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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Auditoria Interna
Coordenação de Auditoria
Divisão de Auditoria
Relatório de Auditoria Interna Nº 3/2019
A Auditoria de Avaliação de Controles Internos, no âmbito da Diretoria de Gestão, Ar culação e Projetos Educacionais - DIGAP foi realizada no
período de 29 de maio a 13 de dezembro de 2018, em atendimento ao item 3 do anexo III do Plano Anual de A vidades de Auditoria Interna - PAINT/2018 e em
conformidade com a Ordem de Serviço nº 09/2018 (SEI 0904100).

CONTROLE DE GESTÃO
Assunto: AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS
Objeto: Avaliação dos controles internos no âmbito dos Contratos nº 190/2013, vigente até 19/06/2019; 191/2013, vigente até 02/07/2019; e
192/2013, vigente até 16/07/2019, os quais têm por objeto a supervisão de obras no âmbito do FNDE.
Qualiﬁcação do instrumento:
Controles internos adotados pela DIGAP quanto à gestão dos Contratos n.ºs 190/2013 - Dervish Engenharia & Consultoria Ltda. - EPP; 191/2013 Concremat Engenharia e Tecnologia S/A; e 192/2013 - Gaiga Engenharia e Consultoria Ltda. - ME.
Montante dos recursos ﬁnanceiros analisados:
Não se aplica
Extensão dos exames:
Junho de 2013 a maio/2018.

1.

ACHADOS

1.1.
Fragilidade nos critérios para solicitação de supervisão; solicitações de supervisão fora dos critérios estabelecidos; e fragilidade
na projeção da necessidade de supervisões para os próximos anos.
Fato:
O Plano de Monitoramento de Obras – 2017 (SEI 1097945) é o documento norteador das diversas ações que são empreendidas pela
Coordenação-Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais – CGIMP, vigente até a presente data, e compreende as diversas ações que
são empreendidas pela citada Coordenação-Geral, dentre elas as supervisões das obras de engenharia, conforme abaixo transcrito:
O obje vo perseguido por esta CGIMP/FNDE é que as obras sejam supervisionadas pelo menos quatro vezes durante sua execução conforme a seguinte distribuição:
- Entre 7% a 15% - 1ª visita;
- Entre 30% a 40% - 2ª visita;
- Entre 50% a 60% - 3ª visita; e
- Entre 90% a 100% - visita ﬁnal (p. 6).
Há também situações especiais em que são demandadas supervisões para as empresas:
- Supervisões solicitadas pelos órgãos de controle; e
- Obras concluídas que não receberam vistoria ﬁnal com intuito de subsidiar a análise de cumprimento do objeto na prestação de contas.

Prevê, ainda, que na fase de conclusão a obra receba uma supervisão ﬁnal que pode ocorrer a par r de 90% de execução sica da obra ou após
seu recebimento deﬁni vo. (p. 7)
Em reunião realizada entre esta equipe de auditoria e a equipe da CGIMP, em 02/08/2018, foi esclarecido que os percentuais de execução da obra
ideais para que cada supervisão seja realizada foram estabelecidos a par r de critérios de engenharia, de modo que pudesse ser acompanhado o cumprimento
do objeto pactuado em momentos que permitem ser observados elementos chaves, sob o ponto de vista da engenharia, no que tange a cada etapa de evolução
da obra.
Ainda nessa reunião foi informado que:
a) A previsão de 4 supervisões, com base na evolução sica da obra, é para construção de creches. No caso da construção de quadra e coberturas
o número de supervisões previstas é de 3; e
b) Há um déﬁcit entre a necessidade de supervisões e o total contratado com as empresas de supervisão de obras de engenharia.
Para realizar as supervisões das obras foram contratadas, a par r de demandas es madas por mesorregião, as empresas DERVISH ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA (contrato nº 190/2013), CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (contrato 191/2013) e GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME (contrato nº192/2013), que são acionadas pela CGIMP/DIGAP por meio de Ordens de Serviços, nas quais são relacionadas as obras que serão
supervisionadas.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 17/2018, de 31/07/2018 (SEI 0990497), perguntou-se à DIGAP quais os critérios u lizados para a seleção
das obras de engenharia que compõem as Ordens de Serviços.
Em atendimento, a DIGAP emi u o Memorando 5949/2018/CGIMP, de 09/08/2018 (SEI 0991623), informando:
São u lizados atualmente os seguintes critérios:
- Lista geral: Com base no quan ta vo disponibilizado por cada empresa supervisora, são veriﬁcadas as obras que possuem maior necessidade de supervisão,
u lizando-se critérios de an guidade e evolução.
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Obs.: São criadas prioridades, primeiramente, obras com mais de 15% de execução que nunca veram supervisão; obras com úl ma supervisão an ga (2013 a 2015)
e, por úl mo, obras com supervisão nos úl mos anos que alegam evolução (possuem vistoria do município após úl ma supervisão apresentando avanço). Também
são incluídas obras recentemente concluídas sem a realização de supervisão após a sua conclusão. O corte é feito ao a ngir o quan ta vo mensal disponibilizado por
cada empresa.
- Solicitação dos técnicos: Ao analisar a obra o técnico pode decidir quanto a necessidade do envio da empresa de supervisão para averiguação da situação ou
conﬁrmação dos dados informados no sistema.
- Solicitação da análise de cumprimento do objeto: É solicitado periodicamente pela CGEST (Cumprimento do Objeto), supervisão de obras concluídas que estão sob
análise de cumprimento de objeto para prestação de contas.
Vale registrar que o sistema de supervisão de obras - SIMEC Obras 2.0, vem atendendo sistema camente a recomendação do Tribunal de Contas da União, ACÓRDÃO
N º 2165/2012 – TCU – Plenário, no item 9.3.16, que determinou “implemente metodologia de forma a garan r que todas as obras do Programa Proinfância sejam
objeto de, no mínimo, três vistorias presenciais durante sua execução sica, com intervalos tecnicamente jus ﬁcáveis, e com pelo menos uma visita antes da obra
a ngir o percentual de 80% de execução”.
E também o Acórdão nº 2580/2014/TCU – Plenário, em seu item 9.2.7.4 que determina ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que
“implemente plano de ﬁscalização in loco, de forma direta ou por meio de terceirização, para obras das creches, inclusive em situação regular, garan ndo que a
primeira vistoria ocorra antes do repasse total dos recursos e a úl ma ao ﬁnal, por ocasião da conclusão da obra”.

Ainda, esta Auditoria solicitou que fosse apresentado Relatório contendo as seguintes informações:
- Empresa supervisora;
- ID da obra;
- Estado;
- Município;
- Mesorregião;
- Nº da OS;
- Data da OS;
- Data da visita de supervisão;
- Data da inserção do relatório de supervisão no SIMEC; e
- Percentual de evolução da obra.
Em atendimento, a DIGAP encaminhou planilhas, extraídas do SIMEC, subdivididas de acordo com o status da obra, conforme classiﬁcadas no
SIMEC: “Concluída”, “Contratação”, “Em Reformulação”, “Execução”, “Inacabada”, “Licitação”, “Paralisada” e “Planejamento pelo Proponente”. Não foi informada
a data de extração do relatório, contudo esse con nha dados até a data de 03/08/2018.
O status da obra é declarado pela En dade Executora (EEx), à exceção no caso de obras inacabadas, as quais são automa camente assim
classiﬁcadas quando do vencimento do Termo de Compromisso sem que a obra esteja declarada como concluída.
Para complementar e validar as informações das planilhas apresentadas pela DIGAP recorreu-se a consultas no SIMEC, por amostragem, no
período compreendido entre 01/09/2018 à 11/10/2018.
Para manter simetria com os termos usados no SIMEC, as “vistorias in loco” realizadas pelas empresas contratadas para supervisão de obras de
engenharia serão chamadas nesse relatório de “supervisão” e as “vistorias in loco” realizadas pelas Ins tuições (En dades Executoras) serão chamadas nesse
relatório de “vistoria”.
Ao analisar os dados disponíveis (planilhas e SIMEC) referentes às obras sujeitas à supervisão, esta equipe de auditoria encontrou obras que foram
supervisionadas sem observância aos critérios pré-estabelecidos de seleção, conforme os quadros analí cos a seguir apresentados por status da obra:
I - Quanto a obras com status de “Concluída”:
Havia, quando da extração do Relatório, 9.756 obras concluídas. Dessas, considerando-se a úl ma inserção de informação por parte da En dade
Executora como sendo a data de conclusão da obra, havia 5.572 concluídas sem supervisão após sua conclusão, 57% do total (SEI 1100053), conforme quadro
abaixo:
Quadro analí co 1:
Situação da supervisão

Quantidade de
obras

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
maior que 720 dias

1.553

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 541 e 720 dias

388

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 361 e 540 dias

516

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 181 e 360 dias

987

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 61 e 180 dias

1.107

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 31 e 60 dias

491

Última Supervisão da Empresa anterior à Última Vistoria da Instituição
entre 0 e 30 dias

530
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Total de obras concluídas sem supervisão

5.572

Fonte: SIMEC

Em relação aos demais status de obras, foram analisadas as supervisões realizadas a par r de 01/01/2016.
Dessas supervisões foram consideradas aderentes aos critérios estabelecidos pela DIGAP:
a) Aquelas feitas de acordo com a evolução do percentual de execução da obra declarado pelas En dades Executoras, conforme deﬁnido no Plano
de Monitoramento de Obras – 2017, admi ndo-se 10% a mais ou a menos;
b) Aquelas feitas após solicitação de “obra vinculada” pela En dade Executora (solicitação feita sempre que seja necessária contratação de nova
empresa para dar con nuidade à execução da obra); e
c) Aquelas feitas após a declaração de obras concluída.
As supervisões consideradas pela equipe de auditoria como não aderentes aos critérios estabelecidos pela DIGAP foram:
a) Aquelas feitas sem que houvesse alteração no percentual de execução da obra declarado pela En dade Executora; e
b) Aquelas feitas com alteração de percentual de execução da obra declarado pela En dade Executora inferior à 5%.
II - Quanto a obras com status “Contratação”:
Foram analisadas por amostragem apenas obras com mais de uma supervisão.
Quadro analí co 2:
Descrição

Quan dade

Total de supervisões realizadas no período

207

Supervisões analisadas por amostragem pela equipe de auditoria

94

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela
DIGAP

58

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

36

Percentual, na amostra, de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

38,30%

Fonte: SIMEC

III - Quanto a obras com status de “Em Reformulação”:
Quadro analí co 3:
Descrição

Quan dade

Total de supervisões realizadas no período

73

Supervisões analisadas pela equipe de auditoria

73

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela
DIGAP

29

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

44

Percentual de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

60,27%

Fonte: SIMEC

IV - Quanto a obras com status de “Inacabada”:
Foram analisadas por amostragem apenas obras com mais de uma supervisão.
Quadro analí co 4:
Descrição

Quantidade

Total de supervisões realizadas no período

1.071

Supervisões analisadas por amostragem pela equipe de auditoria

427

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela DIGAP

150
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Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

277

Percentual, na amostra, de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

64,87%

Fonte: SIMEC

V - Quanto a obras com status de “Licitação”:
Foram analisadas por amostragem apenas obras com mais de uma supervisão.
Quadro analí co 5:
Descrição

Quantidade

Total de supervisões realizadas no período

842

Supervisões analisadas por amostragem pela equipe de auditoria

203

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela DIGAP

88

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

115

Percentual, na amostra, de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

56,65%

Fonte: SIMEC

VI - Quanto a obras com status de “Paralisada”:
Foram analisadas por amostragem apenas obras com mais de uma supervisão.
Quadro analí co 6:
Descrição

Quantidade

Total de supervisões realizadas no período

1.990

Supervisões analisadas por amostragem pela equipe de auditoria

563

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela DIGAP

267

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

296

Percentual, na amostra, de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

52,58%

Fonte: SIMEC

VII - Quanto a obras com status de “Planejamento pelo Proponente”:
Todas as supervisões com esse status estavam fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP. Em 47 obras, a supervisão foi feita sem que tenha
havido repasse de recursos pelo FNDE, ou seja, há apenas termo de compromisso assinado, dessas, 41 foram solicitadas por meio de uma mesma ordem de
serviço (38431272017).
Quadro analí co 7:
Descrição

Quan dade

Total de supervisões realizadas no período

53

Supervisões analisadas pela equipe de auditoria

53

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela
DIGAP

0

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

53

Percentual de supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos
pela DIGAP

100,00%
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Fonte: SIMEC

VIII - Quanto a obras com status de “Execução”:
Quadro analí co 8:
Descrição

Quan dade

Total de supervisões realizadas no período

10.191

Supervisões analisadas por amostragem pela equipe de auditoria

262

Supervisões realizadas dentro dos critérios estabelecidos pela
DIGAP

185

Supervisões realizadas fora dos critérios estabelecidos pela DIGAP

77

Percentual, na amostra, de supervisões realizadas fora dos critérios
estabelecidos pela DIGAP

29,39%

Fonte: SIMEC

Conforme demostrado nos quadros acima (2 a 8), da análise de 1.675 supervisões, constatou-se um percentual de 53,62% fora dos critérios
técnicos estabelecidos pela DIGAP no Plano de Monitoramento.
Esse percentual de supervisões fora dos critérios se refere a obras que não apresentaram avanço em sua execução ou veram avanço inferior a
5%, e que, por isso, apresentaram relatórios de supervisão idên cos ou similares.
Caso sejam descontados os 5% de supervisões que podem ser demandadas em caráter de urgência, as quais, conforme manifestação da DIGAP no
Memorando 5.949/2018/CGIMP (SEI 0991623), são u lizadas para atendimento das demandas de órgãos de controle, ainda assim quase 50% de supervisões
foram solicitadas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela DIGAP.
Enfa za-se que o FNDE deve atentar para o fato de que as empresas contratadas realizam as supervisões conforme são demandadas. Dessa
forma, solicitação de supervisão sem vinculação aos critérios pré-estabelecidos ou que se enquadrem no percentual emergencial, demonstra certa medida de
ineﬁcácia, podendo impactar os resultados esperados da supervisão.
Além disso, o alto índice de supervisões solicitadas fora dos critérios pré-estabelecidos fragiliza todo o processo de monitoramento, impactando
inclusive o cálculo da quan dade de supervisões necessárias para o monitoramento das obras em uma nova contratação, conforme exposto a seguir.
Solicitou-se, também, o demonstra vo do déﬁcit entre as supervisões anuais contratadas e a real necessidade de supervisão atual, bem como
projeções para os próximos cinco exercícios, caso houve-se.
Em atendimento a DIGAP emi u o Memorando 6661/2018/ CGIMP, de 31/08/2018 (SEI 1029286) informando:
Os contratos permitem atualmente um total es mado de 10.306 (dez mil trezentos e seis) supervisões, considerando o quan ta vo inicial contratado, de cerca
de 8.247 (oito mil duzentos e quarenta e sete) supervisões e o acréscimo em 25% nos três contratos.
A demanda necessária para os próximos anos, após nova licitação, é de cerca de 14.000 (quatorze mil) supervisões/ano, conforme es ma vas abaixo:
Acrescentamos que essa previsão ainda se encontra em fase de avaliação e deﬁnição por parte desta CGIMP e da DIGAP.
Foram u lizados os seguintes critérios para es ma va de quan dade de supervisões:

Es ma va de Supervisões a realizar

1. Obras concluídas até 2012

0 supervisões a realizar

2. Obras Concluídas após 2012 sem supervisão após conclusão

1 supervisão a realizar

3. Obras Inacabadas sem supervisão pós úl ma vistoria

1 supervisão a realizar

4. Obras Canceladas

0 supervisões a realizar

5. Creches e Escolas PAR e outros (total)

5 supervisões

Com supervisão de até 25% realizada

4

Com supervisão de até 50% realizad

3

Com supervisão de até 75% realizada

2

Com supervisão acima de 75% realizada

1

6. Quadras e Coberturas (total)

3 Supervisões

Com supervisão de até 50% realizada

2

Com supervisão acima de 150% realizada

1

Total de Supervisões a realizar considerando avanço até conclusão para as obras
pactuadas em andamento, concluídas e não iniciadas com pedidos de desbloqueio.

29.530 Supervisões

Considerando que o tempo médio para conclusão das obras é de 2 anos (730 dias) e
que todas as obras não iniciadas com pedido de desbloqueio iniciem:

15.438 Supervisões no primeiro
Ano

Quan dade de obras a serem vistoriadas:

14.411 Obras

A DIGAP apresentou projeção da necessidade de supervisões para os próximos dois anos apontando aumento no quan ta vo de supervisões a
serem contratadas (nova licitação). Não foi apresentado demonstra vo de déﬁcit de supervisões nos anos anteriores, conforme solicitado pela equipe de
auditoria.
A projeção está baseada nos números absolutos atuais de cada obra, em um total de 29.530 supervisões a serem realizadas.
Ao projetar a necessidade anual, a DIGAP considerou que 15.438 supervisões deverão ser realizadas no primeiro ano da contratação, baseada na
premissa de que “(...) o tempo médio para conclusão das obras é de 2 anos (730 dias) e que todas as obras não iniciadas com pedido de desbloqueio iniciem”
(Memorando 6661/2018/CGIMP, de 31/08/2018, SEI 1029286).
No entanto, a projeção apresentada desconsidera os seguintes aspectos e situações relevantes referentes ao Programa:
1. As 5.052 obras concluídas pós 2012 sem supervisão após declaração de conclusão não são uma es ma va e não demandam novas ações das
En dades Executoras. Por essas caracterís cas, não devem ser incluídas no cômputo da média anual da necessidade de supervisão, posto que devam ser
realizadas apenas no primeiro ano da nova contratação.
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2. Obras que possivelmente terão status de “Inacabada” nos próximos anos, baseada na análise dos dados de anos anteriores, e que, portanto,
não demandarão o mesmo número de supervisões que aquelas que venham a ser concluídas;
3. Obras que não serão concluídas no prazo es mado de dois anos, baseada na análise dos dados de anos anteriores;
4. Se há diferença no tempo médio de conclusão das obras por mesorregião, posto que os objetos são licitados com esse recorte; e
5. Se há diferença no percentual de obras inacabadas por mesorregião, posto que os objetos são licitados com esse recorte.
A DIGAP aﬁrma que há um déﬁcit entre a necessidade de supervisões futuras e o quan ta vo de supervisões contratadas. Contudo, as análises
feitas pela equipe de auditoria vão de encontro à aﬁrmação da Diretoria, ao demonstrar que mais de 50% das supervisões estão fora dos critérios técnicos
estabelecidos pela DIGAP.
Ademais, é relevante destacar que se encontra em curso licitação para nova contratação de empresas de engenharia para supervisão de obras,
devendo tais apontamentos serem avaliados imediatamente para que possam ser evitados na próxima contratação.
Manifestação do Gestor:
Informamos que em 2012 o Tribunal de Contas da União – TCU determinou a esta autarquia que efetuasse o acompanhamento in loco da execução sica das obras,
de forma direta ou por meio de terceirização. Assim, em 2013 o FNDE realizou uma licitação e contratou 3 (três) empresas especializadas de engenharia para tal
a vidade. À época foi previsto 4 supervisões in loco em consonância com o acórdão TCU. No desenvolvimento das a vidades de supervisão entre 2013 e 2018, a
Coordenação de Monitoramento (CGIMP) foi sendo demandada a efetuar supervisões in loco por órgãos de controle, ainda que sem evolução sica, a ﬁm de aferir o
real estado da obra ou a situação a que se encontra.
Ainda, com o advento da implementação das obras de metodologia Inovadora – MI, acordou-se que estas seriam supervisionadas mensalmente, visto que se esperava
uma evolução célere daqueles empreendimentos. Existem também casos em que o ﬁscal de obra insere uma vistoria com determinado percentual de execução,
todavia quando a empresa supervisora vai ao local detecta que o percentual informado foi superes mado ou que não houve evolução sica de fato, o que infere que
foi inserido tal informação pelo ﬁscal a ﬁm de solicitar novos recursos, porém essa ação implica nova supervisão disparada pelo FNDE à obra.
Além disto, outras ações não previstas inicialmente podem demandar a realização de novas vistorias, como no caso das obras pertencentes à Portaria nº 348/2016
criada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual estabeleceu diretrizes para a retomada de alguns empreendimentos paralisados. Por se
tratarem de obras objetos de monitoramento especial, foram agendadas vistorias de supervisão a ﬁm de conﬁrmar a retomada das obras.
Por ﬁm, esclarecemos que o atual formato u lizado para disparar as supervisões vem sendo discu do de maneira a tornar o processo mais obje vo, visto que é
preciso ponderar o número de visitas in loco, pologia e fase da obra, demandas órgãos de controle e monitoramento especial, quando necessário.

Análise da Equipe:
As jus ﬁca vas prestadas pela Unidade não incluem novos elementos que alterem o fato apresentado por esta equipe de auditoria de que as
Ordens de Serviço emi das pela DIGAP, para a realização das supervisões pelas empresas contratadas, não seguem critérios obje vos que tenham por objeto
acompanhar as obras sob a gestão do FNDE.
Além disso, na análise realizada pela auditoria, as obras que u lizaram metodologia inovadora (MI) corresponderam a um percentual baixo,
sobretudo porque o corte temporal foi 01/01/2016, quando essa metodologia não estava mais sendo u lizada. Assim, as par cularidades de supervisão dessas
obras não inﬂuenciaram na conclusão, após análise por amostragem, de que quase metade das supervisões solicitadas não aderiram aos critérios técnicos
estabelecidos pela DIGAP.
Ainda, conforme explicado anteriormente, foram consideradas aderentes as supervisões que atendessem aos seguintes critérios técnicos
estabelecidos pela DIGAP:
1. Aquelas feitas de acordo com a evolução do percentual de execução da obra declarado pelas En dades Executoras, conforme deﬁnido no Plano
de Monitoramento de Obras – 2017, admi ndo-se 10% a mais ou a menos;
2. Aquelas feitas após solicitação de “obra vinculada” pela En dade Executora (solicitação feita sempre que seja necessária contratação de nova
empresa para dar con nuidade à execução da obra); e
3. Aquelas feitas após declaração de obras concluída.
Assim, toda e qualquer evolução declarada pela En dade Executora foi considerada, devendo justamente a supervisão conﬁrmar ou não o
declarado. Também, as “obras pertencentes à Portaria nº 348/2016 criada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual estabeleceu
diretrizes para a retomada de alguns empreendimentos paralisados”, por serem “obra vinculada”, não foram computadas no percentual de quase cinquenta por
cento das supervisões solicitadas que não aderiram aos critérios técnicos estabelecidos pela DIGAP.
O percentual de 5% de supervisões demandado para atendimento aos órgãos de controle foi descontado do cômputo de supervisões fora dos
critérios técnicos estabelecidos pela DIGAP no Plano de Monitoramento.
A DIGAP exalta o Acordão do TCU “que determinou a esta autarquia que efetuasse o acompanhamento in loco da execução sica das obras, de
forma direta ou por meio de terceirização”. Não obstante a decisão daquela corte de contas, entende-se que o FNDE, no atendimento da determinação, não
poderia deixar de considerar a eﬁciência e eﬁcácia esperada para as ações de supervisão, a par r da deﬁnição de critérios claros e obje vos.
Por ﬁm, a projeção da necessidade de supervisões para os próximos anos desconsidera dados históricos referentes à evolução das obras no
decorrer do Programa, tornando frágil seu embasamento, o que pode levar a um dimensionamento equivocado das necessidades futuras.
Recomendações:
1.1.1. Aprimorar o processo de monitoramento a par r da adoção de critérios de gestão baseado em riscos, considerando questões como a
localidade, o nível de maturidade, a situação, o estágio e as caracterís cas da obra, u lizando o nível de risco na deﬁnição das intervenções pelo gestor federal,
inclusive para realização de visitas às obras.
1.1.2. Reavaliar o modelo de contratação de prestadores de serviço para realização de visitas às obras tornando-o aderente ao monitoramento
baseado em risco, que possibilite uma maior ﬂexibilidade na solicitação de visitas in loco.
1.1.3. Implementar sistemá ca de acompanhamento do processo de emissão de ordens de serviço para supervisão das obras, deﬁnindo controles
quanto ao atendimento dos critérios deﬁnidos.

1.2.
Fragilidade no ateste de recebimento dos relatórios de supervisão entregues pelas empresas supervisoras por ausência de
avaliação qualita va por parte do FNDE.
Fato:
A par r da análise de 65 obras (cada obra teve em média 4 supervisões), selecionadas aleatoriamente, foram iden ﬁcadas as seguintes situações:
ausência do registro das medições e divergências entre informações, medições e critérios registrados nos relatórios de supervisão de uma mesma obra.
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Solicitou-se os “relatórios/registros/planilhas da análise e avaliação dos serviços executados pelas empresas contratadas realizadas no período de
agosto/2017 a julho/2018”. Em atendimento, a unidade encaminhou o Memorando nº 6661/2018/CGIMP, de 31/08/2018, SEI 1029286, no qual informou o que
se segue:
Esclarecemos que esta coordenação de monitoramento não dispõe de registros das análises realizadas pelos técnicos como avaliação dos serviços executados pelas
empresas contratadas. Caso haja algum ques onamento ou necessidade de esclarecimento sobre a supervisão realizada pelas empresas supervisoras, é solicitada
ordem de serviço re ﬁcadora para correção do que for necessário. Ainda, as respostas às irregularidades (restrições e inconformidades) detectadas pelas empresas e
registradas no Obras 2.0, são analisadas pela equipe técnica das CGIMP. Esta em curso a elaboração de termo de referência para contratação de novas empresas
supervisoras. Para tanto, esta coordenação de monitoramento vem criando critérios a ﬁm de avaliar as vistorias feitas a par r do novo contrato, bem como
desenvolvendo nova metodologia de supervisão a ﬁm de aprimorar a forma de supervisionar as obras.

O quadro abaixo apresenta os iden ﬁcadores únicos – IDs e Ordens de Serviços – total de nove entre as 65 obras da amostra desta auditoria –
cujos relatórios de supervisão não apresentaram o registro das medições aferidas pelos agentes das empresas contratadas:
ID
Nº OS
19547 41116342017
19547 43636342017
1013633 942122014
24477 30731182016
12519
825232014
1431
109232013
13189 52914522018
5583
382692014
26066 40575332017
Fonte: SIMEC, acesso em novembro de 2018.

Ainda, a par r de comparação das informações prestadas em relatórios anteriores, com relatórios subsequentes, registrados pela mesma empresa
supervisora, observaram-se divergências nas informações prestadas.
Como exemplo, cita-se a obra com a iden ﬁcação (ID) nº 33117, a qual tem por objeto a construção de uma quadra poliespor va coberta com
ves ário no valor de R$ 509.979,25, para a qual foram realizadas 07 (sete) supervisões, em que alguns relatórios apresentam percentuais de evolução da obra
decrescentes em relação ao anterior. Ainda, veriﬁcou-se que a foto inserida na primeira supervisão não é da mesma obra mostrada nas supervisões seguintes.
Na primeira supervisão, demandada pela Ordem de Serviço (OS) nº 767452014, datada de 13/06/2014, foi medida a evolução de 73,28% da obra,
conforme tela abaixo, e anexada no relatório a seguinte fotograﬁa:

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Na segunda supervisão, demandada pela Ordem de Serviço (OS) nº 1233452014, realizada em 04/10/2014, foi medida a evolução de 56,86% da
obra, conforme tela abaixo, e anexada no relatório a seguinte fotograﬁa:

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Na terceira supervisão, demandada pela Ordem de Serviço (OS) nº 28074212016, realizada em 22/02/2016, foi medida a evolução de 75,06% da
obra, conforme tela abaixo, e anexada no relatório a seguinte fotograﬁa:

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Na quarta supervisão, demandada pela Ordem de Serviço (OS) nº 44664412017, realizada em 28/07/2017, foi medida a evolução de 67,54% da
obra, evolução referente a um novo contrato no valor de R$ 91.306,08, conforme tela abaixo, e anexada no relatório a seguinte fotograﬁa:
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Analisando os dados apresentados nos diversos relatórios, constata-se que as informações apresentadas no primeiro relatório e as informações
que foram apresentadas nos demais relatórios, apresentam inconsistências, tais como: divergências nas medições e nas caracterís cas da obra. Não consta no
SIMEC registro de ques onamentos à empresa acerca das divergências, indicando que a princípio não houve a avaliação qualita va por parte da DIGAP/FNDE
dos dados dos relatórios apresentados pelas empresas.
Em outra obra, com a iden ﬁcação (ID) nº 1007324, a qual tem por objeto a construção de uma quadra escolar coberta com ves ário no
município de Glória/BA, no valor de R$ 340.472,06, veriﬁcou-se que foram realizadas 07 (sete) vistorias por empresa supervisora contratada pelo FNDE.
A segunda supervisão, demandada pela Ordem de Serviço (OS) nº 23004212015, realizada em 23/07/2015 foi medida a execução de 25,87% da
obra, sem execução de alguns itens de superestrutura, conforme telas abaixo:

https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1644936&infra_…
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Nas supervisões subsequentes, realizadas em 18/04/2017, 07/06/2017, 27/11/2017, 07/06/2018, registrou-se sempre a medição de 11,19%, com
a aferição de diversos itens não executados anteriormente. Em 14/03/2017, o ﬁscal da obra registrou a medição de 12,71%. Segue abaixo a tela da medição que
consta no relatório da terceira supervisão, realizada em 18/04/2017, por demanda da OS nº 41744302017, e algumas das fotograﬁas que constam no relatório
fotográﬁco da supervisão:

https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1644936&infra_…
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.
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Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Foram iden ﬁcadas inconsistências nas informações con das no segundo e terceiro relatórios de supervisão. Observa-se que a planilha
orçamentária apresentada no segundo relatório tem o valor total de serviços de R$ 477.488,28, enquanto o terceiro relatório de supervisão apresenta o valor
total de 340.472,06. Os serviços e valores que constam nos dois relatórios comparados também são divergentes. Embora visualmente, a par r da comparação
entre as fotograﬁas dos dois relatórios de supervisão, seja possível veriﬁcar uma evolução na execução da obra no terceiro relatório, seu percentual total de
medição é inferior ao do segundo relatório de medição.
No que tange aos critérios adotados pelos agentes de supervisão, observou-se casos de descon nuidade das informações registradas em
relatórios anteriores. Como exemplo, cita-se o relatório demandado pela OS nº 5557112014, realizado em 31/03/2014, obra com ID nº 25046, no qual registrouse que os pilares da obra nham sido adequadamente executados, conforme imagem abaixo:

Fonte: SIMEC, acesso em outubro de 2018.

Posteriormente, na mesma obra/ID (25046), em 21/03/2017, sob demanda da OS nº 39437362017, foi homologado novo relatório no qual se
registrou impossibilidade da veriﬁcação da correta execução dos pilares, embora, conforme demonstram as fotos, ao menos as dimensões desses pilares
poderiam ter sido veriﬁcadas.
https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1644936&infra_…

13/15

25/07/2019

SEI/FNDE - 1416460 - Relatório de Auditoria Interna

Da análise dos relatórios, constatou-se uma atuação ineﬁcaz da DIGAP, resultando em baixa efe vidade no processo. Destaca-se a não
implementação de procedimentos básicos a serem cumpridos quando do recebimento dos relatórios, como a análise da coerência das informações
apresentadas. Não foram iden ﬁcados, também, ques onamentos às empresas, bem como solicitação de re ﬁcação dos relatórios, quando da apresentação de
inconsistências.
Manifestação do Gestor:
A CGIMP/DIGAP encaminhou o Memorando nº 719/2019/CGIMP (SEI 1223943), com as informações a seguir: Preliminarmente, salientamos que não havia avaliação
dos serviços desenvolvidos pelas empresas supervisoras. Diante disso e, visando a melhoria do modelo de monitoramento u lizado até então, em novembro de 2018
foram criados critérios para que a Coordenação de Monitoramento pudesse avaliar a execução daqueles serviços.
Não obstante, cabe ressaltar que a CGIMP não dispõe de mão de obra suﬁciente para avaliar todas as supervisões realizadas. Para tanto foram desenvolvidos critérios
de seleção por amostragem para realização da citada avaliação. Ademais, a aba “Vistorias” no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC Módulo Obras 2.0) tem sido objeto de discussão a ﬁm de melhorar a forma como são inseridas as informações das supervisões, com consequente produção de dados
gerenciais.
Pretende-se implementar as referidas melhorias até julho de 2019, de modo a coincidir com a contratação de novas empresas supervisoras. Acerca da contratação
acima citada, a CGIMP se encontra em fase de ﬁnalização do novo Termo de Referência. Este conterá todas as alterações necessárias ao desenvolvimento da
supervisão in loco. Melhorias como formato da supervisão, adequação do sistema e avaliação dos serviços executados serão abarcadas.
Cumpre destacar que a possível alteração dos padrões e processos acerca da supervisão in loco se dá considerando a necessidade da autarquia de avaliar os serviços
prestados por terceiros, bem como desenvolver ações eﬁcientes de monitoramento. Ainda, salienta-se que o novo Termo de Referência preverá as possíveis sanções
às empresas supervisoras em caso de descumprimento ao contrato ou de serviços mal executados. Tais medidas serão aplicadas como forma a evitar eventual
prejuízo social e ao erário.

Análise da Equipe:
A par r dos apontamentos, a unidade informa que “foram desenvolvidos critérios de seleção por amostragem para realização da citada
avaliação”. Assim, durante 5 anos de vigência dos contratos nºs 191, 192 e 193/2013 seus resultados (relatórios de supervisão) não passaram por avaliação
qualita va, a par r de critérios previamente deﬁnidos, ainda que por amostragem.
Apesar disso, observou-se da análise dos pagamentos realizados pelo FNDE que as faturas são pagas na integralidade. Não foi iden ﬁcada emissão
de no ﬁcações de impropriedade nas entregas das empresas contratadas, que foram atestadas pelos ﬁscais sem ressalva.
Tal situação demonstra descumprimento da Resolução nº 20/2014/CD/FNDE, a qual dispõe, entre outros temas, sobre a gestão de contratos e
atas de registro de preços, no âmbito do FNDE. Destacam-se as seguintes obrigações trazidas no art. 24 ao gestor do contrato:
e) veriﬁcar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material contratado; e
f) cer ﬁcar quanto à ﬁel comprovação das despesas e prestação dos serviços contratados, atestando, juntamente com o ﬁscal técnico ou na ausência deste, os
documentos comprobatórios, e/ou registrando e jus ﬁcando fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos.

A DIGAP também relata não dispor de “mão de obra suﬁciente para avaliar todas as supervisões realizadas”. Contudo, as avaliações poderiam ter
sido realizadas por amostragem ou a par r de métodos computacionais. Nesse sen do, a par r dos apontamentos da equipe de auditoria, a unidade informa
que desenvolveu critérios de seleção por amostragem para realização de avaliação. Tais critérios não foram objeto de análise pela equipe de auditoria.
Quanto ao instrumento para emissão dos resultados das supervisões, veriﬁcou-se que são u lizados formulários padrão, inseridos no SIMEC, nos
quais as obras são tratadas igualmente, independentemente do po ou estágio de evolução, propiciando, assim, que uma obra ﬁnalizada tenha no formulário de
supervisão indagações sobre etapas iniciais, como a fundação. Além disso, não foram deﬁnidos procedimentos comprobatórios, a serem demonstrados nos
relatórios, referentes à medição adequada da obra, como aferição de áreas executadas (pisos, paredes, forros, etc.), contabilização de itens, aparelhos e
sistemas concluídos.
Ademais, as evidências demonstram que apenas parte dos relatórios são u lizados pelo FNDE como apoio à a vidade de monitoramento, a par r
de análises pontuais.
Diante disso, apesar dos esforços da unidade em elaborar critérios para avaliação da execução dos serviços, a par r de amostragem, faz-se
necessário melhor deﬁnir o modelo da supervisão executado por empresas contratadas. Nesse sen do, são elementos cruciais: a deﬁnição dos momentos
necessários para realização das visitas; a elaboração de procedimentos básicos a serem executados, incluindo a evidenciação dos testes; a parametrização dos
dados em sistema, visando recepcionar inclusive as evidências; e a implementação de testes crí cos em sistema, a par r da inserção dos dados referente às
supervisões.
Tais aprimoramentos permi rão a u lização de métodos esta s cos e de mineração de dados na análise das informações inseridas no sistema,
robustecendo o monitoramento do FNDE sobre as obras e as supervisões realizadas.
Recomendações:
1.2.1. Elaborar procedimentos básicos a serem executados pelas empresas, quando da realização de supervisão de obras, considerando ao menos
o po e o estágio da obra, e incluindo a evidenciação dos testes.
1.2.2. Realizar estudo quanto à viabilidade de melhor parametrizar os dados das supervisões em sistema, incluindo as evidências de realização de
testes, e de implementar testes crí cos aos dados inseridos em sistema, podendo u lizar métodos esta s cos e de mineração de dados.
1.2.3. Apurar os casos de inconsistência nos dados das ordens de serviço realizadas pelas empresas, requisitando a apresentação de jus ﬁca vas,
e, se necessário, adotando medidas visando reaver os valores pagos pela execução do serviço.
1.3.

Cotejamento entre os dados do relatório extraído do SIMEC e os respec vos registros no sistema.

Da análise do relatório extraído do SIMEC, referente às supervisões de obras, encaminhado pela DIGAP a esta Auditoria Interna, veriﬁcou-se que
para algumas obras não havia todas as informações registradas no próprio Sistema, como os campos “Data da Supervisão” e “Percentual Supervisão”.
De janeiro de 2016 até agosto de 2018, foram realizadas 23.665 supervisões. Dessas, o campo “Percentual Supervisão”, no relatório, estava vazio
em 2.853 supervisões (12,06%); o campo “Data da Supervisão” estava vazio em 138 supervisões (0,58%); e ambos os campos estavam vazios em 139
supervisões (0,59%).
Em resposta aos apontamentos desta Auditoria Interna na apresentação da Solicitação de Auditoria de Fatos (SEI 1178469), a CGIMP informou por
meio do Memorando nº 719/2019/CGIMP (SEI 1223943):
Inicialmente, salientamos que o SIMEC - Módulo Obras 2.0 dispões (sic) de vários relatórios que possibilitam a busca de dados das obras cadastradas.
Considerando que o módulo Obras 2.0 foi criado em 2012 e que, a par r de então, houve um grande número de melhorias, alguns relatórios se tornaram obsoletos,
na qual podem não apresentar todas as informações necessárias.
Após análise das informações enviadas por esta Auditoria, constantes na tabela presente no item 3 do relatório, informamos que todas as informações que o referido
documento mencionou não constar, aparecem na planilha gerada por meio dos seguintes menus disponíveis no SIMEC - Obras 2.0: Principal > Supervisão > Obras,
conforme imagem anexa (SEI 1226745). Encaminhamos o relatório que foi gerado em 18/01/2019, na qual é possível conferir que constam as datas em que ocorreram
as supervisões, bem como os percentuais de execução aferidos (SEI 1225504).
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Outrossim, quanto às obras IDs 23102, 19628, 1018373, 26249, 29716, 19388 e 25937, citadas na tabela encaminhada por esta Auditoria, cujas datas das supervisões
não foram apresentadas, esclarecemos que a omissão destes dados é decorrente do cancelamento das OS, ou seja, nesses casos não houve a realização das
vistorias in loco, portanto não há datas.
O preenchimento dos percentuais informados nas supervisões dependem dos dados inseridos pelos Entes Beneﬁciados no cronograma de execução da obra (aba
cronograma). Em relação aos casos em que o percentual informado na supervisão é igual a 0%, esclarecemos que ocorre nos casos em que houve a criação de obra
vinculada e a supervisão aconteceu no período em que a obra estava no status de licitação ou contratação, na qual não havia dados inseridos na aba cronograma,
visto que ainda não havia execução referente ao novo contrato.
Ademais, cumpre registrar que nos anos de 2017 e 2018, este FNDE encontrou diﬁculdades em frente à DTI/MEC, responsável pelo SIMEC, visto que houve redução
no contrato dos colaboradores responsáveis, portanto as demandas encaminhadas pela CGIMP/DIGAP não estavam sendo atendidas de forma pontual e regular, o
que diﬁcultou a implementação de melhorias nos relatórios disponibilizados.

A unidade apresentou jus ﬁca vas para os apontamentos feitos pela equipe de auditoria e demonstrou a existência de um outro caminho no
SIMEC para a obtenção da data da supervisão e do percentual de supervisão, o qual não apresenta a falha intermitente de extração observada no relatório
emi do por meio do mesmo sistema.
No entanto, a existência de dados disponíveis na base do SIMEC, mas que são extraídos de forma salteada na emissão de relatórios, pode vir a
comprometer o adequado gerenciamento/monitoramento e a transparência do programa.
Assim, veriﬁca-se campo para melhora, em especial quanto à obje vidade e integridade das informações gerenciais extraídas, condições essas
necessárias para a correta tomada de decisão na alocação das supervisões de obras.
33/2017.

Por ﬁm, ressalte-se que esse tema já foi objeto de análise em trabalhos anteriores desta Auditoria, a exemplo do Relatório de Auditoria nº

Conclusão:
Esta auditoria teve como foco a análise da conformidade e desempenho dos controles adotados no acompanhamento das supervisões
contratadas para monitoramento das obras de engenharia sob responsabilidade da DIGAP. O acompanhamento da execução dos contratos pela Diretoria não foi
avaliado nesse trabalho.
As análises realizadas revelaram controles frágeis no monitoramento e avaliação das obras, incluindo a gestão dos contratos de supervisão de
obras, geridos pela DIGAP, especialmente: na insipiência de critérios para emissão das ordens de serviços que determinam as obras a serem supervisionadas,
bem como na inobservância habitual dos critérios existentes; e no acompanhamento qualita vo dos relatórios apresentados pelas empresas contratadas.
Entre as falhas detectadas, destaca-se a realização de supervisões em obras não iniciadas, ou recorrentes supervisões em obras sem evolução, e a
ausência de procedimentos para o ateste dos serviços prestados.
Nesse contexto, torna-se imprescindível adequar o modelo de supervisão empregado, considerando a u lização de critérios que possibilitem
maior eﬁciência na distribuição das visitas contratadas; a deﬁnição de procedimentos básicos a serem executados durante as supervisões, incluindo a
evidenciação dos testes; a parametrização dos dados em sistema, visando recepcionar inclusive as evidências; e a implementação de testes crí cos em sistema,
a par r da inserção dos dados referente às supervisões, podendo, para tal, u lizar métodos esta s cos e de mineração de dados.
Tais aprimoramentos trarão maior clareza e obje vidade ao processo de supervisão de obras, fortalecendo o monitoramento das obras e
tornando o processo mais eﬁciente e eﬁcaz. Por ﬁm, a qualiﬁcação do dado possibilitará a realização de avaliações mais precisas, auxiliando a tomada de
decisões.
Brasília, 11 de junho de 2019.

https://www.fnde.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1644936&infra_…

15/15

