decorrer de evidente má gestão 
 dos recursos disponíveis. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Os gestores utilizam a ineficiência de sua administração na consecução 
 do  processo  licitatório  para  a contratação dos serviços de duração 
 continuada  (limpeza,  conservação e vigilância) como desculpa para as 
 sucessivas contratações emergenciais. 
 
 CAUSA: 
 Ineficiência  da  administração  na consecução do processo licitatório 
 para  a  contratação  dos  serviços  de  duração  continuada (limpeza, 
 conservação e vigilância). 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
   "- Sobre os contratos de prestação de serviços de duração continuada 
 de limpeza, vigilância e portaria, temos a informar que: 
 - Para a contratação dos serviços de limpeza foi realizado a licitação 
 na  Modalidade Pregão Presencial de N° 23/2005, onde após a impetração 
 de mandados judiciais a Universidade concluiu o processo adjudicando a 
 empresa  Concreta  Assessoria  Empresarial Ltda. Esta empresa já vinha 
 prestando  serviços, na forma de contrato emergência, todavia, a mesma 
 não está com regularidade fiscal, em especial, com o INSS, implicando, 
 portanto, na não assinatura do contrato, até a presente data. Deve ser 
 ressaltado   que  a  empresa  Concreta,  na  fase  de  Habilitação  da 
 licitação, encontrava-se em situação regular no SICAF. 
 -  Quanto  ao  processo  licitatório  para contratação dos serviços de 
 vigilância  e portaria, foi decidida a realização em único processo da 
 licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial  N° 28/2005. Tal decisão 
 motivou   a   impetração   de   Mandado  de  Segurança  por  terceiros 
 interessados, sob a alegação de serem "serviços de natureza distinta". 
 Esta alegação foi acolhida pela Justiça Federal. A Universidade diante 
 da  decisão  judicial  já  providenciou  a  devida  adequação. No caso 
 específico  do  edital de vigilância o mesmo já foi encaminhado para a 
 chancela  do  órgão  jurídico;  o  edital para contrato de serviços de 
 portaria encontra-se em fase de conclusão. 
 A  CCI/UFBA  já  vem acompanhando o desenrolar dessas licitações, como 
 consta do processo 23066.005481/06-11." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  empresa citada na justificativa não possui qualquer nota de empenho 
 em  seu  nome  no exercício de 2005, e também não foi citada em nenhum 
 processo de licitação analisado. 
 Com  relação  ao  andamento  dos  futuros  processos  de licitação, as 
 informações  não  justificam  a demora de mais três anos na realização 
 dos mesmos. 
 



 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomenda-se  ao  gestor  que realize os processos licitatórios para a 
 contratação  de  serviços de limpeza, conservação, vigilância e demais 
 de  duração  continuada, de forma a não mais realizar a contratação de 
 tais serviços através de dispensas emergenciais. 
 Recomenda-se  à  unidade  de  Auditoria  Interna  da  UFBA que faça um 
 acompanhamento   dos   processos   licitatórios   em   andamento  para 
 contratação  de  serviços  de  duração  continuada, apontando o status 
 atual  de  cada  processo, os motivos para os consecutivos atrasos, as 
 providências adotadas, a previsão de conclusão. 
 
 8.2.2 ASSUNTO  - PAGAMENTOS CONTRATUAIS  
 
 8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (015)  
 Autorização   verbal   para   execução   de   serviços  de  engenharia 
 extracontratuais e atrasos injustificados de processos administrativos 
 
 Esta   CGU-BA   recebeu  em  22.11.2005  expediente  da  empresa  J  3 
 Construtora  e  Incorporadora Ltda., Proc. Nº 00190.026159/2005-87, no 
 qual  são  expostos  supostos casos de serviços prestados pela mesma e 
 não honrados pela UFBA. 
 Os  casos  relatados  integram  os seguintes processos administrativos 
 abertos juntos à UFBA e ainda atualmente ativos: 
 PROCESSO  Nº  23066.032509/02-70  - referente a pedido de pagamento de 
 serviços  extras  executados  na obra do Pavilhão de Aulas do Canela - 
 PAC, contrato nº 02/01, aberto em 28.11.2002. 
 PROCESSO  Nº  23066.018102/04-74  - referente a pedido de pagamento de 
 serviços extras executados na obra de instalação do Instituto de Saúde 
 Coletiva - ISC, aberto em 26.07.2004. 
 PROCESSO  Nº 23066.029171/03-78 - referente a pedido de repactuação do 
 contrato Nº 07/00 PCU, aberto em 04.12.2003. 
 Foram  solicitadas  à Universidade as respectivas cópias dos referidos 
 processos,  sendo  que  em 12.05.2006, através do ofício nº075/06 CCI, 
 foi informado à equipe de auditoria que o processo Nº 23066. 
 029171/03-78 não foi localizado. 
 a)  Com  relação ao processo Nº 23066.032509/02-70, referente a pedido 
 de  pagamento  de  serviços  extras  executados na obra do Pavilhão de 
 Aulas do Canela - PAC, contrato nº 02/01,  consta relato do Sr. 
 Francisco  Navarro,  fiscal da obra, datado de 27.11.2002, concordando 
 com  a existência de serviços extras e afirmando que houve pressão por 
 parte da direção da UFBA bem como autorização verbal para execução dos 
 referidos serviços, conforme transcrito abaixo: 
 "é  de  nosso conhecimento a pressão da direção do órgão à empresa J-3 
 para  executar  a obra com a maior urgência possível. Mesmo sabendo da 
 falta  de  recursos  financeiros, a Administração, em função da época, 
 autorizou  verbalmente a completar e/ou executar as ações construtivas 
 necessárias para levar a obra até o estado atual." 
 Há,  contudo, uma discordância, entre o fiscal e a empresa, a respeito 
 do  valor a ser pago pelos serviços. São citadas no relato do referido 
 fiscal,  dentre outros pontos, uma solicitação da empresa J-3 no valor 
 de R$310.180,52 pelos serviços extras, uma planilha de serviços extras 
 executados  no  valor  de R$273.956,08, uma outra planilha de serviços 
 cortados no valor de R$85.444,47. 
 O  fiscal  conclui  como  valor  passível  a  ser pago o montante de R 
 $118.511,61. 
 O  chefe do Dptº de Fiscalização de Obras, o Sr. Paulo Márcio de Matos 



 Brito,  em  despacho  ao  SEOP - Sr. João Batista Carneiro, Diretor de 
 Obras  e  Projetos,  datado  de  03.12.2002,  reafirma  a  pressão e a 
 autorização verbal por parte da Administração para a complementação da 
 obra:  "Ao  se  aproximar  a  data  para  o final do contrato, algumas 
 pendências  precisavam  ser  atendidas.  Contudo, os recursos não mais 
 existiam.  Porém,  era  final  de  gestão  de reitorado e a pressão da 
 administração  era  enorme  para  que o prédio fosse inaugurado. Sendo 
 então   autorizado   pelas   instâncias   superiores   a  execução  de 
 complementações  de  serviços  e  pendências necessárias à condição de 
 inauguração  na  data  combinada. Citando que posteriormente iriam ser 
 dadas as soluções ao assunto." 
  O chefe conclui que: "As discussões sobre qual seria o valor final do 
 encontro  de  contas,  ainda  precisam ser fechadas entre o fiscal e a 
 empresa." 
 Em  outro despacho do mesmo Chefe do Dptº de Fiscalização de Obras, ao 
 mesmo  Diretor  de Obras e Projetos, Sr. João Batista Carneiro, datado 
 agora de 31.03.2003, é apresentada a informação da empresa J-3 de que, 
 em  seus  cálculos, a obra teria atingido o valor de R$479.198,83 além 
 do contrato. Contudo, conforme afirma o chefe do dptº, "neste montante 
 estariam  inclusos  os  valores  que  excederam  aos  quantitativos de 
 serviços  previstos  no contrato, representando R$169.018,31". O chefe 
 firma  o  entendimento  de  que  "por  se  tratar de uma obra de preço 
 global,  a  empresa  J-3  não teria o direito solicitado, salvo melhor 
 juízo." 
 O chefe sugere, por fim, "o encaminhamento do processo para apreciação 
 das  instâncias  superiores, a fim de tomarem conhecimento e, se for o 
 caso,  providências do recurso para efetivar o pagamento de pelo menos 
 o valor concordado pela fiscalização." 
 Verifica-se  por  todo o exposto que há um consenso entre a executante 
 da  obra,  a  empresa  J-3,  e  a  UFBA,  representada  pelos senhores 
 Francisco  Navarro,  fiscal  da  obra,  e Paulo Márcio de Matos Brito, 
 Chefe  do  Dptº  de  Fiscalização de Obras, de que houve a execução de 
 serviços  extras,  decorrente  de  autorização  verbal  por  parte  da 
 Universidade. 
 O  que  não  há ainda é o consenso do valor a ser pago pelos referidos 
 serviços.  Contudo, nem o valor concordado pela fiscalização foi ainda 
 pago, encontrando-se o referido processo, aberto em 28.11.2002, parado 
 na PROPLAD desde o dia 19.05.2003, conforme consulta ao SIAD realizada 
 em 12.04.2006. 
 Em   19.10.2004   foi   aberto  novo  processo  administrativo  de  Nº 
 23066.025819/04-17 no qual a empresa J-3 solicita o pagamento do valor 
 parcial   já  aprovado  de  R$188.511,61,  constante  do  processo  Nº 
 23066.032509/02-70,  não  obstante  discordar  do  valor avaliado pelo 
 fiscal  da  obra e apresentar argumentos para o valor proposto por ela 
 de  R$310.180,52, que precisam ser avaliados. Tal processo foi anexado 
 ao de Nº 23066.032509/02-70 sem que houvesse o devido pagamento. 
 Ressalte-se  também  que,  em  decorrência  de ofícios da empresa J-3, 
 direcionados  ao  então  Prefeito  de  Campus,  Sr. José Luiz de Lalor 
 Imbiriba,   datados   de   24.07.2002  e  02.09.2002,  nos  quais  são 
 solicitadas  prorrogações de prazo contratual da obra de construção do 
 PAC,  apontando  como motivos, dentre outros, a realização de diversos 
 acréscimos  de serviços e serviços extras relacionados, foram firmados 
 os 1º e 2º aditivos ao contrato Nº02/01. Apesar de tais aditivos serem 
 apenas  de  prazo contratual, e não de valor, comprovam que a execução 
 de serviços extras era de conhecimento do então Prefeito de Campus, ao 
 qual  foram  direcionados  os  ofícios, e do reitor Naomar Monteiro de 



 Almeida  Filho,  que  assinou os referidos aditivos, não constando nos 
 respectivos  processos  nenhum óbice à execução de serviços extras que 
 viriam a ser realizados. 
 b)  Com  relação ao PROCESSO Nº 23066.018102/04-74, referente a pedido 
 de  pagamento  de  serviços extras executados na obra de instalação do 
 Instituto  de  Saúde  Coletiva  -  ISC,  a solicitante, a empresa J-3, 
 apresenta planilha de serviços com os respectivos preços totalizando o 
 valor de R$35.724,85. 
 Consta  do  referido  processo  declaração  do  Sr. Francisco Navarro, 
 fiscal da obra, datada de 16.03.2005, em que admite que "as atividades 
 foram  executadas,  não  tendo  condições  na atualidade de atestar os 
 quantitativos  contidos  na  planilha  da  J-3 de modo geral", contudo 
 ressalta:  "a  alegação  feita  pelo  Sr.  Jaqueira  [responsável pela 
 empresa  J-3]  de  que  executou serviços extras porque os mesmos eram 
 necessários  à  conclusão  da  obra  não  se justifica. O procedimento 
 esperado  seria  a J3 apresentar a relação dos trabalhos extras a mim, 
 como  fiscal  da  obra,  que  iria  verificar junto a direção do ISC e 
 Prefeitura  do  Campus  como  obter  os  recursos  financeiros  para o 
 pagamento  do  serviço.  Tal  fato  não  aconteceu.  A empreiteira, J3 
 executou os serviços sem autorização prévia...." 
 Por  fim, no despacho nº10/2005, datado de 22.04.2005, o Sr. José Luiz 
 de Lalor Imbiriba, Assessor de Planejamento Adm. e Físico, determina: 
 "3.  A  execução integral do objeto da licitação, complementada com os 
 serviços  extras,  permitiu  a conclusão da obra, o seu recebimento em 
 22.12.2002  e  conseqüentemente  o funcionamento do Instituto de Saúde 
 Coletiva; 
 4. Cabe a UFBA avaliar e: 
 4.1 Decidir, com pleno direito, pelo não pagamento dos serviços extras 
 tendo  em  vista  o disposto no item 14 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, sub- 
 item 14.1 do Edital de Tomada de Preço nº 17/00-PCU, que explicita: 
 'Poderão ser atribuídos à Contratada eventuais serviços 
 extraordinários,  sendo  necessário  parecer  técnico da Fiscalização, 
 previamente  autorizado  pela  Universidade  para a sua execução. Será 
 obrigatório o Termo Aditivo ao Contrato.' 
 4.2  Ou,  decidir  por  pagar  os  serviços  extras, após avaliação da 
 correção  do  valor  apresentado  pela  J3 Construtora e Incorporadora 
 Ltda,  considerando  o  explicitado no item 3, retro, e pelo que diz o 
 fiscal  ...  'Além  disso, esta obra de modo geral, foi muito complexa 
 por  conta  da falta de recursos financeiros e surgimentos de diversos 
 serviços   extras   [...]   salientando   um   corte   de  recurso  de 
 aproximadamente   36%,   situação   que,  de  fato,  além  de  sugerir 
 reprogramação  completa de obra, sinalizaria para qualquer empresário, 
 extremo cuidado nos controles diários de produção'. Considerando ainda 
 que  um  corte  de  36%,  por  si  só,  requereria  um  processo  para 
 reequilíbrio financeiro do contrato. 
 Pelo exposto sugiro: 
 Que  a  UFBA nomeie uma comissão para proceder o encontro de contas do 
 contrato  frente  a obra realizada, objetivando avaliar o pleito da J3 
 construtora e Incorporadora Ltda." 
 O processo aqui em questão encontra-se desde 11.05.2005 no Gabinete do 
 Vice-reitor  para  apreciação  da sugestão acima, conforme consulta ao 
 SIAD realizada em 12.04.2006. 
 c)   O   PROCESSO  Nº  23066.029171/03-78  -  referente  a  pedido  de 
 repactuação  do  contrato Nº 07/00 PCU, aberto em 04.12.2003, conforme 
 já  informado,  não  foi  disponibilizado  pela UFBA, para a equipe de 
 auditoria. 



 Contudo,  baseado  nas  informações constantes do processo de denúncia 
 entregue à CGU, verifica-se o seguinte histórico: 
 -  O  referido  contrato  foi  assinado  em  27.09.2000, no valor de R 
 $781.599,52, com o prazo máximo de execução de 150 dias úteis. 
 -  Em  24.05.2001  foi  assinado  aditivo de prazo de 90 dias úteis, a 
 contar do dia 12.05.2001. 
 -  Em  01.10.2001 foi assinado o segundo aditivo de prazo, agora de 65 
 dias  úteis  a  contar  do  dia 19.09.2001. Em ofício da empresa J-3 à 
 Universidade  Federal  da  Bahia,  solicitando  a prorrogação do prazo 
 contratual,  a  empresa abre mão expressamente de qualquer reajuste de 
 preços  a  que  poderia  ter  direito,  em virtude do contrato, após o 
 referido aditivo, ultrapassar o período de 12 meses. 
 -  Em  02.01.2002  foi  assinado o terceiro termo aditivo, pelo qual o 
 prazo  de  execução  do  contrato  foi  prorrogado por 80 dias úteis a 
 contar  de  27.12.2001.  Pelo  mesmo  termo  foram aditivados Serviços 
 Extraordinários  Complementares à Obra, no valor de R$306.882,00. Nada 
 a respeito de repactuação foi abordado. 
 -  Em  14.06.2002 nova prorrogação de prazo por 90 dias úteis a contar 
 de  26.04.2002,  foi  pactuada,  mediante  4º  termo  aditivo.  Nada a 
 respeito de repactuação foi abordado. 
 -  Por fim, em 18.09.2002 foi assinado o 5º termo aditivo ao contrato, 
 prorrogando  o  prazo de execução das obras por 60 dias úteis a contar 
 de  05.09.2002.  Mais  uma  vez  nada  a  respeito  de repactuação foi 
 abordado. 
 Com  base  no histórico relatado verifica-se que o período de execução 
 da  obra  foi  de  mais de 2 anos, o que realmente faria jus a 2 novas 
 avaliações de preços, a cada vencimento de 1 ano. 
 Contudo,  verifica-se  também  que, quando do segundo termo aditivo, a 
 contratada abriu mão expressamente do reajuste a que teria direito. 
 Deve-se  levar em consideração também que a contratada deve demonstrar 
 analiticamente  a  variação  dos  componentes  dos custos do contrato, 
 visando à adequação aos preços de mercado. 
 O processo aqui em questão encontra-se em andamento há mais de 2 anos, 
 sendo  que,  de acordo com o SIAD, desde 03.03.2005 está na Secretaria 
 de Administração - SAD. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Os  gestores  autorizaram  verbalmente  a  execução de serviços extra- 
 contratuais  sem  a  devida  previsão  de  créditos  orçamentários que 
 assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes das obras. 
 Além disso, atrasaram injustificadamente os processos administrativos. 
 
 CAUSA: 
 Autorização  verbal para a execução de serviços extras e descaso com o 
 andamento de processos administrativos. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  Unidade  apresentou  as  seguintes  justificativas  em  resposta ao 
 relatório preliminar: 
 "Com  relação aos processos 23066.032509/02-70 - referente a pedido de 
 pagamento  de  serviços extras executados na obra do Pavilhão de Aulas 
 do  Canela  - PAC; 23066.018102/04-74, referente a pedido de pagamento 
 de  serviços  extras  executados na obra de instalação do Instituto de 
 Saúde  Coletiva  -  ISC; e  23066.029171/03-78 - referente a pedido de 
 repactuação  do  contrato  Nº  07/00  PCU,  a Reitoria constituirá uma 
 comissão  de  avaliação do conjunto de informações ali presentes com a 



 finalidade  de identificar os reais direitos da empresa J3 Construtora 
 e Incorporadora Ltda." 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  justificativa  não  apresenta  fatos novos, se limitando a citar as 
 providências futuras a serem adotadas. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 a)  Com relação ao PROCESSO Nº 23066.032509/02-70 - referente a pedido 
 de  pagamento  de  serviços  extras  executados na obra do Pavilhão de 
 Aulas do Canela - PAC: 
 -  Dar  o devido andamento ao processo, apurando quais foram realmente 
 os  serviços  extras  executados  pela  empresa,  quais os valores dos 
 serviços e qual o real débito da Universidade para com a empresa. 
 -  Apurar  a responsabilidade pelas autorizações verbais à execução de 
 serviços  extracontratuais  sem  a  devida previsão de recursos e pelo 
 atraso injustificado ao andamento do processo. 
 b)  Com  relação ao PROCESSO Nº 23066.018102/04-74, referente a pedido 
 de  pagamento  de  serviços extras executados na obra de instalação do 
 Instituto de Saúde Coletiva - ISC: 
 -  Dar  o  devido  andamento ao processo, compondo a comissão sugerida 
 pelo  Sr. José Luiz de Lalor Imbiriba, Assessor de Planejamento Adm. e 
 Físico, objetivando avaliar o pleito da J3 construtora e Incorporadora 
 Ltda. 
 -  Apurar  responsabilidade por suposta solicitação verbal da execução 
 dos serviços, bem como, pela omissão no dever de fiscalização da obra. 
 -  Apurar  se  houve  atraso  injustificado ao andamento do processo e 
 responsáveis. 
 c)  Com relação ao PROCESSO Nº 23066.029171/03-78 - referente a pedido 
 de repactuação do contrato Nº 07/00 PCU: 
 -  Dar  o  devido  andamento  ao  processo  levando  em consideração a 
 necessidade  de  análise jurídica do direito da contratada, em virtude 
 de,  dentre  outros fatores, a mesma ter aberto mão do reajuste quando 
 do  2º  termo  aditivo,  bem  como  ter  se  silenciado  nos  aditivos 
 posteriores. 
 -  No  caso  de avaliação pela repactuação de preços, considerar que a 
 contratada  deve  demonstrar analiticamente a variação dos componentes 
 dos custos do contrato, visando à adequação aos preços de mercado. 
 -  Apurar a responsabilidade pelo atraso injustificado ao andamento do 
 processo. 
 
 9 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 9.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 9.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 
 9.1.1.1 INFORMAÇÃO: (004)  
 Descumprimento de determinações do TCU 
  
 No exercício de 2005 foram publicados dois acórdãos pelo TCU (795/2005 
 e 2.540/2005)  com recomendações a serem acompanhadas pela CGU. 
 O acórdão 2.540/2005 julgou as contas relativas ao exercício de 2002 e 
 consignou as determinações abaixo descritas. Após referir a orientação 
 do TCU relatamos se foram ou não atendidas: 
 



a)  a  determinação  para  que  fossem contratadas fundações de apoio, nos 
 termos  do  inciso  XIII  do  art.  24 da Lei n. 8.666/93, apenas para 
 finalidade de dar apoio a projetos de pesquisas ensino e extensão e de 
 desenvolvimento institucional, científico e tecnológico (Lei 8.958/94) 
 não  vem  sendo  atendida conforme descrito em tópico específico deste 
 relatório. Este tema foi tratado também no acórdão 795/2005 TCU. 
 

b)  a  reiteração  do  constante  no Acórdão TCU 203/2001, item 8.5.4, que 
 determinou  a apuração de responsabilidade pelo pagamento de multa e a 
 conseqüente  devolução  ao  Erário  por  atraso no início das obras de 
 reforma da casa n. 40 da Rua Augusto Vianna, foi analisada pela CGU no 
 relatório n. 140030 que avalia a gestão de 2003. Reproduzimos a seguir 
 as  anotações  da  equipe:  "A  Comissão de sindicância designada para 
 apurar  o pagamento de multa à Construtora Arandiba por atraso da UFBA 
 no  início das obras concluiu o relatório em 6.10.2003. A Procuradoria 
 da  Instituição corrobora as conclusões da Comissão Processante quando 
 resume  que  'não  houve multa contratual paga por esta Universidade e 
 sim  o  ressarcimento  de despesas não previstas no contrato celebrado 
 com  a  licitante  vencedora,  com  dois objetivos: a uma, se evitar o 
 enriquecimento   ilícito   da  Administração  Pública,  e  a  duas,  a 
 manutenção   do   equilíbrio   econômico-financeiro   contratual,   em 
 conformidade  com  o  dispositivo  legal  supra-citado  (art.  57, Lei 
 8.666/93).  A responsabilidade pela ocorrência não pode ser imputada a 
 servidor  desta  Universidade,  como  resta  demonstrada nas apurações 
 constantes do processo feito.' Situação regularizada.". 
 

c)  quanto a apurar a responsabilidade pelo desaparecimento de equipamento 
 denominado  impedanciômetro,  a situação também foi analisada pela CGU 
 no  relatório  n.  140030 que avaliou a gestão de 2003. Reproduzimos a 
 seguir  as  anotações  da  equipe:  "o  Impedanciômetro, marca Eymasa, 
 modelo  INMISET/E-2,  série  n°  90123010117,  adquirido  no âmbito do 
 contrato  09/2000,  grupo  32,  e  indicado  como entregue ao ICS, foi 
 encontrado na Divisão de Material da Universidade e já foi encaminhado 
 ao Instituto. Situação regularizada.". 
 

d)  quanto a instaurar Processo de Tomada de Contas Especial para apuração 
 de responsabilidade quanto a valores pagos indevidamente à Fundação de 
 Amparo  à Pesquisa e Extensão - FAPEX, a unidade informou que a equipe 
 responsável  concluiu  a  Tomada de Contas Especial, onde totalizou os 
 valores  cobrados  indevidamente  pela  FAPEX,  a  título  de  taxa de 
 administração  dos  recursos  do SUS - 1995. O valor apurado foi de R$ 
 868.090,49.  Os  pagamentos  ressarcitórios  à UFBA estão sendo feitos 
 parceladamente.  O  valor  a  recolher  foi  atualizado até 13/05/2005 
 (quando  o  ressarcimento  foi  iniciado),  em seguida foram aplicados 
 juros  e  o  valor  foi  parcelado. A metodologia de cálculo deixou de 
 contemplar  correção  monetária  a  partir de 13/05/2005 até o efetivo 
 pagamento  de cada parcela. Ressaltamos, ainda, que a cobrança de taxa 
 de  administração voltou a ocorrer em 2005 no Contrato para Realização 
 de  Ensaio  Clínico  de  24 de agosto, celebrado entre a UFBA, FAPEX e 
 ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. 
 

e)  em  relação  a  suspender  o  pagamento  de vantagens a servidores não 
 amparados por decisão judicial, de acordo com o informado no Relatório 
 de Auditoria 01/2005 da Coordenadoria de Controle Interno da UFBA p. 
 16/45,  "Não remanesce mais nenhuma situação de pagamento de vantagens 
 a servidores que não sejam aquelas amparadas por decisão judicial.". 



 
f)  quanto  a regularização da cobrança de aluguéis da Escola de Agronomia 

 no  município  de  Cruz  das Almas, a situação ainda não foi resolvida 
 pela  Unidade,  muito  embora  a  Controladoria Interna e a CGU tenham 
 reiteradamente tratado deste tema. 
 

g)  a recomendação para indicar fiscal de contas médicas do convênio com a 
 FBC perdeu o objeto uma vez que o convênio terminou em 2004. 
 

h)  a  respeito  da  realização  de  obras com prazos expirados e inúmeros 
 aditivos, na amostra de 2005 as situações indicadas não se repetiram. 
 

i)  a  respeito  da  recomendação pertinente à construtora Augusto Veloso, 
 contrato  n.  20-PCU, a unidade informou que "A rescisão foi efetivada 
 mas   até   então   não   foram   adotadas  nenhuma  medida  de  ordem 
 administrativa   ou   jurídica   para  reparar  o  dano  causado  pela 
 inadimplência  contratual  da empresa com a Universidade. Situação que 
 permanece sem decisão.". 
 
 Avaliando  as  situações acima apontadas observamos que dos 9 itens, 3 
 permanecem  sem  solução, 1 perdeu o objeto, 1 foi solucionado no caso 
 específico mas voltou a ocorrer (cobrança de taxa de administração), 3 
 foram  resolvidos  ou  não  voltaram  a  se  repetir e 1 (referente ao 
 equipamento  impedanciômetro)  a  unidade  aponta como resolvido mas a 
 equipe  de  auditoria  entende  que não foi resolvido a contento, pois 
 muito  embora o equipamento tenha sido encontrado ele ficou um período 
 de  tempo  desaparecido  o  que evidencia a má gestão no recebimento e 
 guarda  dos  bens da Universidade, fato que não foi objeto de apuração 
 de  responsabilidade.  Dos  números  apontados  percebe-se  que não há 
 comprometimento efetivo do gestor em atender às recomendações do TCU. 
  
 Justificativa 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 "a)- Contratação das Fundações de Apoio apenas para apoiar projetos de 
 ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. 
 - Vide Ponto 7. 
 
 b) - Pagamento de multa por atraso de início de obra. 
 - Situação regularizada. 
 
 c)  -  Não  localização do Impedanciômetro no Instituto de Ciências da 
 Saúde - ICS. 
 -  Por  solicitação  da  CCI/UFBA,  à época da ocorrência do fato, foi 
 nomeada pelo Diretor do Instituto de Ciências da Saúde uma Comissão de 
 Sindicância para apurar o desaparecimento do equipamento. 
 Posteriormente,  o  mesmo  foi  localizado  na  Divisão  de  Material, 
 conforme demonstra os seguintes documentos apresentados por cópias, em 
 anexo  1:  Ofício  N°  34/03-CCI,  de  10/07/2003, da Coordenadoria de 
 Controle  Interno  para  o  Diretor  do  ICS;  Portaria N° 03/2003, de 
 09/09/2003,  do  Diretor  do ICS; Ofício N° 235/2003, de 28/10/2003 do 
 Diretor  do  NUMEP;  e  Ofício N° 010/04, de 26/02/2004, do Diretor do 
 ICS. 
 Da  análise  dos documentos apresentados conclui-se que a "apuração de 
 responsabilidade"  perde  o objeto, considerando que o equipamento foi 
 devidamente  localizado tendo sido, inclusive, arquivado a sindicância 



 aberta  com  aquela  finalidade.  Desta  forma  o  Acórdão  do TCU foi 
 perfeitamente atendido. 
 
 d)  - Instauração de Processo de Tomada de Contas Especial para apurar 
 os  valores  cobrados  indevidamente  pela  FAPEX  a título de Taxa de 
 Administração em recursos do SUS. 
 - O processo de Tomada de Contas Especial foi devidamente instaurado e 
 a  Fundação vem ressarcindo regularmente ao Erário - Fundo Nacional de 
 Saúde -, mensalmente, os valores parcelados. Situação regularizada. 
 Ainda  neste Ponto vale informar, no que tange a cobrança de taxa pela 
 FAPEX,  que,  enquanto  instituição  de  pesquisa  a  Universidade foi 
 contratada em 24 de agosto de 2005, pela empresa ASTRAZENECA do BRASIL 
 Ltda.   para   realizar   o  ensaio  clínico  "Teste  terapêutico  com 
 esomeprazol  para sintomas relacionados a acidez (STARS 1) seguido por 
 um  período  de  tratamento  de  7  semanas,  duplo-cego, randomizado, 
 controlado  por  placebo  em  pacientes  com sintomas de trato gastro- 
 intestinal superior e achados normais na esofagogastroduodenoscopia". 
 Trata-se  assim  de situação prevista no Decreto Nº 5.205/04 e que lhe 
 possibilitou  contar  com o apoio da FAPEX, segunda contratada, para a 
 implementação  dessa  pesquisa. Por tal apoio, o Contrato previu que a 
 FAPEX   faria  jus  a  5%  do  seu  valor  de  modo  a  cobrir  custos 
 operacionais. 
 
 e)  -  Suspensão  de pagamento de vantagens a servidores não amparados 
 por decisão judicial. 
 - Situação regularizada. 
 
 f)  -  Regularização da cobrança de aluguéis da Escola de Agronomia no 
 município de Cruz das Almas. 
 -  Dado a criação da Universidade Federal do Recôncavo criada pela Lei 
 N°  11.151,  de  29/07/2005,  mediante  desmembramento  da  Escola  de 
 Agronomia.  Este  processo  deverá ficar afeto a administração da nova 
 Universidade. 
 
 g) - Indicação de fiscal de constas médicas junto a FBC. 
 - Nada a acrescentar. 
 
 h) - Realização de obras com prazos inspirados. 
 - Situação regularizada. 
 
 i)  -  A situação dos processos da empresa Augusto Veloso S/A, está na 
 dependência  da definição dos aspectos legais referente a aplicação de 
 multa. 
 Os  processos  23066.005845/03-85  e  23066.032441/05-81 objetos deste 
 Ponto   já   foram   decididos  pela  Procuradoria  Geral  Federal  na 
 Universidade  e  encaminhados  à  Reitoria com as propostas de sansões 
 previstas no Art. 87, da Lei N° 8.666/93." 
 
 Análise da Justificativa 
 

a)  A justificativa remete ao tópico específico do Relatório. 
 

b)  Situação regularizada. 
 

c)  A  justificativa  não  demonstra  o atendimento à determinação do TCU, 
 pois  muito  embora  o  bem  tenha  sido encontrado deve ser apurado o 



 responsável pelo seu sumiço temporário. Quem o recebeu? Quem o colocou 
 em lugar impróprio? Quem deixou de indicá-lo na localização correta no 
 inventário? Todas essas perguntas ainda não possuem resposta. 
 

d)  A  justificativa  apresentada  não  elide  as observações feitas nesta 
 alínea,  até porque mudar o nome de taxa de administração para taxa de 
 cobertura  de  custos operacionais não descaracteriza a ilegalidade do 
 pagamento. 
 

e)  Situação regularizada. 
 

f)  A  justificativa  não  elide  a responsabilidade dos gestores da UFBA, 
 pois  o  fato  se  deu  em  2002 e de lá até aqui não foram tomadas as 
 providências   devidas,  o  que  caracteriza  a  responsabilidade  dos 
 gestores da universidade daquele época até agora. 
 

g)  Não houve pronunciamento. 
 

h)  Nada a acrescentar. 
 

i)  A  justificativa  a  respeito  desta  alínea  não  veio acompanhada de 
 documentos  comprobatórios  e ainda que realmente esteja acontecendo o 
 encaminhamento é notório o atraso na tomada de providências, o que por 
 si só representa afronta à determinação o TCU. 
 
 9.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  
 
 9.1.2.1 INFORMAÇÃO: (016)  
 Não atendimento a recomendações da CGU 
 
 Na  Auditoria  de  Gestão  Exercício  2004 foram feitas constatações e 
 recomendações à unidade. Reproduzimos abaixo as recomendações seguidas 
 dos encaminhamentos dados pela Universidade a cada uma delas: 
 

a)  Abertura  de  Tomada  de  Contas  Especial para apuração detalhada das 
 evidências a respeito da FBC. 
 
 A  unidade  atendeu  à  recomendação apenas em 15/12/2005 quando foram 
 nomeados 4 professores e 1 enfermeira para compor a Comissão de Tomada 
 de Contas Especial. 
 
 Destes  há  um  que  não  tem  participado das reuniões de trabalho da 
 referida  comissão  (Prof.  Thomaz Rodrigues Porto da Cruz), apesar de 
 estar  trabalhando  apenas  com  4  membros  a comissão vem fazendo um 
 trabalho de ampla análise de documentos e tomada de depoimentos. 
 
 Os  três  professores  membros  da  comissão,  cada  um na área de sua 
 especialidade,  revelaram  estar  atentos  às  questões a respeito das 
 quais devem formar opinião. 
 
 Em  04  de abril de 2006, o Presidente da Comissão de Tomada de Contas 
 Especial solicitou ao Reitor a prorrogação do prazo para conclusão dos 
 trabalhos por 90 dias. 
 

b)  Instauração de processo de sindicância com vistas à apuração dos fatos 
 denunciados contra o Sr. Prefeito do Campus da Universidade Federal da 



 Bahia cujo conteúdo encontra-se resumido a seguir: 
 

1.  O denunciado indicaria oficinas para manutenção de veículos do órgão e 
 os referidos serviços não estariam sendo executados não obstante sejam 
 faturados  bem  como os valores pagos a titulo de manutenção superam o 
 valor de mercado dos veículos; 

2.  O  denunciado  teria  o  hábito  de  levar  ferramentas  destinadas  á 
 manutenção  de  veículos  da  Unidade,  prejudicando  os  serviços  da 
 unidade; 

3.  O  denunciado  estaria  utilizando  veículo oficial para transporte de 
 seus familiares; 

4.  O  denunciado estaria realizando aquisições de materiais de construção 
 em dias sem expediente na UFBA com recursos da Unidade. 
 
 Esse  conjunto  de  denúncias  foi  recebido  por esta Controladoria e 
 enviado à CCI/UFBA em 27.4.2005, por meio do Ofício n.º 
 9.475/2005/GAB/CGU-BA/CGU-PR  e até o presente momento não estão sendo 
 apuradas pela Universidade, conforme relatado em tópico específico. 
 

c)  Foram identificados como problemas da gestão de 2004: I) existência de 
 débitos  em volume substancial sendo transferidos de um exercício para 
 outro;  II) excessiva participação da FAPEX no recebimento e gestão de 
 recursos  (inclusive  quanto  à  UCCV, que já teve sérios problemas na 
 relação  com  a  FBC, fundação interveniente anterior); III) excessivo 
 aumento  de  despesas  com  água;  IV)  descredenciamento  do curso de 
 Geoquímica e V) número excessivo de professores substitutos. 
 
 A respeito do item "I" o parecer da Auditoria Interna informa que "não 
 existe mais pendências daquelas", observamos que apesar dos débitos de 
 2004  terem  sido  negociados,  no  ano de 2005 a situação voltou a se 
 repetir.  Apenas  com  os  itens limpeza, energia elétrica, telefone e 
 vigilância restaram a pagar R$ 608.802,00. 
 
 O  item  "II" não foi atendido, em item específico deste Relatório são 
 abordados  casos  em  que  a  situação  continuou  ocorrendo durante o 
 exercício de 2005. 
 
 O  referido  no item "III" não teve qualquer solução e as despesas com 
 água  continuaram  aumentando, apesar dos gastos da Universidade com o 
 programa  água  pura.  Os  gastos  com  energia, vigilância, limpeza e 
 telefone  também  continuam  aumentando  substancialmente, apesar de a 
 Universidade  ter  investido  em  projetos  como  o  TELEUFBA  que  se 
 destinava a reduzir custos com telefonia. 
 

Serviço/Ano 2002 2003 2004 2005 

Água 1.331.447 1.414.985 2.298.143 2.682.734 

Energia 3.095.781 4.482.761 4.995.639 6.271.191 

Limpeza 3.195.045 3.57.558 3.637.485 4.573.763 

Telefone 1.261.078 1.701.247 1.847.903 1.914.069 

Vigilância 3.863.572 5.073.736 6.210.845 7.012.001 



Total 12.746.923 16.240.287 18.990.015 22.453.758 

Fonte – Relatório de Gestão UFBA 2005  
 
 A Unidade não apontou qualquer providência acerca do descredenciamento 
 do curso de Geoquímica. 
 
 A  anotação  a  respeito  dos  professores  substitutos foi respondida 
 indicando  que a Universidade respeita os limites legais para promover 
 tais  contratações, todavia, a real necessidade de atingir esse limite 
 não  foi  esclarecida, além de não ter sido atendida a recomendação de 
 fiscalizar  cumprimento  de  carga  horária  em  sala  de  aula  pelos 
 professores   efetivos,   apenas  foi  dito  que  tal  é  feito  pelos 
 Departamentos   sem   ter   sido  demonstrado  qualquer  relatório  de 
 acompanhamento. 
 

d)  Quanto   à   observação   contida  no  relatório  anterior  acerca  da 
 necessidade  de  apresentação  de relatórios por cada Unidade da UFBA, 
 não  houve  nenhuma  providência  nesse  sentido,  na  verdade  o  que 
 aconteceu  foi  que  esse ano não foi apresentado relatório de nenhuma 
 das   Unidades.   Ou  seja,  a  situação  agravou-se,  dificultando  a 
 realização do controle. Em tópico específico desse relatório a questão 
 é novamente abordada. 
 

e)  Na  constatação  pertinente  à  ausência  de  controle  sobre receitas 
 originadas da oferta de cursos e atividades de extensão e pesquisa foi 
 recomendado  o  levantamento  das receitas intermediadas pela FAPEX no 
 exercício  de  2004  bem  como  implantação  de  mecanismo de controle 
 sistemático.  A  providência  de  solicitar  ampliação  dos limites de 
 receita  própria  junto  ao MEC foi salutar, todavia insuficiente como 
 relatado em tópico específico, há cursos realizados pelas fundações de 
 apoio em parceria com Unidades que a Universidade não tem conhecimento 
 sequer  de  sua  existência, o que evidência a fragilidade do controle 
 feito pela UFBA. 
 
 No   tópico   específico  são  abordados  relacionamentos  com  outras 
 fundações e acrescentadas outras recomendações. 
 

f)  Providenciar a imediata adequação das informações no Siape e a solução 
 das aposentadorias compulsórias. 
 
 A respeito desta recomendação a Unidade informa que as inconsistências 
 mereceram  tratamento  em 2005 e que está sendo realizado o programa a 
 respeito das aposentadorias compulsórias. 
 

g)  Atuar de acordo com o previsto na IN 16 do TCU - SISAC. 
 
 Acerca  desta  recomendação  a  Unidade  informa que está prestando as 
 informações conforme as regras pertinentes. 
 

h)  A  respeito  dos servidores que possuem jornada de trabalho superior a 
 80  h  semanais  ou  daqueles que sendo de Dedicação Exclusiva exercem 
 outras  atividades,  a Unidade informa que está realizando trabalho no 
 sentido  de  verificar  a regularidade das situações. Ocorre, todavia, 
 que  as  recomendações  dadas  pela  CGU  não foram cumpridas e que os 
 procedimentos  adotados  pela  Universidade  estão sendo realizados de 



 forma  completamente  inadequada  conforme relatado em item específico 
 deste relatório. 
 
 A recomendação de imediata abertura de processo administrativo para os 
 servidores que acumulam a partir de 80h por semana não foi cumprida. 
 
 Também  não  foi  cumprida  a  recomendação  acerca dos servidores que 
 acumulam  entre  60h  e  80h. A Entidade deveria ter verificado caso a 
 caso  se  efetivamente  está  sendo  cumprida  a  jornada  de trabalho 
 pactuada  com  a Universidade. A informação da acumulação, neste caso, 
 deve  ser tomada não como uma presunção de ilegalidade (pelo menos até 
 que se defina a proibição) e sim como um indício de que pode não estar 
 sendo  cumprida  a  jornada na Universidade. A Unidade deve então, até 
 que  o  MEC defina a situação, ir verificando os casos apontados sob o 
 ângulo  da  verificação  do  cumprimento  da  carga horária, o que não 
 constitui  nada  além  do  que desempenhar a sua atividade de controle 
 interno. 
 
 Também  não  foi  cumprida a recomendação quanto aos servidores que já 
 apresentaram  justificativas  ou documentos comprobatórios da saída de 
 outros  trabalhos.  Deve  a comissão chamá-los novamente se reaparecem 
 nas  trilhas  de auditoria, pois nada impede que eles tenham voltado a 
 acumular  ilicitamente  cargos  e/ou empregos. Devem ser solicitados a 
 declarar  formalmente  a  situação em que se encontram sob as penas da 
 lei e, se for o caso, abandonar um dos trabalhos em que estão. 
 

i)  Houve uma recomendação referente ao item: "desrespeito ao princípio do 
 menor  preço"  no  sentido  de  "observar  estritamente  a  legislação 
 específica de licitações, contratos e aquisições. Caso haja pormenores 
 técnicos  que  impliquem  na  escolha  de  um  item  de maior preço em 
 detrimento  de outro, em que ambos atendam à mesma especificação, deve 
 haver  um  embasamento  técnico  objetivo  e isento que fundamente tal 
 escolha." 
 
 Esta  recomendação foi atendida. Nos processos licitatórios analisados 
 em  que  propostas  com  itens  de  menor preço foram tecnicamente não 
 aceitas,   foram   apresentadas   justificativas   satisfatórias  para 
 desclassificação das respectivas propostas. 
 
 Para  o  mesmo  item  foi  recomendado  ainda  a  abertura de processo 
 administrativo  para  apuração  dos fatos. Quando do envio do Plano de 
 Providências,  a  Unidade informou que tinha sido constituída comissão 
 para a sindicância, ocorre que tal portaria nunca foi publicada. 
 
 O  processo  de  sindicância  instaurado  por essa portaria 176/05 não 
 atende  à  recomendação  CGU, pois foi conduzido de forma inadequada e 
 não  apurou  a  responsabilidade pelo fato apontado no Relatório, se a 
 comissão   considera  que  todo  o  fato  pode  ser  justificado  pela 
 emergência,  pois  o estoque do Hospital estava esgotado, então porque 
 não  apurou  quem  foi o responsável por permitir que isso acontecesse 
 sem programar uma licitação com antecedência para a aquisição? Ademais 
 não  ficou  claro  em  que  artigo  da  Lei  8.666, referida comissão, 
 encontrou  amparo  para a compra de produtos mais caros devido ao fato 
 de  a  marca  do  mesmo "já se encontrar testada, aprovada e usada por 
 muito tempo" pelos profissionais do órgão. 
 



j)  O  item  "dispensa  de  licitação sem cotação de preços em mais de uma 
 empresa"  resultou  na recomendação: "em qualquer situação de dispensa 
 de  licitação  a  administração  deve realizar cotação de preços. Caso 
 haja  apenas  um  fornecedor  interessado no objeto proposto, o gestor 
 deve  justificar  tal situação, ao menos com o envio da solicitação de 
 cotação  de preços às outras empresas com suas respectivas respostas." 
 
 A  recomendação  não  foi  atendida.  Continuou  havendo  dispensas de 
 licitação  sem  a realização de pelo menos três cotações para todos os 
 itens  licitados.  Este  item  foi  tratado  em  item específico deste 
 relatório de auditoria. 
 

k)  Não  foi  atendida também a recomendação a respeito do item "Dispensas 
 de  licitação  sem  o  caráter emergencial justificado", no sentido de 
 "realizar processos de dispensa de licitação, baseando-se na urgência, 
 dentro  de  prazos  que se justifiquem na prática o caráter iminente e 
 necessário  da  aquisição dos bens. Caso contrário deve-se valer de um 
 Convite  ou  Tomada  de  Preços." Esta recomendação não foi atendida e 
 continuou havendo dispensas de licitação baseadas no inciso IV do art. 
 24  da  Lei 8.666 sem o justificado caráter emergencial. Este item foi 
 tratado em item específico deste relatório de auditoria. 
 

l)  A  constatação  "Contratação  de  serviço de consultoria sem adoção de 
 procedimento licitatório", teve a sua recomendação atendida  Dentre os 
 processos  analisados  foi encontrado apenas um caso de contratação de 
 consultores   por   inexigibilidade,   no  qual  restou  comprovada  a 
 especialização dos profissionais contratados. 
 

m)  O  tópico  "Falta  de implementação adequada de plano de satisfação ao 
 cliente"  resultou  na  recomendação de que fosse iniciada a abordagem 
 dos clientes inequívocos: alunos e sociedade diretamente atendida pelo 
 serviço  médico  e  pelos  programas de extensão. Neste trabalho fazer 
 mapeamento  da  percepção e plano de operação a partir das informações 
 colhidas. 
 
 A  unidade  refere  a  "Pesquisa  de  satisfação  do usuário interno e 
 externo do HUPES", os trabalhos desenvolvidos pela Comissão própria de 
 avaliação  em  relação  aos  egressos  e  a  avaliação do docente pelo 
 discente e a possibilidade de implantação de Ouvidoria e de Secretaria 
 de Avaliação Institucional. 
 
 As  referências  da  Unidade  não  trazem  nada  de  concreto, não são 
 apresentados  quaisquer relatórios oriundos dessas possíveis pesquisas 
 de satisfação. A recomendação permanece, assim, sem atendimento. 
 
 Oportuno  relatar  que  remanesce  sem  atendimento  a recomendação do 
 Relatório  CGU  exercício  2003  no  sentido regularizar a ocupação de 
 imóveis da UFBA sem a respectiva cobrança de aluguel. 
  
 Justificativa 
  
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
  
 a)  Abertura  de Tomada de Contas Especial para apuração detalhada das 
 evidências   a  respeito  do  Convênio  mantido  desde  1990  entre  a 



 Universidade e a Fundação Bahiana de Cardiologia. 
 - Atendida a recomendação. 
 
 b)  Instauração  de  processo  de Sindicância com vistas à apuração de 
 fatos   denunciados   contra   o   Prefeito  do  Campus  Universitário 
 Existência. 
 - A Universidade adotará a providência recomendada. 
 
 c) Problemas de gestão identificados em 2004: 
 I  - Sobre a existência de débitos substanciais conforme registrado no 
 Relatório de Gestão 2005. 
 -  A Universidade recebeu do Tesouro R$ 29.394.917,00 para despesas de 
 custeio,   valor   complementado   no   final   do  exercício  com  R$ 
 1.656.997,00,  transferidos através de convênio pela SESU. Assim, para 
 fazer face ao conjunto das suas despesas de custeio a Administração da 
 Universidade  dispôs  de  R$  31.051.914,00 dos quais R$ 22.453.758,00 
 foram aplicados no pagamento de cinco das suas principais despesas: 
 água, energia, limpeza, telefone e vigilância. 
 A  Administração  vem  fazendo  grande  esforço para pagar as contas e 
 diminuir   o   déficit,   utilizando  inclusive  recursos  diretamente 
 arrecadados.   Isto   pode   ser  comprovado  se  analisado  o  quadro 
 "Comparativo  Débitos  a  Saldar/OCC  2003-2005" (p.75 do Relatório de 
 Gestão) que indica que ano a ano a Gestão vem reduzindo 
 substancialmente  os  valores que deixam de ser pagos no exercício sob 
 exame. 
 II  -  Sobre  o  Ponto referente a "excessiva participação da FAPEX no 
 recebimento e gestão de recursos". 
 -  Pró-Reitoria  de  Planejamento tem analisado a questão da gestão de 
 recursos  captados  pela Universidade pela FAPEX e demais fundações. É 
 preciso  registrar que a FINEP e a FAPESB (órgão de fomento à pesquisa 
 do Governo do Estado da Bahia) têm definido a FAPEX como a responsável 
 pela  gestão  dos  convênios  que firmam com a Universidade. Os demais 
 recursos  têm  contado  com  o  apoio  dessas  fundações procurando-se 
 obedecer  às  situações definidas no Decreto nº 5.205/04. Os casos não 
 atendidos pela norma estão sendo estudados para correção. 
 III  -  Excessivo  aumento  de  despesas com água e outras despesas de 
 custeio. 
 -  A Universidade entende que o crescimento dessas contas deve-se a um 
 conjunto  de  fatores.  Em primeiro lugar à majoração de tarifa (água, 
 energia  e  telefonia)  e  reajuste de dissídio coletivo de categorias 
 (vigilantes  e  funcionários  da área de limpeza). Em segundo lugar, à 
 expansão  das  atividades  acadêmicas  e  a ampliação da realização de 
 eventos científicos e culturais nas suas dependências. 
 Ainda  tem  peso  específico  no conjunto dessas despesas o aumento do 
 número  de  alunos  da  graduação  e  pós-graduação e a implantação de 
 laboratórios, equipamentos de informática, entre outros. 
 Entre  2002 e 2006 a Universidade obteve um incremento de 2.487 no seu 
 alunado de graduação e pós-graduação conforme a seguir: 

 
Alunos Matriculados 2002 2005 

Graduação 18.257 19.945 
Pós-Graduação(*) 2.822 3.621 

Total 21.079 23.566 
     (*) Mestrado, Doutorado Especialização – Base 1° semestre 

 



 É  relevante  ainda  informar  que  em 2002 a Universidade tinha 3.926 
 microcomputadores  e  em  2005  este número passou para 4.570, alem da 
 expansão e criação de novos laboratórios. 
 Um  outro  fator  que  teve forte impacto nas despesas de vigilância e 
 telefonia  foi  a descentralização dos processos seletivos do concurso 
 vestibular  com  sua  realização em oito municípios do Estado da Bahia 
 (Alagoinhas,  Barreiras,  Cruz  das  Almas, Feira de Santana, Itabuna, 
 Juazeiro,  Jequié  e  Vitória da Conquista), além de Salvador. Deve-se 
 registrar  ainda  que os processos seletivos para vagas residuais e os 
 concursos  para  servidores  docentes e técnico-administrativos também 
 oneram essa rubrica. 
 IV - Descredenciamento do curso de geoquímica. 
 -   Programas  de  pós-graduação  não  são  estruturas  universitárias 
 perenes.  Elas surgem por aglutinação de pesquisadores qualificados em 
 torno  de  objetivos  voltados  a  desenvolvimento  de  pesquisas  e a 
 transferência  dos  conhecimentos obtidos direcionados para a formação 
 de pessoal de alto nível em área específica do conhecimento. 
 Na  UFBA,  a  criação de um programa de pós-graduação passa por várias 
 instâncias,  a saber: departamento(s), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
 Graduação   (PRPPG)  e  Câmara  de  Ensino  Pesquisa  e  Pós-Graduação 
 (CEPPG),  sendo somente autorizado a funcionar quando recebe aprovação 
 do  projeto  pela  Coordenação  de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
 Superior (CAPES). 
 A  avaliação  dos programas é feita anualmente, na UFBA, por relatório 
 de  atividade  e  externamente, pela CAPES, e, a cada triênio, a CAPES 
 avalia  os  índices  de  desempenho  e  de  consolidação dos programas 
 aferindo um conceito. 
 No  caso específico do Mestrado em Geociências, criado em 1970, e mais 
 tarde  denominado  Mestrado  em  Geoquímica  e Meio Ambiente (1996), o 
 curso  detinha  alto  conceito  nacional  e  internacional, durante as 
 décadas  de  70  e 80, tendo formado grande número de pesquisadores no 
 país.  Ao  final da década de 90, com as aposentadorias de professores 
 do  Departamento  de  Geoquímica,  houve  uma diminuição expressiva de 
 massa  crítica  deste  curso,  sendo detectado sinais de fadiga, pelas 
 últimas avaliações da CAPES, culminando com o seu descredenciamento no 
 2004. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, durante todo 
 este   período,   manteve   um  monitoramento  constante,  reunindo-se 
 periodicamente com os diferentes coordenadores e fornecendo indicações 
 dos procedimentos a serem adotados. 
 Após  a  divulgação  da avaliação trienal 2001-2003, em março de 2004, 
 quando o curso foi descredenciado (Conceito 2 CAPES), a PRPPG promoveu 
 várias  reuniões  com  o  corpo  de pesquisadores do curso, provendo a 
 vinda  de  consultor  externo (Dra. Sonia Barros-USP), concluindo esta 
 etapa  de  diagnóstico  com  a  presença  do  Dr.  Roberto  DallAgnol, 
 responsável na CAPES por esta área de Conhecimento. 
 No  segundo  semestre  de  2005,  a equipe de pesquisadores desta área 
 solicitou reunião com a PRPPG, quando manifestou interesse em submeter 
 a  CAPES proposta visando a criação de um curso de pós-graduação nesta 
 área. A Coordenação de Pós-Graduação da PRPPG promoveu várias reuniões 
 com  a  equipe  de  pesquisadores  proponente, para formatação do novo 
 curso  e,  quando  a  minuta foi finalizada, a Pró-Reitoria considerou 
 importante  que  houvesse  avaliação  externa  da proposta. Para isto, 
 solicitou  a  CAPES  indicação  de  pesquisador capaz de realizar essa 
 consultoria.   O   Dr.  Rômulo  Angélica  (UFPA)  foi  o  indicado.  A 
 consultoria   trabalhou   durante  4  dias,  reuniu-se  com  a  equipe 
 proponente do novo curso, consolidando a proposta, que foi analisada e 



 aprovada  pela  CEPPG,  tendo sido submetida a CAPES em abril de 2006, 
 devendo o resultado deste pleito ser divulgado em agosto próximo. 
 V - Sobre a contratação de professores substitutos 
 -    A   contratação   de   professor  substituto  é  autorizada  pela 
 Superintendência Acadêmica - SUPAC mediante avaliação, caso a caso, da 
 efetiva  necessidade  do Departamento, o que inclui a consideração dos 
 encargos didáticos dos professores do quadro permanente. A contratação 
 dos  substitutos  só  é autorizada quando verificado que a demanda dos 
 cursos não pode ser atendida pelo quadro permanente. 
 Cabe observar que a referência ao cumprimento do limite possível não é 
 pouco  significativa  ou mesmo, insuficiente. O limite de contratações 
 possível  é  o  número  de  professores  reconhecidos  pelo  MEC  como 
 necessário  ao  funcionamento  da Universidade, pelos meios de cálculo 
 utilizados  pelo  Ministério,  cuja principal referência é o número de 
 estudantes com direito a matrícula. Portanto, o limite estabelecido já 
 contempla uma avaliação acadêmica o que justifica sua utilização. 
 Apesar  disso,  a  UFBA tem permanecido aquém do limite de substitutos 
 possível. 
 Efetivamente  a  fiscalização do cumprimento da carga horária didática 
 cabe aos Departamentos, de acordo com as normas da Universidade, e é o 
 único modo possível de fazê-lo. 
 Os docentes são lotados nos Departamentos. Esses são 95 em 29 Unidades 
 de  Ensino,  distribuídas  nos  campi  da  Universidade.  O  total  de 
 professores,  do quadro permanente e do quadro temporário, é de 2.261, 
 cada  um  responsável por mais de uma turma ou por diferentes práticas 
 ou  atividades  didáticas de laboratório etc, variáveis em decorrência 
 das  características  dos  cursos.  Apenas  os  Departamentos,  com  a 
 fiscalização  das  Coordenações  dos cursos, podem verificar o efetivo 
 cumprimento do planejado. 
 Há  verificação mensal da freqüência dos professores, registrada pelos 
 Chefes de Departamentos e Homologado pelos Diretores de Unidade. 
 Atualmente   o  procedimento  ocorre  através  de  sistema  eletrônico 
 desenvolvido para tal fim e as faltas atribuídas são transferidas para 
 a folha de pagamento. 
 d)   -   Apresentação   dos   Relatórios  por  cada  Unidade  da  UFBA 
 - Vide Ponto 19. 
 e)  - Ausência do controle de receitas originárias da oferta de cursos 
 de atividades de extensão, pesquisa intermediadas pela FAPEX. 
 -  A  Pró-Reitoria  de  Planejamento está trabalhando para estabelecer 
 controles  sobre as receitas originadas das atividades da UFBA e fazê- 
 las   ingressar   na  Conta  Única  da  Universidade.  Nesse  sentido, 
 encaminhou  Oficio  Circular  Nº  05/06  de  04  de  março de 2006, às 
 unidades de ensino e órgãos suplementares informando sobre a exigência 
 de  depósito  na Conta Única dos recursos provenientes de prestação de 
 serviços, doações e similares. Em reunião do Conselho Universitário de 
 13 de março de 2006, solicitou dos Senhores Conselheiros, Diretores de 
 Unidades,  especial  atenção  ao mencionado Oficio, explicando-lhes os 
 procedimentos  a  serem  seguidos. Com esta mesma finalidade, em 18 de 
 maio  próximo passado, foram convidados os dirigentes das fundações de 
 apoio credenciadas pela UFBA, para reunião na Reitoria, com a presença 
 do Coordenador de Controle Interno, para informar-lhes sobre o teor do 
 Oficio  circular  Nº 05/06 e os procedimentos que estão sendo adotados 
 para seu cumprimento. 
 f)  -  Adequação das informações no SIAPE e solução das aposentadorias 
 compulsórias. 
 - Nada a acrescentar. 



 g) - Atuar de acordo com o previsto na IN 16, do TCU - SISAC. 
 -  Os  processos  de  aposentadoria  e pensão concluídos em 2006 estão 
 todos  informados  ao  SISAC.  Não  há  pendências em 2006. Quanto aos 
 processos  de  anos  anteriores  os  mesmos  estão sendo informados em 
 regime de mutirão. 
 h)  -  Quanto  aos trabalhos de apuração da situação de servidores com 
 jornada de trabalho superior a 80 horas. 
 - Vide Ponto 16. 
 i) - Desrespeito ap princípio do menor preço. 
 -  Recomendação atendida. 
 j)  -  Dispensa  de  licitação  sem  cotação  de  preço em mais de uma 
 empresa.(Hupes) V. 
 -  Em  relação  aos  processos da Prefeitura do Campus Universitário à 
 mesma  já  foi  encaminhado  Nota  de Auditoria da CCI/UFBA sobre esta 
 questão. 
 - No que se refere ao HUPES temos a informar que: 
 A  Dispensa 172/05 foi formalizada devido ao Pregão 06/05- Registro de 
 Preço-  não  ter  tido  êxito na sua totalidade dos itens, em torno de 
 220. O Processo 23066.013201/05-50 relativo à citada Dispensa tem como 
 primeiras  folhas  cópia  do referido Edital. Na Dispensa constaram 79 
 itens,  aproximadamente.  Deve-se ressaltar que entre a elaboração e a 
 homologação  de  um Pregão há um tempo relativamente considerável haja 
 vista  a  necessidade  de  uma boa especificação e estimativa de preço 
 médio  por produto, além dos demais requisitos. Várias intercorrências 
 surgem   no   processo  licitatório  que  devem  ser  gerenciadas  com 
 racionalidade,  sem com isso se afastar da lei. Foi o que aconteceu. O 
 Pregão  atrasou por conta de documentação de fornecedores (vencedores) 
 e  os  produtos  (gêneros) por serem itens que não podem ser estocados 
 por  períodos  de  tempo  elevado.  Não restou outra solução a não ser 
 acatar  uma  só  proposta  sem,  contudo  perder  de  vista o preço do 
 mercado. 
 
 No citado processo constam pesquisas de preço feita no 
 COMPRASNET.ba.br  Os  alimentos  utilizados  pelo HUPES obedecem a uma 
 lista  padronizada,  todavia  os  perfis dos pacientes é que dirigem o 
 tipo  de refeição que predominará em um determinado período. Se forem, 
 por   exemplo,  internados  mais  ou  menos  diabéticos,  hipertensos, 
 tuberculosos  etc.  são  gastos  determinados  itens  mais que outros, 
 exigindo reposição imediata. 
 
 Apesar  da existência de apenas uma proposta para alguns itens o HUPES 
 consultou 9 (nove) fornecedores no mercado. 
 
 Deve  ser  lembrado  que não há, muitas vezes, disposição por parte de 
 fornecedores  em  cotar  o  que  é  solicitado  ou  por  que não tem a 
 mercadoria  ou  por  qualquer  outro  motivo.O  Serviço de Nutrição do 
 hospital  é  muito  exigente  com  a  qualidade  dos  produtos a serem 
 oferecidos aos pacientes do HUPES. 
 
 É importante ressaltar que os processos para fornecimento de alimentos 
 são  um  dos  mais  complexos, pois envolve a qualidade e condições da 
 entrega  (transporte  adequado), tudo isso aliado ao menor preço, além 
 da  morosidade  por  parte  dos fornecedores na devolução do pedido de 
 cotação e o fato de serem produtos perecíveis. 
 
 Cabe  lembrar,  ainda,  que  o  HUPES  compra  9.000  (nove mil) itens 



 diferenciados  de  materiais  (medicamentos,  alimentos, higienização, 
 escritório, informática, substâncias e reagentes, elétrico etc e etc), 
 além  dos  diversos  serviços  que  realiza.  As licitações e cotações 
 diretas  obedecem,  portanto,  a  um  cronograma  que  exige  decisões 
 pontuais  com  o  foco  na  continuidade  do desempenho das atividades 
 acadêmicas  e assistências. A demora na conclusão de em um processo de 
 compra  pode  gerar  desabastecimento  de produtos essenciais tendo em 
 vista  que  mês  a  mês  são  adquiridos  todos  os  itens  de forma a 
 equilibrar o fluxo de caixa já que a receita do HUPES é mensal. 
 
 Convite  02/2005  -  Reforma  do Abrigo para Armazenamento de Resíduos 
 Sólidos. Por três anos consecutivos a Vigilância Sanitária notificou o 
 HUPES  pelas  condições  do  abrigo  do  lixo  hospitalar.  A área era 
 totalmente  aberta,  em  frente  à  passagem  dos transeuntes. A SUCOM 
 através  da  Coordenação de Meio Ambiente e o CRA também notificaram o 
 hospital.  Com  muito  esforço, deixando de atender outras demandas de 
 custeio  do  Complexo HUPES, se reservou o recurso do serviço prestado 
 ao  SUS  para a reforma. Foram convidadas, e devidamente protocoladas, 
 06 (seis) empresas para participarem do certame e divulgado no SIDEC. 
 
 De  fato,  apenas  duas  empresas se interessaram e cumpriram todas as 
 exigências solicitadas na licitação. 
 
 A  conveniência administrativa amparada no respeito ao meio ambiente e 
 na preocupação com a infecção hospitalar levaram o diretor a homologar 
 o referido Convite, com base no Artigo 22, § 7º, da Lei 8.666/93. 
 
 k) - Dispensa de licitação sem caráter emergencial justificado. 
 -   A   falta  identificação  dos  processos  de  dispensas  impede  a 
 Universidade de se pronunciar a respeito. 
 
 l) - Contratação de serviços de consultoria sem adoção de procedimento 
 licitatório. 
 - Recomendação atendida. 
 
 m)  -  Falta  de  implementação  adequada  de  plano  de satisfação do 
 cliente. 
 
 -O Plano de Providências apresentado em dezembro de 2005, em relação a 
 este  item,  foi  informado que o sistema de avaliação do docente pelo 
 discente  estaria  sendo  implementado  na  matrícula de 2006/2 e esta 
 providência  está  sendo  encaminhada.  Também já estão disponíveis no 
 endereço   www.cpa.ufba.br/relatorios.html   diversos   relatórios  de 
 avaliação, dentre os quais a Pesquisa de Imagem Institucional da UFBA. 
 
 No que diz respeito à pesquisa sobre a satisfação do usuário interno e 
 externo  do  HUPES,  ela existe e seus dados propiciam a elaboração de 
 relatórios  mensais pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
 e  Qualidade  Hospitalar  do Hospital Professor Edgard Santos. Estamos 
 solicitando  à  Coordenação da Comissão Própria de Avaliação - CPA que 
 inclua  os  relatórios dos meses de abril e maio deste ano no endereço 
 acima informado. 
 
 Ainda   sobre   este   item,   informamos   que  estamos  avaliando  a 
 possibilidade de que seja criado no Centro de Estudos 
 Interdisciplinares  para  o  Setor Público - ISP, órgão suplementar da 



 Universidade,  um núcleo de avaliação institucional de modo que possam 
 ser  agregadas  as diversas ações já existentes na Instituição na área 
 de   avaliação.  Por  fim,  reafirmamos  nosso  entendimento  que  uma 
 Universidade  pode  desenvolver  avaliação  institucional  baseada  em 
 outras  metodologias  que  não  a  da  qualidade  total  que orienta a 
 abordagem  da  "satisfação  do  cliente". Assim, não podemos aceitar o 
 resultado da auditoria que registra que "as referências da Unidade não 
 trazem  nada  de  concreto,  não são apresentados quaisquer relatórios 
 oriundos dessas possíveis pesquisas de satisfação". 
  
 Análise da Justificativa 
  
 a) A CGU está no aguardo da conclusão da TCE. 
  
 b)  A justificativa não elide o fato de que até o presente momento não 
 foi aberta a referida Sindicância. 
  
 c) Problemas de gestão identificados em 2004 
 I) A constatação permanece, pois indica também uma contradição entre a 
 situação fática e o parecer da Auditoria Interna. 
  
 II) A unidade reconhece a impropriedade. 
  
 III)As  informações  apresentadas  justificam  apenas  parcialmente  o 
 aumento de despesas, pois o aumento de alunos é da ordem de pouco mais 
 de 10% e os outros aumentos apontados não são quantificados. Além de a 
 Universidade  ter  efetuado  gastos com a pretensão de diminuir gastos 
 com telefone e água, fato que agrava a situação. 
  
 IV) As justificativas apresentadas são pertinentes. 
  
 V)É  necessário  que  o  controle  realizado  pelos departamentos seja 
 efetivo  e  além  de  fiscalizar  o  planejado,  fiscalize  o  próprio 
 planejamento e o cumprimento da carga horária em sala de aula prevista 
 no regime do docente, atentando para o fato de que existem professores 
 de 20h, 40h e dedicação exclusiva. 
 
 d)A Unidade remete justificativas ao item específico do  Relatório. 
  
 e)  A  justificativa  apresentada  pela Universidade parece atender às 
 recomendações da CGU, todavia não foram enviadas cópias dos documentos 
 referidos  o que inviabiliza a análise acerca da compatibilidade entre 
 as  orientações  expedidas  pelo  órgão  central  da Universidade e as 
 recomendações  da  CGU.  Não se pode deixar de registrar que apenas em 
 2006  a  Universidade  começou a tomar medidas com vistas a atender as 
 recomendações da CGU referentes ao exercício de 2004. 
  
 f) Não foram apresentadas justificativas. 
  
 g)  Na  justificativa fica evidente que ainda não foram finalizados os 
 lançamentos  referentes  ao  estoque  de processos e não refere em que 
 prazo pretende finalizar. 
  
 h)A Unidade remete justificativas ao item específico do  Relatório. 
  
 i)Nada a acrescentar. 



  
 j) Esta justificativa foi analisada no item específico deste relatório 
 que trata deste fato. 
  
 k)  No  item específico deste relatório, que trata deste fato consta a 
 identificação dos processos de dispensa. 
 
 l) Nada a acrescentar. 
 
 m)  A  Universidade  apresenta  justificativa  e remete a um site onde 
 constam  relatórios  em  versões  preliminares  e,  na maior parte dos 
 casos,  inseridos  após  a conclusão dos trabalhos da auditoria, razão 
 pela   qual   mantém-se  a  constatação  de  que  em  2005  não  foram 
 implementadas  as  recomendações. A análise dos documentos contidos no 
 site   indica  que  a  Universidade  está  caminhando  no  sentido  de 
 implementá-las. 
 
 A respeito da ocupação de imóveis sem a respectiva cobrança de aluguel 
 não foram apresentadas justificativas. 
 
 9.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS  
 
 9.2.1 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 9.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Não apresentação de relatório por unidade 
 
 O  processo  de  prestação  de contas foi devidamente instruído e nele 
 estão  presentes  todas  as  peças  exigidas  pela legislação. Não há, 
 todavia,  no  Relatório  de  Gestão,  relatório  de  cada  unidade  da 
 Universidade  o  que  seria  essencial  para a realização de análise e 
 controle  mais  eficazes.  Esta omissão contraria, como já referido em 
 item anterior, recomendação da CGU que sugeria a inserção de relatório 
 de  todas  as  unidades  constando  os itens: "perspectivas para o ano 
 seguinte" e "dificuldades enfrentadas". 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Falta  de  apresentação  de relatório por unidade, que possibilitariam 
 ação mais eficiente do Controle Interno. 
 
 CAUSA: 
 Não atendimento à recomendação da CGU. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  09  de  junho  de 2006, mediante Ofício GAB nº 521/2006, a Unidade 
 apresentou os seguintes esclarecimentos: 
 Quanto   à   observação   contida  no  relatório  anterior  acerca  da 
 necessidade   de  apresentação  de  relatórios  por  cada  Unidade  da 
 Universidade  temos  a  informar  que  para elaboração do Relatório de 
 Gestão  de  2005   observamos  o  roteiro definido pelo TCU através da 
 Decisão  Normativa  TCU Nº 71, de 07/12/2005. A partir dele firmamos o 
 entendimento  que o relatório a ser apresentado é o do Gestor, no caso 
 o Reitor, e deve registrar os fatos de gestão e  consolidar os dados e 
 informações  sobre a Universidade como um todo estando aí incluídos os 
 dados  relativos  às unidades de ensino e órgãos suplementares. Quanto 
 aos relatórios setoriais eles estarão sendo disponibilizados no portal 



 da  Universidade no link "Transparência Pública", ora em construção, e 
 a  Pró-Reitoria  de  Planejamento orientará às unidades a incluírem em 
 seus próximos relatórios os itens "perspectivas para o ano seguinte" e 
 "dificuldades enfrentadas". 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Caso  seja  implementada  pela Universidade a proposta indicada em sua 
 justificativa, restará atendida a recomendação da CGU. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Inserir  no  Relatório  de  Gestão  relatório de cada uma das unidades 
 constando,   dentre   outros,  os  itens:  "perspectivas  para  o  ano 
 seguinte" e "dificuldades enfrentadas". 
 
  
 9.2.2 ASSUNTO  - AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS  
 
 9.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (003)  
 Ausência de norma operacional regulamentando o relacionamento entre as 
 Fundações  de  Apoio  e  a  Universidade  Federal  da Bahia através de 
 convênios, parcerias, contratos e ajustes 
 
 Ao  longo  dos  últimos  anos  a  Controladoria  Geral  da  União  vem 
 constatando  nas  auditorias  de  acompanhamento e avaliação de gestão 
 diversos  problemas  nos ajustes firmados entre a Universidade Federal 
 da Bahia e as Fundações de Apoio. 
 Apesar  da  lei  n.º  8958/94  e  do decreto n.º 5.205/04 regularem as 
 relações  entre  as  instituições  federais  de  ensino  superior e as 
 fundações  de  apoio,  há  ainda  uma enorme lacuna no que se refere a 
 operacionalização e a pactuação desses instrumentos. 
 Na  UFBA,  a  ausência  de  regulamentação  tem  provocado  constantes 
 impropriedades/irregularidades  na  condução  dos projetos gerenciados 
 pelas Fundações de Apoio. Dos problemas já constatados, destacam-se: 
 1. Diretores de Unidades Acadêmicas assinando 
 convênios/contratos/ajustes   com   fundações   de   Apoio   e  órgãos 
 financiadores  sem  a  anuência da Administração Central, porém toda a 
 execução  sendo  realizada  na  UFBA  através  de  seus  funcionários, 
 professores e estudantes; 
 2. Existência de entidades privadas na Universidade sem documentos que 
 regulem tal relacionamento; 
 3. Utilização de espaços públicos para aulas que exigem 
 contraprestação pecuniária, sem a anuência da Administração Central; 
 4.   Utilização   pelas  Pró-Reitorias  (PRPPG,  PROPLAD,  PROEXT)  do 
 expediente:  "Gastar  pela  Fundação"  os  recursos  que  deveriam ser 
 recolhidos à conta Única da União; 
 5.  Apropriação  privada  de  Patrimônio  Público  (bens  e  materiais 
 permanentes) adquiridos mediante as Fundações de Apoio; 
 6. Ausência de registros patrimoniais e contábeis dos bens e materiais 
 adquiridos; 
 7.  Utilização  de  contratos genéricos que subsidiam a implantação de 
 projetos de extensão específicos; 
 8.  Desconhecimento pela comunidade acadêmica dos direitos e deveres a 
 serem  respeitados  pelos  agentes envolvidos nos projetos gerenciados 
 pelas  Fundações  de  Apoio, bem como os servidores administrativos da 
 Universidade; 
 Caso  não  seja  tomada  uma  decisão  de ordem geral e impositiva, os 



 problemas  existentes  reincidirão,  seja por desconhecimento entre os 
 agentes envolvidos, seja pela lacuna normativa existente na UFBA sobre 
 o  tema,  provocando  ressalvas  nos  relatórios  de auditoria podendo 
 chegar até a aplicação da irregularidade na gestão. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Não foi identificada. 
 
 CAUSA: 
 Não foi identificada. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Os   itens   de  1  a  8  dizem  respeito,  ao  final,  a  questão  do 
 relacionamento  entre  as  Fundações  de Apoio e a Universidade. Todos 
 deverão  ser  abrangidos  na  regulamentação  a ser estabelecida, como 
 consta do Ponto 3. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  gestor  afirma  que irá regulamentar a relação entre a Universidade 
 Federal da Bahia e suas Fundações de Apoio. 
 Mantém-se, portanto, a constatação. 
 A  Equipe  de  Auditoria  de  Acompanhamento  de  Gestão  de 2006 deve 
 observar se os problemas verificados foram efetivamente sanados. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 O  gestor  deve regulamentar, por meio de norma operacional, com amplo 
 debate   e   acesso   a  comunidade  acadêmica,  todo  o  conjunto  de 
 procedimentos que estejam relacionados com a contratação das Fundações 
 de Apoio pela Universidade Federal da Bahia. 
 A norma operacional deverá dispor especificamente sobre os nove pontos 
 acima relatados, como também sobre: 
 - Os  Direitos   e   Obrigações   da  Universidade  Federal  da  Bahia 
 - Os Direitos e Obrigações das Fundações de Apoio 
 - Os  Direitos   e   Obrigações   dos   Coordenadores   dos   Projetos 
 - Os Direitos e Obrigações dos Diretores de Unidades 
 - Os  Direitos   e   Obrigações  dos  servidores  Administrativos  que 
 participam  do  fluxo,  contratação  e  execução  dos  Projetos  Pelas 
 Fundações; 
 - Fluxograma de Contratação das Fundações de Apoio 
 - Anexos  -  Conjunto  de normas esparsas que interagem no processo de 
 contratação,  ajuste  ou  convênio  com  as  Fundações  (IN 01/97, Lei 
 8.666/93, Resolução 02/96 Conselho Universitário, dentre outras). 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
        Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão 
 efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos 
 o seguinte: 
 
 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (005)  
 Apuração   NUP   n.   00190.012248/2004-65  -  sub-utilização da  UDAP 
 
 4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (001)  
 Utilização de contabilização paralela na Universidade Federal da Bahia 
 - recursos movimentados em paralelo à conta única da União. 
 



 5.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (009)  
 Falhas na formalização legal de suprimento de fundos. 
 
 6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (002)  
 Falhas  Graves  na  incorporação  de  bens  e materiais permanentes ao 
 Patrimônio  da Ufba decorrentes de aquisições dos projetos gerenciados 
 pelas Fundações de Apoio. 
 
 6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (022)  
 Elevado   percentual   de  furtos  e  desaparecimento  de  bens  impõe 
 necessidade   de   estudos/medidas   visando  melhorias  na  segurança 
 patrimonial. 
 
 7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (006)  
 Realização  de concurso para docente com exigência apenas de graduação 
 
 7.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (020)  
 Reiterados pagamentos de diárias em período posterior ao deslocamento. 
 Cancelamento de viagem e não devolução dos valores recebidos. 
 
 7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (018)  
 Necessidade  de  apuração  das  denúncias  envolvendo  a prefeitura do 
 campus   não   abrangidas   pela  sindicância  n.º  23066.038031/04-81 
 7.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (021)  
 Falta  de  apresentação  de  documentos.  Necessidade  de  melhoria da 
 informação  gerencial como instrumento de desenvolvimento da missão da 
 Coordenadoria  de  Controle Interno da Universidade - CCI. Necessidade 
 de  promoção  da  parceria  entre  CCI  e  os Setores que gerenciam os 
 sistemas de banco de dados na UFBA. 
 
 7.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (023)  
 Falhas  graves  na  condução  do processo de apuração de acumulação de 
 cargos,  jornadas  acima  de  80  horas semanais e exercício de outras 
 atividades  por professores com dedicação exclusiva. Grande quantidade 
 de  servidores  que participam/participaram ilegalmente de gerência ou 
 administração de sociedade privada. 
 
 8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Falta   de   elementos   obrigatórios   na  composição  dos  processos 
 licitatórios. 
 
 8.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (014)  
 Falta  de  critérios  objetivos  na  fixação  de  valor  mínimo para a 
 concessão  de  uso  de espaços da Universidade, constante do edital de 
 concorrência. 
 
 8.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (010)  
 Dispensas  indevidas  para contratação de fundação de apoio com fulcro 
 no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 
 
 8.2.1.2 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Dispensas  de  licitação baseadas no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666 
 sem o justificado caráter emergencial. 
 
 8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (015)  
 Autorização   verbal   para   execução   de   serviços  de  engenharia 



 extracontratuais e atrasos injustificados de processos 
 administrativos. 
 
 9.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (007)  
 Não apresentação de relatório por unidade 
 
 9.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (003)  
 Ausência de norma operacional regulamentando o relacionamento entre as 
 Fundações  de  Apoio  e  a  Universidade  Federal  da Bahia através de 
 convênios, parcerias, contratos e ajustes 
 
                   Salvador, 29 de junho de 2006 
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CERTIFICADO Nº      : 175139 
UNIDADE AUDITADA    : UFBA 
CÓDIGO              : 153038 
EXERCÍCIO           : 2005 
PROCESSO Nº         : 23066.004154/06-61 
CIDADE              : SALVADOR 
 
 
 
                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados 
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da 
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório  estão  relacionados  nas  folhas  0002  a  0004,  deste 
processo. 
 
3.     Diante dos exames aplicados, de acordo com  o  escopo  
mencionado no  parágrafo  segundo,  consubstanciados no Relatório  de 
Auditoria de Avaliação da Gestão nº 175139, houve gestores cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes: 
 
 
3.1  IMPROPRIEDADES: 
 
3.1.1.1 
Apuração   NUP   n.   00190.012248/2004-65  -  subutilização  da  UDAP 
 
4.1.1.1 
Utilização de contabilização paralela na Universidade Federal da Bahia 
- recursos movimentados em paralelo à conta única da União. 
 
5.1.1.1 
Falhas na formalização legal de suprimento de fundos. 



 
6.1.1.1 
Falhas  Graves  na  incorporação  de  bens  e materiais permanentes ao 
Patrimônio  da Ufba decorrentes de aquisições dos projetos gerenciados 
pelas Fundações de Apoio. 
 
6.1.1.2 
Elevado   percentual   de  furtos  e  desaparecimento  de  bens  impõe 
necessidade   de   estudos/medidas   visando  melhorias  na  segurança 
patrimonial. 
 
7.1.1.1 
Realização  de concurso para docente com exigência apenas de graduação 
 
7.2.1.1 
Reiterados pagamentos de diárias em período posterior ao deslocamento. 
Cancelamento de viagem e não devolução dos valores recebidos. 
 
7.3.1.1 
Necessidade  de  apuração  das  denúncias  envolvendo  a prefeitura do 
campus   não   abrangidas   pela  sindicância  n.º  23066.038031/04-81 
 
7.3.2.1 
Falta  de  apresentação  de  documentos.  Necessidade  de  melhoria da 
informação  gerencial como instrumento de desenvolvimento da missão da 
Coordenadoria  de  Controle Interno da Universidade - CCI. Necessidade 
de  promoção  da  parceria  entre  CCI  e  os Setores que gerenciam os 
sistemas de banco de dados na UFBA. 
 
7.3.3.1 
Falhas  graves  na  condução  do processo de apuração de acumulação de 
cargos,  jornadas  acima  de  80  horas semanais e exercício de outras 
atividades  por professores com dedicação exclusiva. Grande quantidade 
de  servidores  que participam/participaram ilegalmente de gerência ou 
administração de sociedade privada. 
 
8.1.1.1 
Falta   de   elementos   obrigatórios   na  composição  dos  processos 
licitatórios. 
 
8.1.2.2 
Falta  de  critérios  objetivos  na  fixação  de  valor  mínimo para a 
concessão  de  uso  de espaços da Universidade, constante do edital de 
concorrência. 
 
8.2.1.1 
Dispensas  indevidas  para contratação de fundação de apoio com fulcro 
no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 
 
8.2.1.2 
Dispensas  de  licitação baseadas no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666 
sem o justificado caráter emergencial. 
 
8.2.2.1 
Autorização   verbal   para   execução   de   serviços  de  engenharia 
extracontratuais e atrasos injustificados de processos 
administrativos. 



 
9.2.1.1 
Não apresentação de relatório por unidade 
 
9.2.2.1 
Ausência de norma operacional regulamentando o relacionamento entre as 
Fundações  de  Apoio  e  a  Universidade  Federal  da Bahia através de 
convênios, parcerias, contratos e ajustes 
 
 
 
 
 
                  Salvador, 29 de junho de 2006 
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RELATÓRIO Nº : 175139 
EXERCÍCIO :  2005 
PROCESSO Nº: 00205.000046/2006-26 
UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
CÓDIGO : 153038 
CIDADE : SALVADOR – BA 
 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 
 

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

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 

47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que 

certificou as contas dos gestores no período de 01/jan/2005 a 31/dez/2005 como REGULARES e, 

REGULARES COM RESSALVA.  

2.  As questões objeto de ressalvas/irregularidades  foram levadas ao conhecimento dos 

gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro 

de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, e estão relacionadas em 

tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões 

constam do Relatório de Auditoria. 

3.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior 

remessa ao Tribunal de Contas da União.  

 
Brasília,  28  de  julho  de 2006. 

 
 

 
Diretor de Auditoria da Área Social 

 
 


