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Análise Gerencial
Senhor Coordenador-Geral,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201203288, e consoante o
estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pelo
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.

1. Introdução
Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, por meio
de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir
da apresentação do processo de contas pela Unidade Auditada, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

2. Resultados dos trabalhos
Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade em determinadas peças e
respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011, tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria conduzidos junto à Unidade, providências que
estão tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.
Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,
efetuamos as seguintes análises:
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças (5)
Com o objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, conforme disposto no art. 13 da IN TCU nº 063/2010, foi analisado o
processo nº 23034.005685/2012-31 e constatada a necessidade de correção/complementação das peças
e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011,
conforme descrito na informação 78 da parte 2 deste relatório.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão (6)
Verificamos, no Quadro A.2.2 do Relatório de Gestão, a existência de 25 ações de um total de 55 ações
executadas pelo FNDE em 2011 ou sem realização física, ou com baixa execução ou com grande
superação de meta física, sem apresentação das respectivas justificativas para essas distorções, conforme
determina o subitem “Análise Crítica” do item 2.3.2- Execução Física das ações realizadas pela UJ- do
Anexo Único da Portaria TCU nº 123, de 12/05/2011.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203288/006, de 25/04/2012, foi solicitado posicionamento
do FNDE sobre essas distorções. As tabelas a seguir apresentam as ações para as quais as justificativas
do FNDE foram insuficientes.
a) Ações com inexecução da meta física:
Tabela 1

ProgramaAção Descrição da Ação

Meta
Física
Prevista

Meta
%
de %
de
Física
execução execução
Realizada física
financeira*

1062

Desenvolvimento
e
Implementação
do
Sistema
Nacional
de
Certificação
8270 Profissional
1,00

0,0
-

0,00%

1377

Integração da Comunidade no
8742 espaço escolar
12.000,00

-

0,00%

0,0

Fonte: tabela elaborada pela equipe de auditoria com base nos dados do Relatório de Gestão do FNDE.
Foi adotado como critério de seleção da amostra a inexecução da meta física.
* Fonte SIGPlan. Percentual obtido mediante divisão do valor de empenho liquidado pela soma do valor
da LOA acrescido dos créditos adicionais.
b) Ações com baixa execução da meta física:
Tabela 2

ProgramaAção Descrição da Ação

Meta
%
de %
de
Meta Física Física
execução execução
Prevista
Realizada física
financeira*

Capacitação para Promoção da
Saúde na Escola
609.055,00 10,00

1061

4042

1061

Formação em Serviço de
Funcionários da Educação
2C95 Básica
131.760,00 12,00

1448

Apoio à Reestruturação da
Rede Física Pública da
09CW Educação Básica
2.102.259,00 939,00

0
0,00%
0
0,01%
43,78
0,04%

1377

1377

1377

8750

Apoio ao Desenvolvimento da
Educação do Campo, das
Comunidades
Indígenas
e
Comunidades Tradicionais
5.200,00

1,84

8751

Apoio à Inserção das Temáticas
de
Cidadania,
Direitos
Humanos e Meio Ambiente no
Processo Educacional
20.003,00

8741

Desenvolvimento de Projetos
Educacionais para Acesso e
Permanência na Universidade
de Estudantes de Baixa Renda
e
Grupos
Socialmente
Discriminados
12.400,00

8,00

0,15%
5,61

42,00

0,21%
15,55

43,00

0,35%

Além dos casos de inexecução física, ou baixa execução física ou elevada execução física em relação ao
previsto, identificamos que, para a ação 6372- Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a
Educação Pública - do Programa 1061, houve a realização de 104,82% da meta física prevista
(41.926,00 escolas equipadas) face a execução de 5,36% da meta financeira atualizada (R$
11.158.054,00 liquidados de uma dotação atualizada-dotação inicial mais créditos adicionais- de R$
208.256.046,00). O FNDE apresentou os motivos, que foram considerados insuficientes.
Para o localizador nacional da ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica do Programa
1448, solicitamos ao FNDE informar os motivos que ensejaram a execução de 84,96% (1.514 iniciativas
apoiadas) da meta física prevista, com a execução de 29,70% (R$202.415.938,00- empenho liquidado)
da meta financeira prevista. O FNDE apresentou os motivos, que foram considerados insuficientes.
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ (7)
Em seu Relatório de Gestão 2011, o FNDE apresentou 33 indicadores institucionais destinados à
avaliação de sua gestão. Considerando-se a capacidade operacional desta equipe de auditoria,
selecionaram-se para análise 03 indicadores:
Tipo
de Área
indicador
gestão

da Nome
do Descrição
Indicador
Indicador

do Fórmula de cálculo

Institucional

Controle
social

Taxa
de Calculado
pela Não informado.
capacitação relação entre o
dos conselhos número
de
conselhos
capacitados
no
período e o número
total de conselhos
por ano.

Institucional

Prestação
de contas

Índice
de Calculado
pela (A/C).0,4+
passivo
de relação do número
prestação de de processos de (B/C).0,4+
contas
prestação de contas (atendimentos/demandas).0,2
analisados
e
o
número
de

processos do
competência.
Institucional

Gestão

ano

Custo FNDE Calculado
pela CAA
relação entre o
custo administrativo VAFO
da
Autarquia
(pessoal;
manutenção;
TI;
Sendo CAA= somatório do custo
custeio; etc.) e o
administrativo da autarquia
somatório
dos
valores das ações VAFO= somatório dos valores das
finalísticas
do ações finalísticas do orçamento do
orçamento
do FNDE.
FNDE.

Considerando-se a capacidade operacional desta equipe de auditoria, selecionaram-se para análise 03
indicadores: “Taxa de capacitação dos conselhos”, “Índice de passivo de prestação de contas” e “Custo
FNDE”. O FNDE não respondeu às questões formuladas pela equipe de auditoria a respeito do primeiro
indicador. Em relação ao segundo, a equipe de auditoria constatou equívoco do FNDE no cálculo do
indicador, visto que a autarquia inverteu a fórmula e dividiu o número de prestações de contas em
estoque pelo número de análises realizadas, o que gerou resultado falsamente positivo, ou seja: quanto
maior o estoque e menor o número de análises, maior o índice. No que tange ao terceiro, o resultado foi
prejudicado pelo fato de o cálculo considerar como ação finalística a ação 0903 0369- Cota-parte dos
estados e do DF do salário-educação, a qual consiste em repartição de receita realizada pelo Tesouro
Nacional e, portanto, não se enquadra na definição constante do “Manual Técnico do Orçamento- 2011”
e da Lei 11.653, de 7 de abril de 2008, de acordo com os quais, programas finalísticos são aqueles de
que resultam “bens e serviços à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração por meio de
indicadores”.
A análise das manifestações da autarquia permitiram as seguintes conclusões:
a) falta aos indicadores analisados os atributos de: validade, mensurabilidade, confiabilidade,
transparência, historicidade e utilidade. Ao “Índice de prestação de contas” falta também o atributo da
auditabilidade.
b) O 2º e 3º indicadores fragilizaram o resultado parcial das metas institucionais (84,59%), tendo em
vista que o resultado alcançado por eles (398% e 92,31%, respectivamente) não demonstra o real
desempenho da autarquia.
c) Se o FNDE mantiver os indicadores da forma como estão, poderá tomar decisões equivocadas e de
graves consequências para o seu desempenho.
No que tange ao tema “indicadores”, verificou-se também que permanece a falta de avaliação dos
resultados das ações do programa 1061 – Brasil Escolarizado. Ressalte-se que essa a falta de avaliação
gerou a seguinte recomendação por parte deste Órgão de Controle Interno, por meio do Relatório de
Auditoria n° 208744 relativo ao exercício de 2007: “Concluir as atividades que, de acordo com as
informações contidas no Memo nº 27/2008- COOEP/DIPRO/FNDE/MEC, de 29 de abril de 2008,
da Diretora de Assistência a Programas Especiais, "culminariam na efetivação do modelo de
Sistema de Monitoramento, cuja finalidade é de propiciar as condições básicas ao desenvolvimento e
disponibilização de indicadores" a fim de que se torne possível a implementação dos indicadores
qualitativos das ações sob a responsabilidade da Autarquia.” Ressalte-se ainda que, da citada
recomendação, decorreu a seguinte determinação do TCU para esta SFC, por meio do Acórdão n°
3653/2010- TCU 2ª Câmara: “Determinar à Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) que: 1.5.2.
acompanhe e informe nas próximas contas do FNDE as medidas adotadas pela entidade para: 1.5.2.2.
dar cumprimento às recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), relacionadas à
implementação de indicadores de desempenho (...)”. Assim sendo, verifica-se que a autarquia vem
persistindo nessa falha há 4 anos.
Ambos os aspectos aqui abordados estão detalhados na parte 2 do relatório.

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos (8)
A auditoria realizada sobre a gestão de recursos humanos do Fundo Nacional Desenvolvimento da
Educação – FNDE teve o objetivo de avaliar a composição do quadro de pessoal, análise da folha de
pagamento referentes às trilhas de pessoal, bem como a regularidade dos pagamentos na área de pessoal
nos atos de concessões de admissões, aposentadorias e pensões, Cessão e Requisição de Servidores.
1. Quantitativo de Pessoal
Em 2011 a força de trabalho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE constituía-se
de 456 servidores efetivos do quadro próprio, permanecendo com um quadro de pessoal insuficiente
para o desenvolvimento de suas atividades, o que inclusive já foi objeto de registro em relatórios de
auditorias anteriores. A grande carência de pessoal na instituição vem impactando áreas relevantes da
Autarquia, como as áreas de Convênio e de Prestação de Contas etc. Cabe ressaltar que 13% dos
Servidores Ativo Permanente da Entidade foram cedidos para órgãos da Administração Pública Federal,
Estadual, Municipal, do Governo do Distrito Federal e 2% de servidores foram requisitados, um
desequilíbrio que agrava ainda mais as dificuldades para a melhora do desempenho da autarquia.
Não foram realizados, no exercício de 2011 novos estudos sobre o dimensionamento da força de
trabalho. Um dos fatores que contribuíram para a não realização desses estudos foi o impacto da evasão
de servidores na própria área responsável, que atualmente conta com apenas 6 (seis) servidores, ou seja,
redução de 50% na sua força de trabalho para atender a todas as demandas. Em março de 2012, para
subsidiar o processo de autorização de concurso público, foram atualizadas as informações do estudo
“Diagnóstico de Necessidades de Pessoal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE”, que foi concebido a partir de uma recomendação da Controladoria-Geral da União em Relatório
de Auditoria de Contas em julho de 2010.
O objetivo específico deste estudo foi o levantamento da quantidade atual de servidores a partir dos
dados do Sistema de Recursos Humanos (SRH) do FNDE. Em 2012, o Gestor informa que a situação do
quadro de servidores do FNDE agravou-se em relação a agosto de 2010, pois nessa época seria
necessário ampliar o quadro em 100,8%, ou seja, 532 novos servidores. No entanto, devido à redução do
quadro efetivo para 439 servidores, a necessidade atual é de 621 novos servidores para atender às
demandas da Autarquia.
No que tange ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução futura dos desligamentos e
aposentadorias, a Unidade informou que ocorreram de fato 28 aposentadorias em 2010 e 2011.
Atualmente o FNDE possui 63 servidores no abono de permanência, os quais poderão solicitar suas
aposentadorias a qualquer momento.
2. Provimentos – SISAC
Referente aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, foram examinados 226 (duzentos e vinte e
seis) atos de admissão. Dos atos analisados, verificaram –se:
- 55(cinquenta e cinco) atos diligenciados por preenchimento incorreto da ficha SISAC;
- 171 (cento e setenta um) com parecer de legalidade;
- 08 (oito) atos de aposentadoria, 4(quatro) diligenciados por pagamento incorreto dos benefícios e
4(quatro) com parecer de legalidade.
Dos 07 (sete) processos de concessão de pensão analisados, verificaram-se:
- dois diligenciados: 1(um) por não conter documento necessário à concessão e 1 (um) por pagamento
incorreto de vantagens;
- 05(cincos) com parecer de legalidade. Os processos com parecer pela legalidade foram encaminhados
ao Tribunal de Contas da União.
Cabe ressaltar que a equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no § 1º do art.11 da
IN TCU nº 55/2007 em razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade jurisdicionada cuja
gestão está sob exame.
3. Análise da Folha de Pagamento
Em relação à análise sobre a folha de pagamentos, verificou-se os seguintes fatos relatados a seguir:
- Pensões concedidas após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE em "Tipos menores que 52".
Aposentadorias estavam com o código de tipo de pensão equivocado no sistema Siape, porém já houve à
devida correção. Vale ressaltar que esta inconsistência não gerou nenhuma falha no valor das pensões
concedidas.
-Complementos de Subsídio sem alteração desde sua implantação em face dos aumentos ocorridos o
órgão suspendeu os valores percebidos a partir da folha de pagamento de julho/2010, bem como emitiu
cobranças aos servidores que perceberam esta rubrica.
-Quanto à análise do Processo original da Pensão Especial nº 23000.004961/91-81, solicitamos ao

FNDE que apresente a análise conclusiva feita pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
MPOG a Controladoria Geral da União-CGU.
-Da análise dos processos, de servidores cedidos/requisitado quanto à sua formalização, verificamos que
guardam conformidade com a legislação vigente, exceto do servidor de matricula Siape nº 0044879, até
o termino da auditoria não foi apresentado o devido processo.
-Servidor Cedido sem informação do valor da Remuneração EXTRA-SIAPE. Em 26 de março de 2012,
a DIPAG/COADI lançou este valor no Sistema SIAPE, conforme consulta na transação
"FPCORENDEX".
2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ (9)
Controle Interno é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados,
utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e
metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010).
Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pelo FNDE, com vistas a garantir que
seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas de licitação e programa, foram
analisados os seguintes componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco,
procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento.
Foram selecionados, nas áreas de licitação e de programas, os seguintes objetos:
A- Termos de cooperação firmados entre a autarquia e a Fundação Universidade de Brasília com a
finalidade de contribuir para o desenvolvimento da ação 8744-PNAE e
B- Processos de pregão eletrônico que compõem o Sistema de Registro de Preço Nacional.
I) Ambiente de Controle
O ambiente de controle estabelece a fundação para o sistema de controle interno da Unidade,
fornecendo disciplina e estrutura fundamental (COSO, 2006). Deve demonstrar o grau de
comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno em seu
conjunto (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).
Conforme registrado no Quadro A.9.1 do item 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, a Unidade
indicou, na maioria de suas respostas, que o ambiente de controle é parcialmente válido. Este resultado
foi confirmado por evidências obtidas durante a execução dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas
do Exercício de 2011, demonstrado por pontos positivos e negativos na Unidade Jurisdicionada, dentre
as quais podem ser destacados:
a) Fragilidade na segregação de funções no processo de Registro de Preços Nacional, tratada por meio
de Nota de Auditoria.
b) o plano institucional da entidade também está em fase de elaboração, entretanto, o processo se
prolonga desde 2010 e está sendo realizado por intermédio de cooperação técnica internacional e não
por servidores do FNDE. Essa prática pode gerar lacunas no Plano, tendo em vista esse estar sendo
elaborado por pessoas que não conhecem profundamente a rotina da autarquia e não constar documento
elaborado pelo FNDE que defina as diretrizes do referido plano.
c) verificou-se a incapacidade de o órgão identificar os convênios em que foram instauradas TCE, dentre
os 5.530 inadimplentes.
d) Existe código de ética profissional do servidor do FNDE e o Regimento Interno e o organograma
estão em fase de elaboração, conforme publicação da Portaria n°158, de 16.04.2012, mas não há
mecanismos institucionalizados que garantam ou incentivem a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da autarquia na atualização do código de ética e na elaboração Regimento.
II) Avaliação de Risco
Avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o alcance dos
objetivos da entidade com vistas a elaboração de uma resposta apropriada.

Em relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada apresentou a maioria das respostas do
Relatório de Gestão de 2011 como neutra ou parcialmente válida. Verificou-se, no entanto, que o
FNDE não dispõe de mecanismos institucionalizados de identificação dos processos críticos, não realiza
um diagnóstico dos riscos que permita detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a
consequente adoção de medidas para mitigá-los. Além disso, a autarquia ainda não definiu os níveis de
riscos, não os classificou, ou seja, não realiza a avaliação de risco de forma sistematizada. Houve, no
entanto, a contratação de empresa com a finalidade de ofertar curso, que contempla em um dos
módulos, o conteúdo “Identificação e avaliação de risco” para 25 servidores. Não foram apresentados,
porém, os mecanismos que permitirão ao FNDE sistematizar o conhecimento adquirido por esses
servidores de forma a elaborar e implantar metodologia para avaliação de risco na entidade.
III) Informação e Comunicação
O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, armazenar e
comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, a fim de permitir a
realização dos procedimentos estabelecidos e outras responsabilidades, orientar a tomada de decisão,
permitir o monitoramento de ações e contribuir para a realização de todos os objetivos de controle
interno (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).
Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações relacionadas a atividades
necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, o FNDE informou no quadro A.9.1 4 respostas como
parcialmente válidas e 1 como neutra. Nesse quesito, destaca-se a disponibilidade de intranet, bem como
de página própria na internet. Entretanto, não se verificou a utilização de rede interna (intranet) e
externa (internet) para divulgação acerca da importância dos controles internos para o FNDE e das
principais políticas, notícias, diretrizes e normativos da autarquia.
IV) Monitoramento
O Monitoramento compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando
assegurar a sua adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos (Resolução nº
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade).
O FNDE apresentou no quadro A.9.1 para os três itens relativos ao quesito “monitoramento” a resposta:
“neutra”. Especificamente nesse aspecto, os testes realizados nos termos de cooperação firmados pela
autarquia com a Fundação Universidade de Brasília demonstraram falhas, tais como: “fragilidades na
análise conclusiva dos termos de cooperação” e; “falhas no controle e no acompanhamento das
atividades desenvolvidas pelos CECANEs.
V) Procedimentos de Controle
Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela administração da Unidade
que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo seguidas.
O FNDE apresentou no quadro A.9.1 todas as respostas como “neutras”.
Os trabalhos realizados na Unidade, nas áreas RPN e termos de cooperação, tiveram por objetivo avaliar
se os procedimentos estão efetivamente instituídos e se têm contribuído para o alcance dos objetivos
estratégicos fixados pela Administração do FNDE.
Nesse sentido, destacam-se a seguir os pontos fortes e fracos nas áreas supracitadas, identificados por
meio dos trabalhos de auditoria Anual de Contas do Exercício de 2011, cujos resultados estão
diretamente relacionados com as fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas neste
relatório:
Pontos Fortes
a) Criação e utilização de um sistema informatizado para controle das adesões às atas de registro de
preços na Unidade (SIGARP), com objetivo de gerenciar os pedidos de adesão feitos pelos estados e
municípios interessados em adquirir os produtos/equipamentos registrados pelo RPN.
Pontos Fracos
a) Ausência de manuais e check-lists que ajudem a padronizar a atuação dos servidores em ambas as

áreas analisadas. A determinação de procedimentos formais contribui para o fortalecimento dos
controles internos e proteção do patrimônio da Unidade;
b) Embora tenha se verificado a existência de análise de preços para estimativa do valor a ser
contratado, verificaram-se falhas nas estimativas de preços do RPN e a ausência das análises nos
processos dos termos de cooperação.
c) Constatou-se fragilidade no planejamento de contratações de tecnologia da informação.
d) Constataram-se ainda: “falta de uniformidade nas rotinas de planejamento e de controle” do RPN.
Considera-se, portanto, que o posicionamento mais adequado a ser assumido pelo FNDE no Relatório de
Gestão de 2011, em razão da avaliação deste componente, seria parcialmente válido.
Assim, a avaliação dos controles internos instituídos pela Unidade, com vistas a garantir que seus
objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada no quadro a seguir:
Componentes da estrutura de Auto avaliação do gestor
Controle Interno
Ambiente de Controle

Avaliação de Risco

Procedimentos de Controle
Informação e Comunicação

Monitoramento

Avaliação
auditoria

da

Equipe

de

2 itens “neutro”

A equipe de auditoria concluiu
que os procedimentos de
6 itens “parcialmente válido” controle interno adotados pelo
FNDE, nas áreas de “RPN” e
1 item “totalmente válido”
de “termos de cooperação” não
foram capazes de evitar
impropriedades nos processos
1 item “parcialmente inválido” analisados. Os controles das
áreas, portanto, precisam ser
4 itens “neutro”
revistos e ampliados, com o
3 itens “parcialmente válido” objetivo de buscar maior
aderência à legislação que
regulamenta o(s) assunto(s).
1 item “totalmente válido”
Ressalte-se que, no caso dos
controles existentes para os
termos
de
cooperação
4 itens “neutro”
relacionados ao PNAE, esses
devem ser estendidos para os
relativos às demais áreas, que
1 item “neutro”
contam ainda com menos
4 itens “parcialmente válido” procedimentos de controle do
que os da área analisada.
3 itens “neutro”

Fonte: Relatório de Gestão.
Recomendações:
Recomendação 1:
Implante para os termos de cooperação um formato padrão de parecer conclusivo em que constem como
campos obrigatórios a avaliação dos itens: “a) alcance do objetivo geral e dos específicos apresentados
no Plano de Trabalho; b) atendimento das metas propostas no Plano de Trabalho; c) aplicabilidade dos
resultados; e d) conformidade da execução com o Plano de Trabalho”.
Recomendação 2:
Estabeleça, em resolução específica para os termos de cooperação: critérios para aprovação dos planos
de trabalho; para concessão de prorrogação de prazo; para definição da propriedade intelectual e para
certificação do atingimento do objeto, bem como estabeleça consequências, a serem assumidas pelos

entes com os quais o FNDE firmar termos de cooperação, para os casos em que o objeto não seja
atendido ou o seja em desconformidade com aqueles critérios.
Recomendação 3:
Crie estrutura específica para avaliar os relatórios resultantes dos termos de cooperação firmados pela
autarquia.
2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços (3)
No decorrer dos trabalhos de auditoria, avaliou-se a adesão do FNDE aos critérios de sustentabilidade
ambiental estabelecidos na IN SLTI MPOG n.º 1/2010, na Portaria SLTI MPOG n.º 2/2010 e no Decreto
5.940/2006. Para tanto, foram analisadas as informações prestadas no questionário constante do Quadro
A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis do item 8.1 do Relatório de Gestão, bem como
processos solicitados durante o trabalho.
Como resultado, pode-se concluir que o FNDE adota de forma usual critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços, e está adotando providências com objetivo
de conseguir maior aderência às normas regulamentadoras da matéria.
2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação (10)
A avaliação da gestão de Tecnologia da Informação – TI está estruturada a partir da abordagem dos
seguintes aspectos: definição de planejamento estratégico de TI e de política de Segurança da
Informação; existência de um comitê diretivo de TI formalmente designado e atuante; estrutura de
pessoal envolvida em TI; adequação dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e produção de
sistemas; existência de acordos de níveis de serviço e adequação e gestão dos bens e serviços de TI
adquiridos.
1 – Planejamento Estratégico de TI
O FNDE instituiu pela Portaria nº 85, de 12 de fevereiro de 2009 Comitê diretivo de TI e o seu
regimento interno pela Portaria nº 115, de 1º de abril de 2011, consignando as atribuições do comitê, que
contemplam a priorização das ações e investimentos de TI para o FNDE. O PDTI foi instituído por meio
da Portaria n°367, de 13 de julho de 2012.
Apesar de ter havido um intervalo de mais de um ano entre o fim da vigência do PDTI anterior
(dezembro de 2010) e a publicação do atual (ocorrida em 13.07.2012), há no âmbito do FNDE Plano
Diretor de Tecnologia da Informação instituído.

2 – Política de segurança da Informação
O FNDE apresentou normas de segurança da informação instituídas, porem tais normas não se
encontram organizadas em um único documento chamado “política de segurança da informação”. Como
a definição de uma política geral de Segurança da Informação é um dos primeiros passos para o
reconhecimento da importância da organização e tratamento das informações, dada a rapidez do
desenvolvimento tecnológico, a unidade não se encontra preparada, em tese, para enfrentar todas as
situações de risco que a área de TI possa lidar.
3 – Recursos Humanos de TI
Constatou-se que o FNDE possui servidores terceirizados desempenhando atividades ligadas à gestão de
TI, no entanto, foi apresentado um cronograma para substituição desses servidores que está sendo
monitorado por este Órgão de Controle Interno, sendo considerado atendido quando ocorrer o
cumprimento de todas as etapas do cronograma apresentado.
4 – Desenvolvimento e Produção de Sistemas
Quanto ao tópico em questão, foram detectadas as seguintes deficiências na gestão de TI do FNDE:

- Ausência de rotinas para avaliação da compatibilidade dos recursos de TI com as reais necessidades da
UJ, e
- Ausência de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do órgão oferecidas aos demandantes dos
serviços (público interno)
Tal fato prejudica os controles internos, bem como a produção de indicadores de desempenho da área de
TI, pois a gestão por acordo de nível de serviço e as verificações pontuais de compatibilidade de
recursos facilita o acompanhamento das ordens de serviço, a medição de desempenho nos diferentes
níveis, a identificação de pontos críticos no atendimento, entre outros fatores.
5 – Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
Foram observadas fragilidades no planejamento e execução de contratos de TI na unidade, dentre elas
destacam-se:
- Fragilidades na metodologia de pagamento do objeto Lote 1 da “Contratação de fábrica de software”;
e
- Adoção de critérios restritivos de mercado em contratações de TI.
Tais constatações evidenciam a criticidade da gestão de contratos de TI na unidade, dado que os valores
envolvidos nas contratações são elevados e a unidade depende de um bom desempenho da TI para a
realização de suas atividades típicas. Um risco decorrente desse fato é a realização de aquisições
desnecessárias, com baixa qualidade ou que não estejam alinhadas às necessidades do negócio da
autarquia a médio e longo prazos.
2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias (11)
A avaliação das transferências de recursos teve por objetivo verificar a consistência das informações
prestadas pela Unidade no Relatório de Gestão, o volume de recursos transferidos, a situação da
prestação de contas, a observância às exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a
estrutura de controles internos do FNDE para a área de transferências de recursos. A amostra para
verificação dos dados apresentados pelo FNDE baseou-se na análise de 10 transferências concedidas,
selecionadas pelos critérios de materialidade e criticidade, no montante de R$ 285.703.621,42, conforme
demonstrado na tabela a seguir:
Volume de recursos
Quantidade
%
Quantidade % do volume de recursos
total de transferência no
transferência em 2011
Analisado
analisados
exercício
3.774

2.581.762.727,22

0,26

11,0

Fonte: SIAFI Gerencial/Relatório de Gestão Exercício de 2011.

No que tange a efetividade das providências adotadas pelo gestor, no exercício de 2011, para apurar os
atos passíveis de instauração de Tomada de Contas Especial em relação às transferências concedidas, na
modalidade convênio, o resultado da análise encontra-se consignado no demonstrativo a seguir:
Quantidade de Quantidade de Quantidade de Quantidade de Quantidade de Quantidade
TCE
contas prestadas transferências transferências transferências transferências de
de com prestação com
contas com prestação instauradas
no exercício de pendentes
contas em 2011
2011
apresentação de de
contas prestadas
em de
prestação
de reprovadas em 2011
e
não analisadas
e
analisadas
aprovadas em *
contas em 2011 2011
2011

2.899

366

123

2.779

277

82

Fonte: SIAFI Gerencial/Relatório Gestão Exercício 2011/ Informações apresentadas pelo FNDE
* As TCEs instauradas não se referem às contas prestadas no exercício de 2011. Das contas prestadas e analisadas, bem como das contas não prestadas em 2011,
nenhuma foi objeto de instauração de TCE pelo FNDE.

Ainda no que se refere às transferências voluntárias, verificou-se que a UG possui mecanismos de
cobrança das Prestações de Contas, mas não efetua as análises tempestivamente, apresentando um
passivo no final de 2011 de 15.986 na situação de “A APROVAR”, bem como deficiências nos controles
quanto as TCE instauradas referentes aos 5.530 convênios inadimplentes.
Quanto a adequação da estrutura de controle da UJ para garantir o alcance dos objetivos definidos nos
respectivos instrumentos e a capacidade de fiscalizar a execução de cada instrumento
acordado/contratado, inclusive in loco, o FNDE dispõe de uma equipe de monitoramento composta por
24 engenheiros e arquitetos responsáveis pelas transferências de recursos relacionadas a obras e
infraestrutura, 8 técnicos para as demais transferências e 2 engenheiros em média, por estado, com a
finalidade de fiscalizar as obras resultantes das transferências, objeto de contrato com empresas firmado
pelo MEC.
Destaca-se que no exercício de 2011, o FNDE dispunha de 8.585 transferências voluntárias vigentes.
Dessas, 799 foram objeto de fiscalização in loco em 2011 pela autarquia, representando 9,31% dos
convênios vigentes no exercício. Além da fiscalização in loco, segundo o gestor, as transferências são
monitoradas via SIMEC, sendo que o monitoramento das obras é realizado 100%, mediante fotos e
dados inseridos no SIMEC pelo fiscal da convenente. As outras transferêncais são monitoradas por
amostragem utilizando como critério a materialidade e criticidade (saque total da conta, não aplicação no
mercado financeiro, etc). Os testes realizados, por amostragem, em três transferências confirmaram a
realização de vistorias in loco pelo FNDE para verificação do cumprimento do objeto pactuado.
Em relação à observância pela UJ das exigências previstas nos artigos 11 e 25 da Lei Complementar n.º
101, de 04/05/2000, e demais legislações correlatas, o FNDE cumpriu todas exigências previstas na
citada lei. Haja vista que, das cinco transferências selecionadas, no valor de R$ 173.863.279,82, todas as
formalidades foram obedecidas pelo órgão.
Com a finalidade de avaliar quanto à objetividade os critérios adotados para a aferição da qualificação
técnica e capacidade operacional para o chamamento público de convenentes entidades privadas sem
fins lucrativos, conforme Art. 5º do Decreto nº 6.170/2007, foram solicitados os editais de chamamento
público referente a dois convênios celebrados no exercício de 2011, no valor de R$ 11.919.505,08, onde
se constatou que a UJ não realizou chamamento público para os convênios celebrados com entidades
privadas sem fins lucrativos no exercício, entretanto, conforme a Orientação Normativa AGU n.º 31, de
15/04/2010, o órgão apresentou as devidas justificativas para a não realização de tal procedimento.
No que diz respeito à obrigatoriedade de registros, disponibilidade e atualização das informações
referentes a contratos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e SICONV, a
Entidade apresentou fragilidades nos controles internos relativos ao cumprimento da Lei 12.309/2010,
uma vez que os convênios celebrados em 2011 não foram registrados no SICONV, como também, seis
contratos não foram devidamente registrados no SIASG, comprometendo o atendimento à legislação
pertinente. Segundo o FNDE os convênios firmados em 2011 não foram registrados no SICONV devido
à incompatibilização entre os sistemas do FNDE e o SICONV, que somente foi regularizada em
fevereiro/2012.
Quanto às transferências realizadas no âmbito do Proinfância, constatou-se que a documentação técnica
referente ao projeto de creche tipo B, feito pelo Núcleo de Projetos da UnB, apresentou falha na planilha
orçamentária, pois possuía equívocos na metragem das portas de vidro temperado. Para solucionar a
questão foi feito recomendação no item 4.2.2.1 da 2ª parte deste relatório para que o FNDE informe se
houve repasses de recursos e despesas realizadas considerando a metragem equivocada; e caso se
confirme, discrimine as medidas adotadas com vistas ao ressarcimento dos valores.
Recomendações:
Recomendação 1:

Implementar, em linguagem cidadã, a divulgação, no portal do FNDE, na internet, dos extratos das
contas correntes dos Estados, Distrito Federal e Municípios beneficiados com recursos dos programas e
ações executados pela UJ.
2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ (12)
No decorrer dos trabalhos de auditoria, avaliamos a regularidade dos processos licitatórios realizados
pelo FNDE, incluindo os atos relativos a inexigibilidade e dispensa de licitação. A seleção observou os
critérios de materialidade, relevância e criticidade da seguinte forma: a) pregões apontados nas trilhas
ODP e Pregões de SRP cuja análise prévia dos editais e atas no comprasnet revelou criticidades; b)
Dispensas de licitação selecionadas pela materialidade, excluídas as relacionadas ao fornecimento de
energia elétrica. (14,85% do total); c) Inexigibilidades: foi selecionado o processo de maior
materialidade (excluídos os relacionados à aquisição de livros didáticos e ao IPT, por serem considerados
de baixa criticidade, e o referente à contratação da Fagga, que já teve um processo analisado na
auditoria de 2011), e outros relativos a treinamentos fornecidos por empresas pouco conhecidas, cujo
objeto é considerado de maior criticidade, tendo em vista a expressiva quantidade de processos relativos
a esse objeto no exercício de 2011.

Tipo de Aquisição Volume de recursos % Valor sobre Volume de recursos %
Valor
dos
de bens/serviços do exercício
total
analisado
recursos analisados
Dispensa
Inexigibilidade
Pregão
Total

5.365.354,87

0,25

3.147.836,25

23,56

1.684.149.298,72

78,91

3.440.780,00

25,75

444.655.954,39

20,84

6.772.838,05

50,69

2.134.170.607,98

13.361.454,30

Os processos licitatórios realizados no âmbito do FNDE no exercício apresentaram-se adequados ao
disposto na Lei 8.666/93, quanto à oportunidade e conveniência da sua realização, conforme
demonstrado no quadro a seguir:
Pregão:
Número do processo
Licitatório

Contratada (CNPJ)

23034.025718/2010-05 00.717.511/0003-90

Valor
Oportunidade e Modalidade
Empenhado em Conveniência da da Licitação
2011
Licitação
2.415.666,67

Adequada

Devida

3.231.871,38

Adequada

Devida

158.000,00

Adequada

Devida

CPM
BRAXIS
OUTSOURCING S/A
23036.001404/2011-70 81.627.838/0001-01
ACAO INFORMATICA
BRASIL LTDA
23034.035091/2010-92 10.682.187/0001-04

INTELIT PROCESSOS
INTELIGENTES LTDA

881.400,00

00.395.228/0001-28
CPD Consultoria Plan e
Des. de Sistemas Ltda
23034.001034/2011-91

Não se aplica

Não se aplica

Adequada

Devida

Não se aplica

Não se aplica

Adequada

Devida

Não se aplica

Não se aplica

Adequada

Devida

85.900,00

Adequada

Devida

Não se aplica

Não se aplica

Adequada

Devida

Não se aplica

Não se aplica

Adequada

Devida

0,00

Adequada

Devida

Não se aplica

Adequada

Devida

SRP 15/2011
23034.000989/2010-40
SRP 17/2011
23034.006126/2011-67
SRP 27/2011
23034.036479/2011-91 78.126.950/0003-16
Microsens LTDA
SRP nº64/2011
23034.025048/2011-08

–

SRP nº65/2011
23034.025047/2011-55
SRP n°72/2011
23034.036717/2011-69 04.799.835/0001-04
ALSAR TECNOLOGIA
Pregão n°80/2011
EM REDES LTDA.
23034.025046/2011-19

Não se aplica

SRP n°81/2011

Inexigibilidades
Número do
Licitatório

processo Contratada (CNPJ)

Valor
Oportunidade e Modalidade da
Empenhado em Conveniência da Licitação
2011
Licitação

23034.035405/2011-38 05.025.586/0001-62 - 21.010,00
ENE
Treinamentos,
Cursos e Eventos Ltda

Adequada

Devida

23034.024800/2011-95 03.662.199/0001-01 19.770,00
BACHIANA POLIS

Adequada

Devida

Producoes Ltda
23034.024872/2011-32 43.209.436/0001-06

3.400.000,00

Adequada

Devida

ACECO TI LTDA
Dispensas
Número do processo Contratada
Licitatório
CNPJ

Valor
Oportunidade e Modalidade da
Empenhado em Conveniência da Licitação
2011
Licitação

23034.024131/2011-51 00.336.958/0001-58 - 1.147.836,25
SOHESTE Participações
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Adequada

Devida

23034.025490/2009-10 36.768.943/0001-06 - 2.000.000,00
CONSTRUTORA
RV
LTDA

Adequada

Devida

Quanto aos pregões eletrônicos e pregões eletrônicos para registros de preços realizados no âmbito do
FNDE, concluímos que os mesmos apresentam fragilidades:
- quanto à fixação dos valores estimados das contratações, os quais não espelham valores reais de
mercado;
- quanto à adoção de mecanismos de negociação de preços com as empresas detentoras dos melhores
lances, posto que não há rotina de negociação; e
- quanto à transparência dos processos licitatórios os quais carecem de elementos para serem
classificados como Acessíveis, Usáveis, Informativos, Entendíveis e Auditáveis.
2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF (13)
Não houve no exercício de 2011, por parte da UJ, atos de gestão relacionados ao Cartão de Pagamento
do Governo Federal.
2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária (14)
Conforme registrado no Quadro A.3.1 do Relatório de Gestão o FNDE apresentou para o exercício de
2011 saldos de passivos por insuficiência de créditos ou recursos que somaram R$ 447.159,95.
Verificou-se a falta de registro desses valores movimentados durante o exercício nas respectivas contas
contábeis do grupo Obrigações a pagar, razão pela qual foi solicitado esclarecimentos ao gestor. Em
resposta, o FNDE informou que o respectivo quadro não trata de passivos por insuficiência de crédito e
sim de despesas de exercícios anteriores, para os quais existiam créditos orçamentários em seus
respectivos exercícios. A UJ não apresentou novo quadro para anexar ao Relatório de Gestão.
2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar (2)
Com o objetivo de avaliar a conformidade da inscrição de Restos a Pagar no exercício de referência, nos
termos do art. 35 do decreto nº 93.872/86 e do Decreto nº 7.468/2011, uma amostra de empenhos
inscritos foi selecionada com base nos critérios de materialidade e criticidade. Foram selecionados os

dois maiores valores de cada natureza de despesa da modalidade de aplicação direta.
Restos
a
Pagar
não Restos
a
Pagar Percentual
RP
com
processados em 2011(A) (R$) analisados (B) (R$)
analisado (B)/(A) inconsistência (%)

4.540.208.260,54*

0

0

-

703.093.890,69**

14.659.181,24

2,08

0,00

* Transferências
** Aplicação direta
Com base nas justificativas apresentadas pelo gestor, constatamos que as inscrições em restos a pagar se
enquadram nas exceções contidas no art. 35 do Decreto 93.872/86 e no Decreto 7.468/2011, bem como
providências foram tomadas para os casos de contratos a serem finalizados.
2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas (15)
Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93, relacionadas à entrega e ao
tratamento das declarações de bens e rendas dos servidores de cargos comissionados ou funções de
confiança, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE vem cumprindo ao que
estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas. Foram testados os controles internos
administrativos existentes para garantir a entrega e o tratamento das declarações de bens e rendas,
relativos a todos os dirigentes constantes do Rol de Responsáveis, que foram considerados adequados.
2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial (1)
Nos trabalhos de auditoria, foi avaliada a gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade do FNDE
classificado como “Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locados de terceiros. A avaliação
contemplou a verificação de divergências entre as informações registradas no SPIUnet e as apresentadas
no Relatório de Gestão, a verificação da atualização das avaliações dos imóveis, a verificação no
Relatório de Gestão, de imóveis fora do patrimônio da União com impedimento para regularização, a
verificação de divergências entre as informações registradas no SPIUnet e as do inventário, verificação
de imóveis não registrados no SPIUnet, a verificação de despesas com manutenção dos imóveis sob
responsabilidade da UJ, a verificação da regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros e
os controles internos da área responsável por gerir os bens imóveis da UJ.
Em 2011, a Unidade possuía a seguinte quantidade de imóveis de uso especial sob sua responsabilidade:
Localização

Qtde total de imóveis de uso especial sob a responsabilidade da UJ

Ano

2010

2011

Brasil

4

4

Exterior

0

0

Quanto aos gastos da unidade com manutenção em imóveis locados de terceiros no exercício de 2011, o
FNDE informou que possui dois edifícios alugados. O edifício localizado no Setor Hoteleiro Sul não foi
contemplado com despesas elencadas como de manutenção, e as despesas com o Edifício Lino Martins,

localizado no Setor Bancário Sul, estão inseridas nas taxas de condomínio.
Como resultado da análise, foi verificada apenas a desatualização das avaliações dos imóveis de RIP
9701.17696.500-0, 9701.28614.500-8, 9701.28616.500-9 e 9701.28618.500-0, bem como incorreções
no registro das datas de avalição no sistema SPIUnet. Estas inadequações foram tratadas em constatação
específica.
2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias (16)
Inicialmente o FNDE informou no Relatório de gestão que não trabalha com renúncia de receitas.
Questionado sobre as isenções do Programa Caminho da Escola, o FNDE apresentou nova versão do
quadro A.14.1 contendo informações sobre a isenção de PIS/COFINS e do ICMS com a finalidade de
reduzir os custos e estimular a renovação da frota mediante a aquisição de veículos escolares, por
estados/municípios), padronizados e especificados para o transporte de estudantes da educação básica
residentes em áreas rurais.
2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU (17)
O Tribunal de Contas da União – TCU, no exercício de 2011, expediu somente o Acórdão n.º
3304/2011-TCU- Plenário ao FNDE com determinação à CGU. O acórdão determina aos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, que, a partir de 1º de janeiro 2012, registrem e
operacionalizem obrigatoriamente os atos e procedimentos relativos a convênios, contratos de repasse e
instrumentos congêneres diretamente no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse –
SICONV, conforme determinado pelo Decreto 6.170/2007 e Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU
507/2011, condicionando rigorosamente os correspondentes repasses de recursos ao prévio cumprimento
dessa determinação, ressalvado os casos previstos no art. 2º da referida portaria ministerial.
Em 2012, segundo o FNDE, com a conclusão de todas as alterações nos sistemas do FNDE e SICONV
para ajustar os trâmites transacionais entre os sistemas, os convênios celebrados passaram a ser
efetuados no SICONV, em cumprimento à determinação do TCU constante do acórdão n.º 3304/2011 –
Plenário, com o registro de dois convênios em fevereiro de 2012.
2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU (18)
Com base nos resultados dos trabalhos de fiscalização realizados pela Controladoria-Geral da União na
Auditoria Anual de Contas do exercício de 2010, por meio do Relatório de Auditoria nº 201109076
foram apresentadas ao FNDE recomendações com vistas à melhoria da efetividade e da transparência
em sua gestão.
Como critério da amostra a ser analisada, foram selecionados os seguintes pontos ressalvados na
auditoria de contas do exercício de 2010:
Item 3.1.1.1 - Falhas no acompanhamento e controle dos recursos transferidos pelo FNDE
mediante convênio ou repasses diretos
Recomendação 1: Manter entendimento junto ao Ministério do Planejamento visando à implementação
dos pontos relativos à necessidade de pessoal levantados em diagnóstico elaborado pela autarquia, de
modo a melhorar a sistemática de controle e acompanhamento dos convênios firmados e transferências
diretas realizadas.
Posição CGU: Atendido.
Recomendação 2: Organizar as áreas responsáveis pelos convênios, de modo a permitir que sejam
elaborados relatórios gerenciais antes da implantação do SiGPC, com vistas a aperfeiçoar o controle e a
transparência das transferências e até a alimentação do citado sistema posteriormente.
Posição CGU: Parcialmente atendido. O sistema ainda não se encontra totalmente em funcionamento.

Recomendação 3: Aprimorar a sistemática de controle sobre os convênios e transferências diretas
realizadas de modo a evitar o aumento do estoque de passivo de análise das prestações de contas
recebidas, envidando esforços no sentido de colocar em operação o Sistema de Gestão de Prestação de
Contas- SiGPC na modalidade ?on-line? já para o exercício de 2012 (prestações de contas de 2011).
Posição CGU: Parcialmente atendido. O sistema ainda não se encontra totalmente em funcionamento.
Recomendação 4: Inserir funcionalidade no sistema SiGPC capaz de identificar o beneficiário final dos
recursos, de modo a garantir a transparência na sua utilização e a atender ao Decreto n°7.507, de 26 de
junho de 2011, especialmente ao § 1º&nbsp; do Art. 2° : "A movimentação dos recursos será realizada
exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados" e ao Artigo 3°: "Em cumprimento às
disposições dos arts. 48 a 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e observado o disposto
no art. 76 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, as informações relativas ao uso dos
recursos transferidos na forma deste Decreto serão objeto de ampla divulgação, inclusive em meios
eletrônicos de acesso público."
Posição CGU: Atendido.
Item 4.1.1.1 - Contratação de consultores na área de Tecnologia da Informação para a realização
de serviços comuns
Recomendação 1: Transfira a execução das atividades estratégicas de Tecnologia da Informação para
servidores públicos, incluindo aqueles contratados por Contrato Temporário da União. Nesse último
caso, adeque o planejamento das atividades de forma que as atividades tenham duração menor que a
duração do contrato e/ou contemplem o período de repasse das informações a servidores públicos
admitidos sobre o regime da Lei nº 8112/1990.
Recomendação 2: Defina e implemente projeto que contemple a estratégia para a contratação no
mercado dos serviços comuns, incluindo a transferência das atividades contratadas por meio de projeto
de Cooperação Técnica Internacional.
Recomendação 3: Não inclua em documento de projeto de cooperação externa e/ou suas revisões
substantivas atividades estratégicas de Tecnologia da Informação ou que possam ser caracterizadas como
atividades continuadas ou serviços comuns.
Posição CGU: O atendimento a estas recomendações está sendo monitorado por este Órgão de Controle
Interno, sendo considerado atendido quando ocorrer o cumprimento de todas as etapas do cronograma
apresentado.
Item 4.1.1.2- Realização de atividades que não se configuram como de cooperação técnica
internacional
Recomendação 1: Abstenha-se de contratar consultores, no âmbito do BRA/09/004, para executar
atividades que não se configuram como de cooperação técnica internacional, a exemplo da contratação
de engenheiros/arquitetos para fiscalização de obras.
Recomendação 2: Abstenha-se de buscar suprir eventuais carências de pessoal por meio de Cooperação
Técnica Internacional.
Posição CGU: O atendimento a estas recomendações está sendo monitorado por este Órgão de Controle
Interno, sendo considerado atendido quando ocorrer o cumprimento de todas as etapas do cronograma
apresentado.
Item 1.1.2.1- Fragilidades na avaliação de desempenho da Autarquia relativa ao exercício de 2010
Recomendação 1: Efetuar os cálculos a fim de estimar o custo da obtenção dos indicadores.
Posição CGU: Não atendido, pois o processo de revisão só ocorrerá no 2º semestre de 2012.
Item 4.2.1.1- Falhas no controle e na fiscalização dos convênios da amostra.
Recomendação 1: Aprimorar os mecanismos de controle e acompanhamento dos convênios, de forma a
garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, conforme Portaria

Interministerial MPOG/MF/CGU n°127, de 29 de maio de 2008, capítulo V Do acompanhamento e da
fiscalização, art.51 e § 1° do mesmo artigo.
Recomendação 2: Que cada área responsável pela celebração e acompanhamento dos convênios
participe da elaboração da amostra e registre os resultados dos trabalhos de fiscalização realizados, de
modo a aperfeiçoar os mecanismos de controle sobre os recursos transferidos.
Posição CGU: Não atendido. Foi verificada atuação insuficiente e intempestiva da UJ na análise da
prestação de contas, conforme constatação específica do presente relatório.
2.18 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

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

Brasília/DF, 17 de setembro de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:
_____________________________________________________________
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Educação II

Achados da Auditoria - nº 201203288
1. CONTROLES DA GESTÃO
1.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS
1.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO
1.1.1.1. Informação (75)

Atendimento incompleto às recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno

Com base nos resultados dos trabalhos de fiscalização realizados pela Controladoria-Geral da União na
Auditoria Anual de Contas do exercício de 2010, por meio do Relatório de Auditoria nº 201109076
foram apresentadas ao FNDE recomendações com vistas à melhoria da efetividade e da transparência
em sua gestão.
Como critério da amostra a ser analisada, foram selecionados os seguintes pontos ressalvados na
auditoria de contas do exercício de 2010: itens 3.1.1.1-Falhas no acompanhamento e controle dos
recursos transferidos pelo FNDE mediante convênio ou repasses diretos; 4.1.1.1- Contratação de
consultores na área de Tecnologia da Informação para a realização de serviços comuns; 4.1.1.2Realização de atividades que não se configuram como de cooperação técnica internacional; 1.1.2.1Fragilidades na avaliação de desempenho da Autarquia relativa ao exercício de 2010; 4.2.1.1- Falhas no
controle e na fiscalização dos convênios da amostra.
Texto da Recomendação

Posição FNDE

Manter entendimento junto ao Ministério do
Planejamento visando à implementação dos
pontos relativos à necessidade de pessoal
levantados em diagnóstico elaborado pela
autarquia, de modo a melhorar a sistemática
de controle e acompanhamento dos convênios
firmados e transferências diretas realizadas.

As medidas necessárias para suprir a carência de pessoal no quadro
efetivo, e assim melhorar a sistemática de controle e acompanhamento
dos convênios, já foram providenciadas através dos Ofícios
1257/2010 e 264/2012 encaminhados para autorização de concurso
público, segue a cópia dos mesmos no Anexo II.

Item atendido.

Organizar as áreas responsáveis pelos
convênios, de modo a permitir que sejam
elaborados relatórios gerenciais antes da
implantação do SiGPC, com vistas a
aperfeiçoar o controle e a transparência das
transferências e até a alimentação do citado
sistema posteriormente.

Aprimorar a sistemática de controle sobre os
convênios e transferências diretas realizadas
de modo a evitar o aumento do estoque de
passivo de análise das prestações de contas

A elaboração e gerenciamento de convênios com a nova estrutura
regimental será realizado pela Diretoria de Gestão, Articulação e
Projetos Educacionais (DIGAP), conforme decreto 7.691/2012, tal
diretoria foi formada pela junção de duas diretorias anteriores,
possuindo em sua nova estrutura coordenação própria para
monitoramento dos convênios firmados. Além disso está sendo
providenciado a integração do Sistema de Assistência a Programas
Educacionais (SAPENET) ao SICONV, essa integração promoverá
maior transparência as ações conveniadas, porém vigorará em periodo
posterior ao já atuante SIGPC, cuja utilização já é obrigatória para
todas as fases de prestação de contas. O SAPE produz relatório com as
ações conveniadas e o SIGPC também elabora relatórios gerenciais e
operacionais relativas a prestação de contas, a utilização do SIGPC
diminuirá o passivo de prestação de conas. Segue no Anexo III a
resolução 02/2012 DB/FNDE/MEC que instituiu o SIGPC e ata de

recebidas, envidando esforços no sentido de reunião para a integração do SICONV ao SAPENET. Ver também
colocar em operação o Sistema de Gestão de Anexo V.
Prestação de Contas- SiGPC na modalidade
?on-line? já para o exercício de 2012
(prestações de contas de 2011).
Item parcialmente atendido. O sistema ainda não se encontra totalmente
em funcionamento.

Inserir funcionalidade no sistema SiGPC
capaz de identificar o beneficiário final dos
recursos, de modo a garantir a transparência
na sua utilização e a atender ao Decreto
n°7.507, de 26 de junho de 2011,
especialmente ao § 1º&nbsp; do Art. 2° : "A
movimentação dos recursos será realizada
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
mediante crédito em conta corrente de
titularidade dos fornecedores e prestadores
de serviços devidamente identificados" e ao
Artigo 3°: "Em cumprimento às disposições
dos arts. 48 a 49 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, e observado o
disposto no art. 76 do Decreto nº 93.872, de
23 de dezembro de 1986, as informações
relativas ao uso dos recursos transferidos na
forma deste Decreto serão objeto de ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos
de acesso público."

O acesso ao SiGPC está disponível desde 2/2/12 no link
http://www.fnde.gov.br/sigpc/ onde em seu artigo 7º a resolução 02/12
/CD/FNDE/MEC estabele: Sem prejuízo da segurança e da proteção
das informações inseridas no sistema e do cumprimento da legislação
aplicável, o FNDE, observados os princípios básicos da
administração pública, após a conclusão das contas, promoverá o
acesso público dos dados constantes no SiGPC por meio de relatórios.
O FNDE atende o discriminado relatório ao decreto n°7.507, de 26 de
junho de 2011, especialmente ao §1 do Art. 2° e 3º.

Transfira a execução das atividades
estratégicas de Tecnologia da Informação
para servidores públicos, incluindo aqueles
contratados por Contrato Temporário da
União. Nesse último caso, adeque o
planejamento das atividades de forma que as
atividades tenham duração menor que a
duração do contrato e/ou contemplem o
período de repasse das informações a
servidores públicos admitidos sobre o
regime da Lei nº 8112/1990.

Por meio do Ofício n°2376/2011-PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC, de 13
de setembro de 2011, o FNDE informou o seguinte cronograma, para
fins de atendimento às recomendações:

Defina e implemente projeto que contemple a
estratégia para a contratação no mercado dos
serviços comuns, incluindo a transferência
das atividades contratadas por meio de
projeto
de
Cooperação
Técnica
Internacional.

Item atendido.

Período atual até dez/2011- 66 consultores - Projeto OEI BRA/09/004
Atuação de consultores em alguns grupos de trabalhos, apoiando a
construção e sustentação de sistemas de informação ligados ao PDE;
Novembro de 2011- 66 consultores - Projeto OEI BRA/09/004 Início
da operação das atividades previstas na contratação de Fábrica de
Software e de Métricas (FS&M) para prestação de serviços de
desenvolvimento de sistemas, com foco principal no desenvolvimento
de novos sistemas. Início da operação das atividades previstas na
contratação de FS&M para a sustentação de pequenos sistemas;
Janeiro de 2012 - 53 consultores - Projeto OEI Entrada de
colaboradores com a contratação na forma de CTU’s, concentrados nas
atividades de desenvolvimento de sistemas de informações.
Continuidade da operação das atividades previstas na contratação de
fábrica de software para prestação de serviços de desenvolvimento de
sistemas. Início das ações relacionadas ao Plano de Continuidade de
Negócios afetos à sustentação dos sistemas de informações (PCNSI)
Licitação do Núcleo de Gestão para Sistemas de Informação (NGSI),
na forma de escritórios bem definidos. Abril de 2012 53 consultores Projeto OEI Ponto de controle para verificação do andamento das
contratações (PCNSI e NGSI); Junho de 2012 -53 consultores - Projeto
OEI Contratação do Núcleo de Gestão para Sistemas de Informação
(NGSI). Ponto de controle para verificação do andamento das
contratações (PCNSI e NGSI); Setembro de 2012 - 53 consultores Projeto OEI Entrada de 70 (setenta) colaboradores na forma de
Analistas de Tecnologia da Informação (ATI), contratados pelo MPOG.
Ponto de controle para verificação do andamento dos serviços (PCNSI

Não inclua em documento de projeto de
cooperação externa e/ou suas revisões
substantivas atividades estratégicas de
Tecnologia da Informação ou que possam ser
caracterizadas como atividades continuadas
ou serviços comuns.

e NGSI). Dezembro de 2012 Ausência de consultores - Projeto OEI
BRA/09/004 Continuidade dos serviços de tecnologia da informação
pelas equipes de servidores efetivos, temporários, ATI’s, FS&M e do
NGSI. Janeiro de 2013 - 42 consultores – Projeto OEI BRA/09/004 Na
hipótese de ocorrer impugnações judiciais acerca das contratações
previstas, estendendo-se, totalmente, fora de qualquer previsão. Julho
de 2013 - 42 consultores – Projeto OEI BRA/09/004.

O atendimento a estas recomendações está sendo monitorado por este
Órgão de Controle Interno, sendo considerado atendido quando ocorrer
o cumprimento de todas as etapas do cronograma apresentado.

Abstenha-se de contratar consultores, no
âmbito do BRA/09/004, para executar
atividades que não se configuram como de
cooperação técnica internacional, a exemplo
da contratação de engenheiros/arquitetos para
fiscalização de obras.

Reiteram-se as informações encaminhadas em resposta ao Relatório de
Auditoria Anual de Contas, no qual informa-se que o FNDE não supre
a carência de pessoal com consultores contratados por meio de
Cooperação Internacional, uma vez que os consultores não fazem parte
da força de trabalho do FNDE, exercem suas atividades sem
subordinação jurídica e sem horário formal de trabalho. No que
concerne especificamente à infraestrutura e à contratação de
engenheiros, frisa-se que no Projeto consta uma única atividade, a
4.2.8, “Apoiar as secretarias municipais e estaduais de educação na
implantação das sistemáticas e no monitoramento da composição
infraestrutural das escolas (construções, adequações, manutenção,
conservação e aquisições de equipamentos/mobiliários)” e que, em
que pese a análise do controle de seja atividade de rotina de
fiscalização de obras, para o órgão gestor há o entendimento de que a
atividade se caracteriza como apoio a implantação das novas
tecnologias em infraestrutura em obediência as políticas de educação e
do PAC, o que configura atividade de consultoria. Ressalte-se que,
atualmente, o FNDE não realiza monitoramento as obras com a
contratação de engenheiros por meio de projetos de cooperação
técnica internacional. O monitoramento as obras objetos de convênios
relativos à infraestrutura da rede física é realizado da seguinte forma:
de forma direta, por meio de vistorias “in loco” realizadas por
Abstenha-se de buscar suprir eventuais
técnicos da Coordenação- Geral de Implantação e Monitoramento de
carências de pessoal por meio de
Projetos Educacionais- CGIMP e por empresa contratada pelo MEC,
Cooperação Técnica Internacional.
recentemente, especializada em serviços de engenharia e, de forma
indireta por meio do Sistema Integrado de Orçamento, Planejamento e
Finanças do Ministério da Educação- SIMEC.

O atendimento a estas recomendações está sendo monitorado por este
Órgão de Controle Interno, sendo considerado atendido quando ocorrer
o cumprimento de todas as etapas do cronograma apresentado.

Efetuar os cálculos a fim de estimar o custo A concepção e a base de calculo dos indicadores serão revisados no
da obtenção dos indicadores.
processo de revisão do Planejamento Estratégio 2010-2015, previsto
para o 2º semestre de 2012.

Não atendido, pois o processo de revisão só ocorrerá no 2º semestre
de 2012.

Aprimorar os mecanismos de controle e Com a nova Estrutura Regimental, aprovada pelo decreto nº 7.691, de
acompanhamento dos convênios, de forma a 2 de março de 2012, foi estabelecido as competências da Diretoria de
garantir a regularidade dos atos praticados e Gestão, Articulação e Projetos Educacionais para, entre outras ações,

a plena execução do objeto, conforme
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU
n°127, de 29 de maio de 2008, capítulo V Do
acompanhamento e da fiscalização, art.51 e §
1° do mesmo artigo.

coordenar, monitorar e estabelecer parâmetros técnicos para a
execução dos programas e projetos educacionais. Estando esse
monitoramento sob responsabilidade da Coordenação Geral de
Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais (CGIMP),
cujas modelagens de processos encontram-se no Anexo V.

Que cada área responsável pela celebração e
acompanhamento dos convênios participe da Não atendido. Foi verificada atuação insuficiente e intempestiva da UJ
elaboração da amostra e registre os na análise da prestação de contas, conforme constatação específica do
resultados dos trabalhos de fiscalização presente relatório.
realizados, de modo a aperfeiçoar os
mecanismos de controle sobre os recursos
transferidos.

1.2. Subárea - Composição do Relatório de Auditoria
1.2.1. Assunto - Avaliação da Conformidade das Peças
1.2.1.1. Informação (76)

Conformidade das peças

Com o objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, conforme disposto no art. 13 da IN TCU nº 063/2010, foi analisado o
processo nº 23034.005685/2012-31 e constatada a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–108/2010 e 117/2011.
A equipe de auditoria solicitou ao FNDE, por meio da SA n° 20120388/004, de 20.04.2012, os seguintes
itens, conforme Quadro A 1 do Anexo II da DN TCU nº 117/2011, combinado com a Portaria CGU
n°2.546, de 27 de dezembro de 2010:
1 - Declaração de que o Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) foi correta e
completamente preenchido, conforme item 5.2.11 da Portaria CGU n°2.546, de 27 de dezembro de
2010.
2 - Relatório sobre as auditorias planejadas e realizadas pela unidade de auditoria interna da entidade
jurisdicionada, no exercício de referência do relatório de gestão, contemplando, no mínimo, os seguintes
aspectos:
a) Escopo das auditorias realizadas;
b) Demonstração da execução do plano de auditoria;
c) Resultados e providências adotadas a partir das constatações feitas pela auditoria;
d) Justificativas, se for o caso, para não cumprimento das metas de fiscalizações previstas;
e) de acordo com o item 5.2.12 da Portaria CGU: informações sobre as eventuais demandas
apresentadas à Auditoria Interna pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal quanto:
I) ao cumprimento das atividades consignadas no PAINT; em caso positivo, relatar sinteticamente no
seguinte padrão:
i. demanda apresentada pelo(s) conselho(s);
ii. informações prestadas pela Auditoria Interna;
iii. encaminhamentos do(s) conselho(s) sobre o assunto; e

iv. desdobramentos em função dos encaminhamentos do(s) conselho(s).
II) à solicitação de trabalhos especiais efetuados à auditoria interna; em caso positivo, relatar
sinteticamente no seguinte padrão:
i. demanda apresentada pelo(s) conselho(s);
ii. providências adotadas pela Auditoria Interna; e
iii. resultados alcançados.
III) ao acompanhamento do cumprimento das recomendações dos órgãos de controle, inclusive da
própria Auditoria Interna; em caso positivo, relatar sinteticamente no seguinte padrão:
i. recomendação/determinação que foi objeto de monitoramento pelo(s) conselho(s);
ii. informações prestadas pela Auditoria Interna; e
iii. encaminhamentos do(s) conselho(s) sobre o assunto.
Solicitamos também que a autarquia procedesse as seguintes correções no Relatório de Gestão:
Gestão de Recursos Humanos
3. Corrigir a soma referente ao Quadro A.5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos (1.2.1 +
1.2.2+1.2.3+1.2.4) Lotação Efetiva (628) e Egressos no exercício (67).
Execução orçamentária da despesa
4. Corrigir os Quadros A.2.8 – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Originários da UJ,
A.2.8.1 e A.2.8.2, e adequar a “Análise Crítica” a essa correção, excluindo os valores referentes ao
FIES, de forma a atender ao disposto na Portaria/TCU 123/2011. Atentar para a conformidade com os
valores registrados no SIAFI.
Gestão de bens de uso especial
5. Incluir a data de avaliação e as despesas de manutenção dos imóveis e instalações no Quadro A.11.3 –
Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade da UJ do Relatório de
Gestão. (1.6.4)
Transferências
6. Inserir a Declaração de Inserção e Atualização de Dados no SICONV (quadro A.7.1) de acordo com o
modelo adotado pelo TCU (DN TCU 108, de 24/11/2010);
7. Inserir no Quadro A.6.3 o valor contratado para convênios com vigências em 2012 e anos seguintes;
8. Inserir no Quadro A.6.1 o início e fim da vigência e a situação dos Termos de Cooperação e no A.6.3
a quantidade de termos de cooperação com vigência em 2012 e seguintes e os valores (contratados,
repassados até 2011, previstos para 2012 e % do valor global repassado até 2011);
9. Inserir no Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na
modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse – a quantidade e montante
repassado nos exercícios de 2009, 2010 e 2011 para a modalidade TERMO DE COOPERAÇÃO.
10. Corrigir o quadro A.6.5- Visão geral da análise das prestações de contas de convênios e contratos de
repasse - com as informações relativas às contas prestadas nos respectivos exercícios de 2009 a 2011
das transferências automáticas.
11. Corrigir as informações relativas aos quantitativos de TCEs instauradas, tendo em vista que as
informações apresentadas devem ser as referentes às TCEs instauradas em decorrência das análises.
Informar separadamente as TCEs instauradas por omissão.
12. Acrescentar a informação, após o quadro A.6.5, referente às transferências voluntárias, a
quantidade de TCEs instauradas nos respectivos exercícios por omissão da prestação de contas.

Atuação do TCU
13. Adequar os quadros 15.1 e 15.2 aos modelos constantes da Portaria TCU n° 123, de 12 de maio de
2011, acrescentando ainda as seguintes informações:
a)
15.1- providências adotadas para dar cumprimento aos Acórdãos, tendo em vista que, no
Relatório de Gestão, constam apenas os encaminhamentos de expedientes realizados pela autarquia;
b) “15.2- Síntese da providência adotada: Síntese da providência adotada pelo setor responsável retro
referido. Síntese dos Resultados Obtidos: Síntese dos resultados decorrentes da providência adotada,
até o encerramento do exercício.
c) Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
pelo gestor: Análise crítica efetuada pelo gestor sobre os fatores positivos/negativos que
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor.
d) Inserir no Anexo III- Parte A do Relatório de Gestão (Deliberações do TCU) o acórdão 3304, de
07/12/2011.
Atuação da CGU
14. Inserir novo quadro com as informações relativas aos itens 15.3 e 15.4 da Portaria TCU n° 123, de
12 de maio de 2011, de acordo com as seguintes orientações:
a) Recomendações do OCI
“As recomendações do OCI são apresentadas como um conjunto de informações dividido em duas
partes. A primeira parte é composta dos seguintes itens de informação: ordem, identificação do
relatório de auditoria, item do RA, comunicação expedida ao responsável, bem como a identificação
dos órgãos e entidades que foram objeto da recomendação e a descrição da respectiva recomendação,
conforme contida na comunicação expedida.
A segunda parte compreende os seguintes itens de informação: identificação do setor responsável pela
implementação da providência adotada, a síntese da providência adotada, a síntese dos resultados
obtidos com a providência adotada e a análise crítica dos fatores positivos/negativos que
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências e dos resultados obtidos, quando for o caso.”
b) Corrigir os títulos dos quadros citados anteriormente. Em lugar de “15.3 Deliberações do TCU
atendidas no Exercício e 15.4 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício”
inserir: “15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício e 15.4- Recomendações do OCI
Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício”.
15. Inserir Novo quadro relativo ao item 16.1 que atenda ao disposto na Portaria n° 123/TCU, de 12 de
maio de 2011, segundo a qual: “O Quadro A.16.1 a seguir pretende colher informações sobre as
recomendações expedidas pela unidade de controle interno ou de auditoria interna que tenham sido
atendidas no exercício de referência do relatório de gestão, independentemente da data de origem de tais
recomendações. Esse Quadro se divide em duas partes: a primeira destina-se à identificação da
recomendação; a segunda pretende conhecer as informações sobre o cumprimento da recomendação. A
estrutura desse Quadro deve ser replicada para todas as recomendações que se enquadrarem nessare
situação, ou seja, que foram atendidas no exercício de referência do relatório de gestão.”
16. Encaminhar, em meio digital, as informações sobre as providências adotadas para atendimento às
recomendações emitidas pela CGU, constantes do Plano de Providências Permanente-PPP.
Programas de Governo sob responsabilidade de UJ
17. Nos itens 2.3.1- Execução dos programas de governo e 2.3.2- Execução Física das ações realizadas
pela UJ (quanto ao que concerne à execução financeira), efetuar a análise da execução financeira com
fulcro nas despesas liquidadas e/ou pagas – uma vez que as despesas empenhadas, nos termos do art. 58
da Lei 4.320, são atos pendentes ou não de implemento de condição e que, de acordo com o art. 62 da
referida Lei, o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Em atendimento à Solicitação de Auditoria, o FNDE encaminhou as folhas de n° 806 a 1.241, as quais
foram inseridas no processo por servidor da autarquia em 22.06.2012. Ressalte-se a existência de um

Sumário, nas folhas de n° 1.238 e 1.239, o qual indica as informações acrescentadas e os respectivos
números das folhas. Após a sua inserção, a equipe de auditoria verificou a seguinte situação:
Item

Folhas

Análise da conformidade

1

1245

A Declaração de que o Sistema de Gestão de Processos Disciplinares
(CGU-PAD) foi correta e completamente preenchido, (conforme Portaria
CGU n°2.546, de 27 de dezembro de 2010, item 5.2.11) foi inserida. Item
atendido.

2
1247
1258

Foi acrescentado ao processo o Relatório sobre as auditorias planejadas e
realizadas pela unidade de auditoria interna do FNDE, Não constam,
a entretanto: a) Demonstração da execução do plano de auditoria; b)
Resultados e providências adotados a partir das constatações feitas pela
auditoria; c) Justificativas para o não cumprimento das metas de
fiscalizações previstas. Também não constam informações sobre as eventuais
demandas apresentadas à Auditoria Interna pelo Conselho da Administração
e pelo Conselho fiscal. Item parcialmente atendido.

3

809

O novo quadro A.5.1 apresentado pelo órgão informa as somas corretas.
Item atendido.

4

1240
e Os valores informados nos Quadros A.2.8 , A.2.8.1 e A.2.8.2, constantes das
1241; 1259 páginas 1240 e 1241 apresentaram discrepância com os valores registrados
e 1260
no SIAFI (por exemplo, no quadro A.2.8, o FNDE informa o valor liquidado,
em 2011, na modalidade de licitação concorrência de R$ 301.011,53,
enquanto consta no SIAFI o registro de R$20.866.580,91). Também não
houve a exclusão dos valores referentes ao FIES, de forma a atender ao
disposto na Portaria/TCU 123/2011. Por intermédio do Ofício nº 1497/2012Presidência/FNDE/MEC, de 12/07/2012, o FNDE reapresentou os quadros
A.2.8 e A.2.8.1, constantes das páginas 1259 e 1260, corrigindo o valor
liquidado em 2011 da modalidade de licitação concorrência. Entretanto,
persistem valores com discrepância nos Quadros A.2.8 , A.2.8.1 e A.2.8.2 .
Por exemplo, no quadro A.2.8, o FNDE informa o valor liquidado, em 2011,
na modalidade de “Não se Aplica” de R$ 669.573.707,52, enquanto consta
no SIAFI o registro de R$ 28.016.482.966,78.

5

820 e 1265 O FNDE inseriu novo quadro A.11.3, com as devidas justificativas para as
ausências de data de avaliação dos imóveis e de despesas com manutenção
no exercício. Ressalte-se que, na observação posta abaixo do referido
quadro, as referências às justificativas (1- manutenção dos imóveis e 2
avaliação) estão diferentes das constantes do quadro (1-avaliação e
2-manutenção). À folha 1265, o FNDE inseriu o quadro A.11.3 com a
referência correta às observações 1 e 2.

6

1262
1263

e O FNDE não inseriu, no Relatório de Gestão, a Declaração de Inserção e
Atualização de Dados no SICONV (quadro A.7.1). Às folhas 1262 e 1263,
informa a situação atual do processo de integração dos sistemas do FNDE
com o SICONV.

7

815

O novo quadro A.6.3 apresentado pelo órgão não informa o valor contratado
para convênios com vigências em 2012 e anos seguintes.

8

815/816

Os quadros A.6.1 e A.6.3 não foram modificados pelo FNDE. Segundo a
unidade, a vigência dos termos de cooperação se restringe ao exercício da

celebração. A autarquia informou, ainda, que não celebrou termos de
cooperação com vigência em 2012 e anos seguintes. No entanto, nas
verificações realizadas pela CGU, foi constatada a existência de termos de
cooperação cuja execução ultrapassa o exercício financeiro da celebração.
9

816/817

10

817 a 819 O FNDE inseriu os novos quadros A.6.4 e A.6.5, com as informações
relativas às contas prestadas nos respectivos exercícios de 2009 a 2011 para
e 1265 a as transferências automáticas de acordo com o solicitado pelo TCU às
1268.
folhas 1265 e 1268. Item atendido.

11

817 a 819 O FNDE inseriu novo quadro A.6.5 com as informações relativas ao
quantitativo de TCE instauradas em decorrência das análises realizadas pelo
e 1266 e órgão nos exercícios de 2009 a 2011 para as transferências automáticas às
1267
folhas 1266 e 1267. O item foi atendido.

12

1268

13

825 a 913 O FNDE adequou os quadros relativos aos acórdãos pendentes de
atendimento aos modelos constantes da Portaria TCU n°123, de 12 de maio
de 2011, mas não acrescentou as informações solicitadas por este Órgão de
Controle Interno aos acórdãos atendidos.

14

914 a 1236 O FNDE acrescentou às folhas 1273 a 1298 as medidas adotadas para
e 1273 a atendimento às recomendações emitidas pelo Órgão de Controle Interno nos
1298
relatórios de auditoria, Item atendido.

15

1230
1236.
1270
1272

O FNDE apresentou novo Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas
sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo
de cooperação e de contratos de repasse – mas não informou a quantidade e
montante de contas prestadas e não prestadas para a modalidade TERMO
DE COOPERAÇÃO, pois, segundo o órgão, os referidos termos não seguem
as normas de convênios para prestação de contas.

O FNDE não acrescentou a informação sobre o quantitativo de TCE nos
exercícios de 2009 a 2011 por omissão de prestação de contas, referentes às
transferências voluntárias, após o quadro A.6.5.

a O quadro sobre as recomendações expedidas pela unidade de controle
interno (auditoria interna) que tenham sido atendidas no exercício de
referência do relatório de gestão foi acrescentado, entretanto, a coluna
a referente às providências adotadas apenas informa números de expedientes
que não possibilitam a verificação das medidas realmente tomadas para
atendimento às recomendações. Posteriormente foram acrescentadas as
folhas 1270 a 1272 em que constam algumas providências adotadas.

16

1273
1298

a O FNDE acrescentou às folhas 1273 a 1298 as medidas adotadas para
atendimento às recomendações emitidas pelo Órgão de Controle Interno nos
relatórios de auditoria, entretanto, não encaminhou a esta CGU todos os
anexos citados no referido documento (Plano de Providências
Permanente-PPP). Item parcialmente atendido.

17

1264

Item não atendido, pois o FNDE não realizou a análise da execução
financeira com fulcro nas despesas liquidadas e/ou pagas por programa e por
ação. A folha inserida trata da análise de despesas correntes e de capital.

Fonte: Relatório de Gestão 2011 do FNDE.

2. BRASIL ESCOLARIZADO
2.1. Subárea - FORMAÇÃO P/ GESTÃO E AÇÕES EDUC E CONT SOCIAL
2.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
2.1.1.1. Informação (66)

Informação básica da ação 8264- Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle
Social

Trata-se da ação 8264- Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social, cuja
finalidade é contribuir para a formação continuada - nas modalidades presencial e a distância - de
professores e profissionais da educação, no âmbito da educação básica pública, técnicos e gestores das
secretarias de educação dos entes federados, bem como de membros de conselhos sociais,
representantes das comunidades escolares e locais e participantes das diversas formas de organização
social que exerçam funções de execução, prestação de contas, acompanhamento, avaliação e controle
social de programas e projetos educacionais financiados pelo FNDE, e a forma de execução se dá
diretamente pelo FNDE ou por intermédio de parcerias com as secretarias do Ministério da Educação e
os entes federados, mediante a formalização de contratos, convênios ou congênere e a descentralização
de crédito orçamentário. O montante de recursos executados nesta ação, no exercício de 2011, está
discriminado no quadro abaixo:
% da Despesa Executada da Ação
Executadas
Ação 8264- Formação para a Despesa
em relação à despesa Executada do
Gestão
das
Ações (R$)
Programa
Educacionais
e
Controle
Social
1.356.032,19
0,01%
Fonte: SIAFI Gerencial. A despesa executada refere-se à soma da despesa liquidada com a despesa
inscrição em restos a pagar não- processados.
2.1.2. Assunto - CONTROLES INTERNOS
2.1.2.1. Constatação (50)

Objetos semelhantes executados por dois centros na mesma universidade.

O Termo de Cooperação nº 8990, firmado pelo FNDE com o Centro de Excelência em Turismo/UnB
para o desenvolvimento de atividades relativas à alimentação escolar, no valor total de R$1.994.312,80,
não apresenta produtos propriamente, mas contém as seguintes informações:
A- Objetivo Geral
“O presente projeto objetiva instrumentalizar nutricionistas, coordenadores pedagógicos dos sistemas de
ensino e representantes do Conselho de Alimentação Escolar dos municípios participantes como agentes
multiplicadores das ações educativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar tendo por estratégia
a formação continuada e sistemática desses participantes, com vistas à promoção de hábitos alimentares
saudáveis, em toda a sua complexidade, de ações educativas e curriculares dinamizadas sob a ótica da
melhoria da qualidade da educação pública, da sustentabilidade ambiental, da segurança alimentar e
nutricional, da valorização das receitas regionais, da melhoria da qualidade da alimentação escolar e da

implementação de mecanismos de compra direta de gêneros alimentícios dos agricultores e
empreendedores familiares rurais.”

B- Descrição de objeto:
“A formação de pessoas no sentido de fomentar nos municípios um trabalho de extensão, que tem por
estratégia a horta escolar, dinamizando vários debates e a integração de políticas locais. A formação é
entendida aqui, como objeto da sustentabilidade das ações, uma vez que qualifica os sujeitos no
próprio município a desenvolver ações e políticas articuladas no campo da alimentação e da
alimentação escolar.”
C- Justificativa “A UNB tem compreendido que a oferta desse projeto vem ao encontro da enorme
demanda no que se refere à necessidade de consagrar a alimentação escolar como política relevante
para o alcance da qualidade da educação básica desejada e da formação de pessoas que valorizam a
produção alimentar local. Esse trabalho focará ambiente, gastronomia, saúde e educação.”
D- Metodologia
O projeto oferecerá cursos de formação, em 200 localidades. As áreas de atuação do projeto são:
Educação, Nutrição, Gastronomia, Meio ambiente e Gestão Pública em Segurança Alimentar e
Nutricional.
Ocorre, entretanto, que, na mesma universidade, já estava em funcionamento o Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição do Escolar, CECANE-UnB, cuja finalidade consiste, de acordo com o Projeto
Básico para Criação dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar em: “Contribuir
para a efetivação e consolidação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no ambiente escolar”,
conforme se destaca no campo “Justificativa para a criação dos Centros Colaboradores em Alimentação
e Nutrição do Escolar”, principalmente por meio de capacitação. No mesmo sentido, a Portaria
Interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006, define, em seu art. 8º, que os Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição, Instituições e Entidades de Ensino e Pesquisa possam prestar apoio técnico e
operacional aos estados e municípios na implementação da alimentação saudável nas escolas, incluindo a
capacitação de profissionais de saúde e de educação, merendeiras, cantineiros, conselheiros de
alimentação escolar e outros profissionais interessados.
A Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, dispõe no § 3º do art. 13, que o FNDE fomentará
Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar e/ou Centros de Referência por meio de
parcerias com Instituições e Entidades de Ensino e Pesquisa e Associações Técnico-científicas, para que
possam prestar apoio técnico e operacional na implementação da alimentação saudável nas escolas, bem
como o desenvolvimento de outras ações pertinentes à boa execução do Programa.
Analisando o objetivo, o objeto e a justificativa constantes no Termo de Cooperação nº 8990 em
comparação com as definições constantes na Portaria Interministerial nº 1.010/06, e na
Resolução/CD/FNDE nº 38/09, verifica-se que as atividades a serem realizadas pelo CECANE e pelo
CET são muito semelhantes, quais sejam, basicamente educação e orientação de pessoas visando a uma
alimentação saudável com foco em saúde e educação. Tal fato é indicativo de que as atividades objeto
do Termo de Cooperação nº 8990 poderiam ser realizadas pelo CECANE aproveitando os ganhos de
escala e a expertise já existentes no referido Centro. Dada a constante escassez de recursos públicos, não
se justificam a estruturação e mobilização de outra equipe para o desempenho de atividades
semelhantes.
A tabela abaixo apresenta, de forma estruturada, um comparativo entre as definições acima
apresentadas, o Termo de Cooperação firmado com o CET e um Termo de Cooperação firmado com o
CECANE :

Termo de Cooperação nº Termo
de
Cooperação Portaria Interministerial nº
8990/2011
(CET/UnB)– n°206/2010 (CECANE/UnB) 1.010
–
Art.
8º
e
Descrição
do
Objeto,
Resolução/CD/FNDE nº 38 –
Objetivo e Justificativa
Art. 13, § 3º

instrumentalizar nutricionistas, Produto 1: capacitação dos Apoio técnico e operacional;
alimentação saudável; capacitação
coordenadores pedagógicos dos atores sociais do PNAE.
profissional de saúde e educação;
sistemas
de
ensino
e
outras ações.
representantes do Conselho de
Alimentação
Escolar
dos
municípios participantes como
agentes multiplicadores das
ações educativas do Programa
Nacional
de
Alimentação
Escolar;
horta
escolar;
articulação de ações; ambiente;
gastronomia; saúde; educação.

Causa:
Falta de definição de critérios para a escolha dos centros com os quais serão firmados termos de
cooperação.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memorando n°757/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 25.04.2012, o FNDE informou o
seguinte:
“As ações de educação permanente foram definidas pelo PNAE como prioritárias nos Planos de
Trabalho apresentados pelos CECANEs, o que nas Universidades se caracterizam por ações de extensão.
A realização de determinadas atividades depende da sua capacidade técnica demandada para sua
realização, conforme critérios delineados no Documento Base CECANE/2008. Entendemos, portanto,
que não se faz necessário direcionamento a determinado “lócus” da Universidade, mas diversificação
conforme a competência.
No caso em comento, o Termo de Cooperação para o CET foi definido por sua perícia em aspectos de
gastronomia e de sustentabilidade.
No que pese a atual legislação do PNAE definir os aspectos nutricionais para a oferta de uma
alimentação saudável, também prevê em suas diretrizes a incorporação de outros conceitos
gastronômicos e de sustentabilidade associados aos conceitos sensoriais. Tal fato não se dissocia dos
objetivos do programa, o qual intenta o desenvolvimento de ações para que o ato de alimentar-se seja
associado ao prazer, aliando os aspectos social, ambiental e nutricional, de forma que o alimento atinja a
sua eficácia pedagógica no ambiente escolar.
Deste modo, o produto do CET objetiva incluir tais conceitos de forma associada à agenda de
planejamento da alimentação escolar, no âmbito municipal, público ao qual se destina a capacitação:
nutricionistas, gestores municipais e coordenadores pedagógicos, coordenadores da merenda escolar e
representantes dos Conselhos de Alimentação Escolar. Ressalta-se que as formações são específicas,
presencialmente e à distância. Os aspectos gastronômicos, por sua vez, quando introduzidos na
alimentação escolar, contribuirão ao alcance das diretrizes do Programa, qual seja, a criança com o
prazer de alimentar-se na escola, satisfeita com o alimento ingerido e reconhecendo naquele seu
patrimônio cultural e alimentar.
A contribuição da gastronomia reside, por conseguinte, na utilização de recursos de maneira
racionalizada e sustentável, buscando a excelência na alimentação, incluindo parâmetros de qualidade,
apresentação visual, harmonização ou combinação dos alimentos que compõe a alimentação. Nesse
sentido, o foco são as técnicas de preparo dos alimentos (cortes, cocção, etc.), as técnicas gerenciais de
cozinhas e a estética em um sentido mais amplo (sabor, aroma, textura, apresentação), como ferramenta
para a compreensão das inúmeras possibilidades de preparo de alimentos saudáveis e saborosos, mesmo
com recursos escassos.
Por fim, é oportuno salientar que este tema especificamente é contemplado na pauta internacional de

preocupações dos governantes. Pelo exposto, então, esclarecemos que os produtos do CET/2011 e UnB
são ampliações distintas para o atendimento dos objetivos do PNAE.
Por oportuno, estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários
antes da confecção do devido Relatório de Auditoria, bem como receptivos às orientações desta CGU
que contribuam para a melhor gestão do Programa.”
Posteriormente, o FNDE encaminhou ainda a seguinte manifestação, por meio do Memorando
n°1.173/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.06.2012:
“Dadas a abrangência e complexidade da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, é
muito importante considerar as evidências avaliativas oferecidas pelos diversos atores envolvidas nessa
execução. Tem sido destacada pelos gestores nos diversos níveis, pelos Conselhos de Alimentação
Escolar locais e nacional, pelo movimento social, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - CONSEA e pelos CECANEs, especialmente por meio das avaliações captadas pela Rede
Brasileira de Alimentação e nutrição do Escolar – REBRAE, a demanda de que a alimentação escolar
deve ser continuamente avaliada considerando, entre outros fatores, os indicadores de aceitabilidade
pelos estudantes.
A busca de uma maior aceitação e adesão dos alunos à alimentação escolar é uma preocupação
constante desta coordenação uma vez que a aceitabilidade do alimento oferecido pela escola configura,
de algum modo, o alcance dos objetivos do Programa e denota a boa aplicação do recurso público.
Naturalmente, a qualidade do alimento e, conseqüentemente, a maior aceitabilidade do cardápio escolar
dependem da obediência a uma série de critérios como: i) o respeito aos hábitos alimentares locais, ii) a
adequação cultural dos alimentos, iii) adequação às características nutricionais e às faixas etárias, iv)
adequação do horário de distribuição do alimento, do sabor, da apresentação, da estética do alimento
oferecido, dentre outros condicionantes.
Em outras palavras, estamos afirmando que tão importante quanto a oferta do alimento é o contexto no
qual ela se insere. Temos aprendido que o fato de a alimentação escolar fornecida ser nutricionalmente
balanceada e, por isto, considerada saudável, não tem sido suficiente para garantir o seu consumo, posto
que o estudante pode não consumir o alimento que lhe é oferecido - seja por não estar sensorialmente
adequado (do ponto de vista visual, sabor, aroma, temperatura ou textura), seja por não estar ajustado
aos aspectos culturais e aos hábitos alimentares da região.
Para minimizar situações como estas, é preciso conhecer profundamente os contextos regionais e
culturais do público-alvo, alguma coisa do processo de desenvolvimento social dos estudantes, bem
como recuperar os costumes alimentares tradicionais, fortalecer a identidade cultural e o senso de
pertencimento de cada grupo etário ou de cada comunidade. Faz-se necessário também uma valorização
dos aspectos sensoriais, pois, em um contexto de universalização do acesso a produtos alimentícios
industrializados - que primam pela homogeneidade em relação ao gosto e à apresentação dos produtos apenas o conhecimento de que determinado alimento é saudável pode não ser suficiente para que o
indivíduo o consuma. Se seu sabor não for considerado agradável e sua apresentação atraente, terá
poucas chances de ser aceito, sobretudo quando se tratar de adolescentes e jovens. Ou seja, é um tema
que precisa extrapolar o âmbito restrito do debate nutricional.
Essa abordagem multidimensional da alimentação ainda é recente para os executores do PNAE e, de
algum modo, até para o meio acadêmico. Esta multidimensionalidade ainda carece de pesquisas e
estudos que orientem a melhor aplicação das políticas de alimentação, sobretudo a de alimentação na
escola.
As diversas situações que surgem ao longo da execução do Programa e a inserção dos estudantes do
ensino médio como público atendido pelo programa, levam a Coordenação Geral do PNAE a
compreender como necessário o desenvolvimento de projetos de extensão que valorizem a formação dos
diversos profissionais atuantes no Programa de maneira multidisciplinar.
Esses diferentes aspectos destacados sobre o mesmo objeto de estudo têm trazido contribuições muito
significativas para o Programa, uma vez que tem permitido aos seus atores perceberem que as
dificuldades enfrentadas no dia a dia podem ser analisadas, que elas são perfeitamente explicáveis e
podem obter soluções práticas, de baixo custo, quase sempre voltadas para a otimização do recurso já
existente, a partir de uma análise minuciosa e humana das relações que se produzem nos distintos grupos
sociais deste país.

Com relação à gastronomia, por exemplo, temos aprendido que sua contribuição reside, principalmente,
na utilização de recursos de maneira racionalizada e sustentável, buscando a excelência na alimentação,
incluindo parâmetros de qualidade, apresentação visual, harmonização ou combinação dos alimentos que
compõe a alimentação. Nesse sentido, o foco são as técnicas de preparo dos alimentos (cortes, cocção,
etc.), as técnicas gerenciais de cozinhas e a estética (sabor, aroma, textura, apresentação...), como
ferramenta para a compreensão das inúmeras possibilidades de preparo de alimentos saudáveis e
saborosos, mesmo com recursos escassos, mesmo com cozinhas com infraestrutura deficitária, mesmo
com profissionais que não sejam formados no campo universitário da gastronomia.
Dentro do foco de integração de saberes e da necessidade dos aportes dos vários campos do
conhecimento que têm marcado o PNAE, os projetos de extensão oferecidos ao CECANE e ao CET da
UNB podem ser estendidos para diversas outras unidades, setores, centros, núcleos e outras estruturas
das universidades.
Ademais, vale considerar que há uma crítica dos estudiosos do campo do ensino superior desde a década
de 70, que aponta que o cenário da Universidade no Brasil, pública ou privada, até pelo seu contexto de
criação, de algum modo, nega a universalidade no tratamento dos fenômenos sociais. Segundo esses
estudiosos, a Universidade é dividida em departamentos, é compartimentada, hermeticamente fechada
nos seus espaços de saberes e não tem a prática habitual de atuar multidisciplinarmente em pesquisas e
estudos. Seu papel é frequentemente questionado pela própria comunidade acadêmica1.
Essa discutida desintegração dos vários campos do conhecimento, de alguma maneira, tem estimulado a
programas governamentais, como o PNAE, a buscar a integração com os vários departamentos para
obter uma análise mais global, mais holística dos fenômenos sociais. Essa crítica não é recente e,
certamente, não será o Poder Executivo, na sua inicial tentativa de integração com a Academia, que a
solucionará.
No entanto, já é possível observar o recente esforço pela criação de novos espaços a que as
Universidades denominam Centros, Núcleos, outros espaços de ações (a exemplo citamos o próprio
CET/UNB, o CEAM/UNB, o CEDESS/UNIFESP, o CDT/UNB, a Universidade do Paraná que
desenvolve ações multidisciplinares, entre outros) que se configuram como uma aproximação das
Universidades às realidades locais que são múltiplas em aspectos e atuações. As ações de extensão
nesses multitemáticos espaços, de modo geral, são desenvolvidas por meio de ações práticas, conjuntas
com os sistemas de saúde, de ensino, de turismo, de segurança e demais setores dos governos.
Parece-nos que essas são tentativas de minimizar a cultura da segregação tão amplamente criticada pela
própria Academia.
Certamente, uma de nossas aprendizagens como Programa é que a exigência da multisetorialidade no
tratamento dos temas relativos ao Programa deve ser levada aos reitores no momento de assinatura dos
Termos de Cooperação; mesmo sabendo que as Universidades têm autonomia total e irrestrita para
acatarem ou não nossos produtos e escolher os parceiros com quem irá desenvolvê-los.
Nesse sentido, consideramos pertinente destacar o entendimento das Universidades em relação à
realização de Termo de Cooperação, os quais não configuram contratação de serviços. É um termo onde
as partes acordam sobre produtos de interesse recíprocos, definindo prazos e metas, com bases em
princípios comuns, mas, sobretudo, com base nos termos da autonomia e emancipação universitária.
Por último, convém destacar que em nossa avaliação as capacitações, as pesquisas e os projetos
desenvolvidos sobre o Programa que contaram com o aporte de equipe técnica multidisciplinar
evidenciaram melhores resultados e maior participação dos atores envolvidos.”
1 Para ler mais: Amaral, N.C. Uma nova estrutura para as universidades: O modelo de Nepes. Educação
Brasileira. Brasília, 17 (35): 131-151, 2º sem.1995; Corrêa, S. B. e Masson, M. A. C.Indivíduo,
Universidade e Sociedade Brasileira. Educação Brasileira. Brasília, 17 (35): 65-84, 2º sem.1995; Demo,
Pedro. Crise dos paradigmas da educação superior. Educação Brasileira. Brasília, 16 (32): 15-48, 1º
sem.1994.
Após a apresentação do Relatório Preliminar, o FNDE encaminhou a seguinte manifestação, por meio do
Memorando n°1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.07.2011:
“Constatação n°50:
Recomendação 1:Adotaremos providências necessárias ao atendimento da recomendação. Portanto, a

condição básica para que as duas estruturas atuem de forma integrada deve guardar o princípio da
interdisciplinaridade em seus projetos.”
Recomendação 2: Entendemos a recomendação, porém ressalvamos que nos projetos desenvolvidos
pelas universidades fica implícito a interdisciplinaridade.
Recomendação 3: Nas próximas discussões sobre demandas de pesquisas a recomendação será
observada.”
Análise do Controle Interno:
Embora o FNDE afirme que “o Termo de Cooperação para o CET foi definido por sua perícia em
aspectos de gastronomia e de sustentabilidade”, essa especificidade não fica clara nos campos relativos
ao objeto, objetivo e metodologia, conforme se destacou no campo “fato”. Ademais, diversamente do
que ocorre com os termos de cooperação firmados com o CECANE, os termos de cooperação firmados
com o CET, analisados por esta equipe de auditoria, não apresentam produtos, o que torna mais difícil a
sua análise e, consequentemente, a alegação de especificidade realizada pelo FNDE.
Com a finalidade de ratificar esse entendimento, apresentamos o quadro abaixo, por meio do qual se
verifica que todos os objetivos específicos definidos no Termo de Cooperação n°342, no qual também
não constam produtos especificamente, deveriam ser desenvolvidos por nutricionistas, ou seja, nenhum
deles requer conhecimento específico da área de gastronomia.

Objetivos
1. Verificar o alinhamento dos cardápios aos hábitos alimentares regionais e culturais;
2. Verificar o atendimento às diretrizes da Resolução n°38/2009 do FNDE em relação ao
oferecimento, nos cardápios, de pelo menos três porções de frutas e hortaliças por semana;
3. Analisar o atendimento ao requisito de oferta média diária de nutrientes e energia em cada
semana, pelos cardápios oferecidos na Alimentação Escolar, frente aos requisitos da Resolução
n°38/2009 do FNDE;
4. Verificar o atendimento às diretrizes da Resolução n°38/2009 do FNDE no que se refere à
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações;
5. Elaborar fichas técnicas das preparações dos cardápios pesquisados;
6. Verificar a adequação do valor per capita diário repassado pelo FNDE às referências
nutricionais, em função do público atendido.

Ademais, parte desses objetivos ( especificamente os de n° 1, 3, 4, 5 e 6) consta da Resolução CFN
n°465/2010 como competência do nutricionista, conforme o Art. 3° do Capítulo I:
“Compete ao nutricionista, vinculado à Entidade Executora, no âmbito do Programa de Alimentação
Escolar (PAE), exercer as seguintes atividades obrigatórias:
I- Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico
nutricional e nas referências nutricionais, observando (2 e 3):

a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir a
quantidade e a qualidade dos alimentos (2 e 6);
b) respeito aos hábitos alimentares e à cultura alimentar de cada localidade, à sua vocação agrícola e à
alimentação saudável e adequada (1);
c) utilização dos produtos da agricultura familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais, priorizando,
sempre que possível, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos; local, regional, territorial, estadual, ou
nacional, nesta ordem de prioridade. (...) (4)
V- Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio. (5)”
Um outro aspecto que também pode ser considerado negativo, no que tange à descentralização realizada
para o CET/UnB pelo FNDE, consiste no fato de o centro se manter apartado de todas as orientações,
diretrizes e normativos estabelecidos pelo FNDE para os CECANEs, dado que não consta registro de
participação do CET nas reuniões realizadas com os Centros Colaboradores.
Quanto à manifestação constante do Memorando n°1.173, de 11.06.2012, a equipe de auditoria
concorda com a importância da “aceitabilidade dos alimentos”, o “fortalecimento da identidade
cultural” e com a importância da gastronomia, entretanto, não foram esses os objetivos expressos nos
planos de trabalho aqui analisados.

Recomendações:
Recomendação 1:
Tendo em vista a semelhança entre os produtos fornecidos pelo CECANE e pelo CET, estabelecer regras
para que os centros trabalhem conjuntamente, de modo a agregar a experiência e o conhecimento do
CET aos treinamentos já efetuados pelo CECANE e à sua estrutura e, dessa forma, obter ganhos de
escala e garantir maior economicidade aos processos de descentralização relativas ao PNAE.
Recomendação 2:
Descentralizar recursos para o CET somente para a realização de produtos relacionados à gastronomia.
Recomendação 3:
Incluir, no que couber, o CET nas pautas, reuniões e nas demais medidas adotadas relativas aos
CECANE.

3. APOIO ADMINISTRATIVO
3.1. Subárea - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
3.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
3.1.1.1. Informação (77)

Informação básica da ação 2000 - Administração da Unidade

Trata-se da ação 2000 - Administração da Unidade, cuja finalidade é constituir um centro de custos
administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas

que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas, e a forma de execução se dá
por atividades-meio necessárias à gestão e a administração da unidade. O montante de recursos
executados nesta ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Despesa
Ação 2000 - Administração da (R$)

Executadas

Unidade
149.094.486,56

% da Despesa Executada da Ação
em relação à despesa Executada do
Programa
91,79%

Fonte: SIAFI Gerencial. A despesa executada refere-se à soma da despesa liquidada com a despesa
inscrição em restos a pagar não- processados.
3.1.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
3.1.2.1. Constatação (40)

Falhas na avaliação dos produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão do FNDE-2011.

De acordo com a PORTARIA-TCU Nº 123, de 12 de maio de 2011, as Unidades Jurisdicionadas
deveriam apresentar os Indicadores Institucionais desenvolvidos para “medir os produtos, serviços e
resultados alcançados pela gestão no exercício.” [Grifo nosso].
O FNDE apresentou 33 indicadores institucionais em seu Relatório de Gestão (folhas 105 a 109) e os
classificou em “utilidade” e “mensurabilidade”. No que tange à classificação utilizada pelo FNDE, é
importante destacar que utilidade e mensurabilidade são atributos, não classes e, como tal, devem ser
apresentados por todos os indicadores, de acordo com o Guia Metodológico “Indicadores de
Programas”, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Conforme estabelece o Guia Metodológico aqui citado, no capítulo dedicado às taxonomias, há duas
classificações que permitem a verificação de produtos e resultados a que divide os indicadores em:
indicadores de insumo, processo, produto, resultado e impacto e a de Indicadores de Avaliação de
Desempenho.
De acordo com o Guia, “Essa classificação possui foco maior na avaliação dos recursos alocados e dos
resultados alcançados. Segundo essa ótica, os indicadores podem ser de (TCU, 2000):
• Economicidade: medem os gastos envolvidos na obtenção dos insumos (materiais, humanos,
financeiros etc.) necessários às ações que produzirão os resultados planejados. Visa a minimizar custos
sem comprometer os padrões de qualidade estabelecidos e requer um sistema que estabeleça referenciais
de comparação e negociação;
• Eficiência: essa medida possui estreita relação com produtividade, ou seja, o quanto se consegue
produzir com os meios disponibilizados. Assim, a partir de um padrão ou referencial,a eficiência de um
processo será tanto maior quanto mais produtos forem entregues com a mesma quantidade de insumos,
ou os mesmos produtos e/ou serviços sejam obtidos com menor quantidade de recursos;
• Eficácia: aponta o grau com que um Programa atinge as metas e objetivos planejados, ou seja, uma vez
estabelecido o referencial (linha de base) e as metas a serem alcançadas, utiliza-se indicadores de
resultado (veja Figura 4) para avaliar se estas foram atingidas ou superadas;
• Efetividade: mede os efeitos positivos ou negativos na realidade que sofreu a intervenção, ou seja,
aponta se houve mudanças socioeconômicas, ambientais ou institucionais decorrentes dos resultados
obtidos pela política, plano ou programa. Importante destacar que, no ciclo de implementação de uma
política pública, cada tipo de avaliação utiliza um ou mais indicadores de gestão do fluxo de

implementação de Programas.”
Dos 33 indicadores apresentados pelo FNDE, nenhum é de eficácia ou de efetividade; nenhum está
relacionado a resultados e a impactos e apenas 4 estão relacionados a produtos e serviços; são eles:
“Índice de atendimento escolar”, “Índice de assistência técnica”, “Índice de assistência financeira e
material” e “Taxa de capacitação dos conselhos”, sendo que o primeiro não foi calculado para o
exercício de 2011.
Com a finalidade de se avaliarem os indicadores institucionais do FNDE, foram solicitadas à autarquia as
informações abaixo, a propósito da “Taxa de capacitação dos conselhos”, do “Custo FNDE” e do
“Índice de passivo de prestação de contas”, selecionados na amostra por estarem relacionados a pontos
críticos da atuação da autarquia: financeiro, capacitação e prestação de contas:
i) situações em que os citados indicadores serviram (ou poderão servir) como base para a tomada de
decisão pela autarquia, encaminhando os devidos comprovantes;
ii) se os indicadores representam adequadamente a amplitude e a diversidade de características do
fenômeno monitorado;
iii) se os indicadores expressam os produtos essenciais da área de negócio que a autarquia se propôs a
avaliar;
iv) memória de cálculo;
v) responsável(is) pelo cálculo;
vi) base de dados utilizada para o cálculo dos indicadores;
vii) periodicidade em que são calculados e quando ocorreu a última avaliação;
viii) custo estimado, bem como o(s) responsável(is) pela estimativa;
ix) área/servidores responsável(is) pela medição dos indicadores.
O FNDE, entretanto, manifestou-se apenas em relação ao “Índice de passivo de prestação de contas” e
ao indicador “custo-FNDE”; a respeito da “taxa de capacitação dos conselhos”, não houve
manifestação, o que denota a necessidade de a autarquia aperfeiçoar sua matriz de indicadores. Tal fato
impossibilitou à equipe de auditoria se posicionar, conforme determina o Anexo III à Decisão Normativa
TCU n°117, de 19 de outubro de 2011, sobre a representatividade, historicidade, confiabilidade,
facilidade de obtenção dos dados e razoabilidade dos custos relativas a esse último indicador da amostra.
Quanto ao “Índice de passivo de prestação de contas”, o qual consta do Painel de Indicadores da
autarquia com título de “Taxa de análise de prestação de contas”, as informações se encontram na tabela
abaixo:
Indicador “Índice de passivo de prestação de contas”
Resultado alcançado em 2011: 398,3%

Nome do indicador:
“Índice de passivo de prestação de contas” (conforme quadro de “Apuração Parcial das Metas
Institucionais”-pp. 105 a 109 do Rel. de Gestão) Taxa de análise de prestação de contas
(conforme Painel de Indicadores- pp. 110 a 112 do Rel. de Gestão).
Análise:
a diferença entre os nomes apresentados pela autarquia em seu Relatório de Gestão configura
uma relevante modificação no enfoque do indicador: enquanto o primeiro nome enfatiza o
passivo, o segundo enfatiza as análises.
Além dessa, há que se destacar a diferença conceitual, consignada no “Guia metodológico do

MPOG, entre índice (“indicadores sintéticos” que, como tal, ”sintetizam diferentes conceitos da
realidade empírica”) e taxa (“coeficiente multiplicado por uma potência de 10 para melhorar a
compreensão do indicador. Ex: Óbitos/1000 habitantes”) Tendo em vista essa diferença
conceitual, conclui-se que o nome “taxa” é inadequado.
Finalidade:
Medir o passivo de prestação de contas.
Análise:
Se a finalidade é medir o passivo, o resultado esperado deve ser o menor possível, e não o maior,
como definiu o FNDE.
Descrição:
Calculado pela relação do número de processos de prestação de contas analisados e o número de
processos do ano competência.
Fórmula de cálculo[1]:
(A/C).0,4+(B/C).0,4+ (atendimentos/demandas).0,2 (de acordo com as informações
apresentadas pela autarquia por meio do Ofício n°995/2012-PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC, de 26
de abril de 2012) :
Utilidade:
de acordo com informação do gestor, constante do Ofício n° n°995/2012, o indicador em tela
seria necessário para sinalizar se o conjunto de ações desenvolvidas com a finalidade de reduzir o
passivo de prestação de contas tem gerado impactos positivos e subsidiar a “decisão pela
continuidade ou não, bem como pelo maior investimento nas estratégias adotadas”.
Análise:
O FNDE não informou quais foram as “estratégias adotadas” nem apresentou comprovantes de
qualquer decisão específica que teria sido subsidiada pelo indicador. Além disso, o indicador de
passivo somente poderá ser útil se bem compreendido; nesse caso, quanto menor o índice, melhor
seria o resultado.

Validade e mensurabilidade- Análise:
no que tange à capacidade de o indicador “representar, com a maior proximidade possível, a
situação que a UJ pretende medir”, ou seja, o passivo de prestação de contas, verificou-se que:
a) ao dividir o número de prestações de contas do estoque pelo número de análises, o FNDE
chegará sempre a um resultado inadequado para a autarquia, tendo em vista que essa divisão não
representa adequadamente a relação entre as análises e o estoque. Do modo como está
construído, quanto maior for o estoque e menor for o número de análises, maior será o resultado,
o que termina enviesando não apenas esse resultado, mas todo o resultado relativo às metas
institucionais, o qual, segundo informa a autarquia em seu Relatório de Gestão, à página 112,
“(...) foi de 84%, cujo percentual superou a meta de 70% traçada para o exercício de 2011.”
Conforme se verifica, a fórmula do indicador somente faria sentido se fosse apresentada de forma
inversa: número de análises dividido pelo número total de prestações de contas. Ainda assim,
haveria um inconveniente: não seria possível averiguar, por meio do resultado do indicador, se o
número absoluto de análises aumentou ou diminuiu nos vários exercícios, visto que o resultado
poderia variar também em razão do aumento ou decréscimo do estoque.
b) A relação entre o número de PC de transferências automáticas (B) não poderia estar

relacionada ao “número total de prestações de contas de convênios com análise concluída (C),
mas sim ao “número total de prestações de contas de transferências automáticas com análise
concluída” (D). c) ao incluir, no cálculo do indicador, “o atendimento às demandas/demandas” , o
FNDE afastou-se da finalidade do indicador, tendo em vista que as demandas não podem
desempenhar o mesmo papel na fórmula do que o estoque de passivos, por se tratarem de
dimensões muito distintas. Se a entidade considerar relevante medir a proporção das demandas
atendidas em relação às demandas realizadas, deverá/poderá construir um indicador específico
para essa análise. O mesmo se pode afirmar em relação às outras duas variáveis (PC de convênios
e PC de transferência automáticas) que, embora mais próximas, também representariam ganho
para a autarquia se analisadas separadamente. O resultado alcançado pelo indicador, portanto,
não permite a avaliação da contribuição de cada uma das variáveis separadamente, o que
prejudica o resultado da análise.
d) o indicador aqui analisado, um indicador sintético, traz em si a desvantagem comum a todos os
indicadores dessa natureza: “subjetividade na definição dos critérios e ponderação das dimensões
envolvidas, o que pode, portanto, tornar sua validade questionável.
e) não fica claro se as demandas atendidas foram excluídas da contagem dos itens “C” e “D”, o
que, caso não tenha ocorrido, levará à dupla contagem dessas transferências.
Diante do exposto, conclui-se que o referido indicador não representa adequadamente a
amplitude e a diversidade de características do fenômeno monitorado nem atende ao requisito da
mensurabilidade (“capacidade de alcance e mensuração, quando necessário, na sua versão atual,
com maior precisão possível e sem ambiguidade”[2]). Reforça esse entendimento o fato de o
índice alcançado no exercício de 2011 ter sido de 398,83%, ao passo que o quantitativo de
convênios com status “a aprovar”, no exercício de 2010 era de 15.574 e, em 2011, subiu para
15.986.

Auditabilidade/confiabilidade/transparência- Análise
De acordo com informações prestadas pelo gestor no Ofício n°1068/2012-PRESIDÊNCIA
/FNDE/MEC, de 04.05.2012, “não há servidores designados” para conduzir os trabalhos de
medição de desempenho da autarquia, nem profissionais capacitados e conhecedores da temática.
Também não houve demonstração de que os servidores possuem acesso à informação necessária
e suficiente para compreender as origens e os fins que se perseguem com a implantação da
mensuração do desempenho. Assim sendo, não é possível afirmar que o fornecimento de dados é
feito por pessoa competente nem por meio adequado, nem que o FNDE possui estrutura para
aferir ou apurar os indicadores. Visto que a fórmula de cálculo não é precisa, como demonstrado
na análise de mensurabilidade, e que a autarquia não encaminhou a memória de cálculo, não é
possível afirmar se a metodologia escolhida para obtenção, tratamento e formatação é
transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade. No que tange às
fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador (Siafi, SISPCO e “planilhas de controle de
cada uma das unidades-COPRA, COAPC, DIADE e CGCAP), somente á possível atestar a
confiabilidade da primeira. Quanto ao SISPCO, esse não foi verificado pela equipe de auditoria.
Em relação às planilhas, tratam de material preenchido manualmente e, como tal, os dados ali
registrados são considerados menos confiáveis do que se fossem extraídos de sistemas
informatizados.
Acessibilidade e compreensão/simplicidade – Análise:
Não é possível afirmar que haja facilidade razoável de obtenção dos dados, elaboração do
indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral, tendo em vista os pontos
abordados anteriormente.
Historicidade – Análise:
Ainda que a relação entre as variáveis fosse alterada, conforme se sugere na análise da
mensurabilidade, não seria possível averiguar, por meio do resultado do indicador, se o número
absoluto de análises aumentou ou diminuiu nos vários exercícios, visto que o resultado poderia

variar também em razão do aumento ou decréscimo do estoque. Por essa razão, não é possível
atestar a historicidade do indicador analisado.
Economicidade:
De acordo com a autarquia, não foram calculados os custos de obtenção do indicador, pelo fato
de o indicador ter sido elaborado e calculado por servidores do próprio FNDE.
Análise:
Esse fato poderia ser considerado positivo, desde que a autarquia treinasse os servidores para
executar tal atividade, entretanto, conforme se verifica por meio de declaração da própria
autarquia, a elaboração dos indicadores aqui analisados constituem parte de um produto realizado
por consultores da OEI.

[1]De acordo com o Ofício citado, “Os elementos fundamentais para o cálculo do indicador consistem
na razão entre o total de processos no estoque e o total de processos concluídos ao longo do exercício.
Contudo, há a proporcionalidade do indicador entre as áreas que detém competências que contribuem
para seu alcance. Dessa forma, o cálculo, em sua maior parcela consiste em:
A- número total de prestações de contas de convênios no estoque (obtido por meio do Siafi Gerencial);
B- número total de prestações de contas de transferências automáticas (obtido no SISPCO ou no
SigPC);
C- número total de prestações de contas de convênios com análise concluída ao longo do exercício;
D- número total de prestações de contas de transferência automática com análise concluída ao longo do
exercício.
Com esses dados, consegue-se obter a parcela que compete à COPRA (transferência automática) e
COAPC (convênios), sendo que a cada área está atribuída a responsabilidade pelo alcance de 40% do
indicador. Assim, tem-se para a avaliação do alcance desses 80% a seguinte fórmula:
(A/C).0,4+(B/C).0,4
Os 20% restantes, atribuídos à CGCAP, são valorados em razão das atividades desenvolvidas no âmbito
da CGCAP e sua Assessoria, bem como da DIADE, em cujas aferições é considerado o percentual de
atendimento em relação às demandas recebidas, sendo que para o alcance efetivo deve-se alcançar
100% de atendimentos. Assim, complementa-se a fórmula:
(A/C).0,4+(B/C).0,4+ (atendimentos/demandas).0,2.”
[1]Guia Metodológico “Indicadores de desempenho” do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
[2] Guia Metodológico “Indicadores de Desempenho” do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Conclusão:
Conforme se destacou no campo relativo à análise da “utilidade” do indicador, esse teria como
finalidade subsidiar a “decisão pela continuidade ou não, bem como pelo maior investimento nas
estratégias adotadas”. Tendo em vista que o resultado do indicador não reflete adequadamente a
realidade, conforme se destacou no campo relativo à mensurabilidade, conclui-se que, se o FNDE
mantiver o indicador da forma como está hoje, poderá tomar decisões equivocadas e de graves
consequências para o desempenho da autarquia.
Indicador Custo-FNDE
Resultado alcançado em 2011: 92,31%

Nome do indicador: Custo-FNDE

Finalidade:
“aferir o custo do FNDE para a realização das suas ações. Ademais, o indicador é responsável por
medir a capacidade do FNDE em converter esforço administrativo em ações finalísticas. Esse
objetivo foi estabelecido no Planejamento Estratégico 2010-2015 da Autarquia.” (Informação
apresentada pelo FNDE por meio do Memorando n°128/2012-DIFIN/FNDE, de 11 de maio de
2012.)
Análise:
ao denominar o indicador como “custo”, o FNDE demonstra visar o quantitativo de recursos
financeiros gastos no(s) exercício(s) analisado(s); no entanto, ao informar que busca, por meio da
medida aqui analisada, “medir a capacidade do FNDE em converter esforço administrativo em
ações finalísticas”, a entidade leva a crer que seu objetivo consiste em medir, conforme consta do
“Novo Dicionário Aurélio”, sua “mobilização de forças”, sejam elas “físicas, intelectuais ou
morais, para vencer uma resistência ou dificuldade, para atingir algum fim.” Entretanto, não é
possível atestar uma correspondência clara entre recursos financeiros e esforços, seja porque à
autarquia não é necessária a mobilização de esforços para alcançar recursos financeiros, tendo em
vista estes estarem estabelecidos nas Leis Orçamentárias Anuais, seja porque há ações finalísticas
que não exigem esforços administrativos por parte do FNDE, como ações que consistem em
simples transferência de recursos, por exemplo.
Descrição:
“calculado pela relação entre o custo administrativo da Autarquia (pessoal; manutenção; TI;
custeio; etc.) e o somatório dos valores das ações finalísticas do orçamento do FNDE”.

Fórmula de cálculo:
IC= ∑ custo administrativo da autarquia/∑ dos valores das ações finalísticas do
orçamento do FNDE

Utilidade:
O FNDE não informou situações em que o indicador aqui analisado serviu ou poderá servir como
base para a tomada de decisão da autarquia, embora tenha sido solicitada essa informação, por
meio da SA n°201203288/003.
Análise:
Como a autarquia não informou a utilidade do indicador, a equipe concluiu que esse aspecto
ainda não está claro para a autarquia e centrou sua avaliação nas seguintes propriedades: validade
e mensurabilidade.
Validade e mensurabilidade:

De acordo com as informações constantes do Memorando n°128, “O indicador de custos
apresenta características de generalidade, ou seja, visa medir o desempenho do FNDE agregando
todos os seus custos administrativos e comparando-os com os custos totais. Os resultados, porém,
representam de forma adequada a amplitude e diversidade do fenômeno monitorado se avaliados
numa série histórica. Assim, é possível verificar tendências e promover ajustes para o adequado
alinhamento com as políticas e diretrizes da Autarquia. Uma análise mais consistente será possível
no terceiro ano de medição do indicador, ou seja, em 2013.”
Análise:
Com base na análise do indicador, verificou-se o seguinte:
a) Neste ponto, o FNDE não esclareceu que tendências poderiam ser verificadas, nem quais
ajustes poderiam ser adotados com base no indicador aqui analisado.
b) O FNDE utiliza de forma inadequada a expressão “desempenho”, a qual, segundo o “Guia
Referencial de Indicadores de Desempenho- SEGES-MPOG”, significa “esforços + resultados”.
O indicador em questão não configura medida adequada de esforços, tendo em vista as
considerações aqui registradas no campo relativo à “finalidade” do indicador.
c) Ao assumir como numerador, o somatório do custo administrativo da autarquia e como
denominador o somatório dos valores das ações finalísticas, o FNDE encontrará a relação entre os
gastos administrativos e os gastos com ações finalísticas; em última instância, quanto tem sido
gasto com ações administrativas a fim de executar as ações finalísticas. Nessa relação, quanto
menor for o custo resultante da fórmula aplicada, melhor será o resultado alcançado pela
autarquia, o que significará que a autarquia estará conseguindo executar mais ações com menos
gastos. Essa interpretação é ratificada pela meta traçada, que foi de 0,60, entretanto, diverge da
interpretação do FNDE, tendo em vista que o resultado do citado indicador contribuiu para o
alcance de 84,59% do resultado parcial das metas institucionais (página 112 do Relatório de
Gestão) que, tinha como meta 70%.
Auditabilidade/confiabilidade/transparência:

Por meio do Memorando n°147/2012-DIFIN/FNDE, de 11.07.2012, o FNDE encaminhou a
memória de cálculo do indicador. A fonte dos dados utilizada para o cálculo dos indicadores, de
acordo com a informação prestada pela autarquia, é o Siafi.
Análise:
Embora a fonte de dados seja considerada confiável e auditável, a base de cálculo, por incluir
ações que não requerem necessariamente esforços administrativos da autarquia, prejudica a
transparência e a confiabilidade do indicador.
Historicidade:
No que tange à propriedade da historicidade, o próprio FNDE destaca a sua relevância ao afirmar:
“Conforme informado anteriormente, a avaliação do indicador só se torna relevante quando
efetuada em série histórica. Esse indicador poderá ser caracterizado como uma ‘variável fluxo’ e
sua avaliação se dá ao longo do tempo, ao revelar tendência de crescimento, manutenção ou
queda”.
Análise:
Com base no comentário efetuado pela autarquia e nas considerações tecidas no campo “análise”
acima, destaca-se a necessidade de a autarquia ter clareza a respeito do real significado do
“crescimento, manutenção ou queda” do resultado do indicador. Além desse, o indicador “custo
FNDE” requer outro cuidado: caso, de um para outro exercício financeiro, sejam realizadas
alterações nas ações geridas pela entidade, ou seja, caso seja acrescida ao FNDE a
responsabilidade por mais ações finalísticas (as quais consistam em simples transferências, por

exemplo), ou ainda, se, a uma mesma ação finalística forem aportados muito mais recursos, sem
que tenha sido necessário o aumento de recursos nas ações administrativas ou mesmo maior
esforço por parte da autarquia, o resultado alcançado pelo indicador será menor, portanto,
melhor, sem que, entretanto, tenha se verificado qualquer aperfeiçoamento na atuação da
entidade e ainda trazendo prejuízo à possibilidade de comparar o resultado de diferentes
exercícios, prejudicando, portanto, a comparabilidade do indicador.
Acessibilidade e compreensão/simplicidade - Análise
Não é possível afirmar que haja facilidade razoável de obtenção dos dados, elaboração do
indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral, tendo em vista os pontos
abordados anteriormente.
Economicidade:
Por meio do Memorando n°128, já citado, o gestor, quando solicitado por meio de SA a
manifestar-se sobre “custo estimado, bem como o(s) servidor(es) responsável(eis) pela
estimativa”, informou: “Não se aplica”.
Análise:
Em resposta à solicitação sobre o mesmo item, a respeito do indicador “Índice de passivo de
prestação de contas”, o FNDE informou que “não foram calculados os custos, pelo fato de o
indicador ter sido elaborado e calculado por servidores do próprio FNDE.” Ratifica-se, aqui neste
campo, a análise da equipe de auditoria relativa àquele indicador: esse fato poderia ser
considerado positivo, desde que a autarquia treinasse os servidores para executar tal atividade,
entretanto, conforme se verifica por meio de declaração da própria autarquia, a elaboração dos
indicadores aqui analisados constituem parte de um produto realizado por consultores da OEI.

Conclusão:
Tendo em vista todos os aspectos apresentados na tabela acima, conclui-se ser necessário ao FNDE
rever o indicador, principalmente a interpretação do seu resultado. Faz-se necessário também que a
autarquia reveja a forma por meio da qual o indicador compõe a apuração das metas institucionais,
afinal, se a autarquia tem como finalidade reunir, na apuração das metas, indicadores cujo resultado
melhor é o maior e outros cujo resultado melhor é o menor possível, ela deverá buscar formas de
ponderação/correção, caso contrário estará enviesando o resultado e, baseando-se nesse, poderá
equivocar-se em suas tomadas de decisões, as quais podem ter consequências negativas para o
desempenho da autarquia.
Necessário ainda destacar que, de acordo com o Manual Técnico do Orçamento-2011 e com a Lei
11.653, de 7 de abril de 2008, “Programas Finalísticos” são os programas “dos quais resultam bens ou
serviços ofertados diretamente à sociedade, cujos resultados sejam passíveis de mensuração por meio
de indicadores”. Assim sendo, se a ação 0903 0369–Cota-parte dos estados e DF do salário-educação, a
qual consiste em simples transferência de recursos realizada pelo Tesouro Nacional, cujos resultados,
portanto, não são passíveis de mensuração, for mantida no cálculo do indicador como parte das ações
finalísticas, essa ação poderá também contribuir para o enviesamento do indicador e, consequentemente,
prejudicar a transparência e confiabilidade do resultado apresentado pelo FNDE. [Grifo nosso].
Ainda a respeito dos indicadores desenvolvidos pela autarquia, por meio da Solicitação de Auditoria n°
201203288/003, solicitou-se que o FNDE informasse se:
a) existe um número mínimo de profissionais que podem conduzir os trabalhos de medição do
desempenho na autarquia;

b) encontram-se nas equipes profissionais capacitados e conhecedores na temática de medição do
desempenho;
c) existe interesse da alta direção da autarquia em levar adiante o modelo de medição de desempenho;
d) os servidores possuem acesso à informação necessária e suficiente para compreender as origens e os
fins que se perseguem com a implantação da mensuração de desempenho.
A autarquia, por intermédio do Ofício 1068/2012-PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC, de 04 de maio
de 2012, informou que:
a) “Não há servidores formalmente designados para esta atividade. Atualmente, esta atribuição é
realizada sob a coordenação da Assessoria de Gestão Estratégica, e a apuração da base de cálculo dos
indicadores institucionais estão sob a competência das coordenações-gerais.”
b, c, d) “Não há servidores formalmente designados para esta atividade, porém, a autarquia entendendo
a relevância do processo, inseriu à revisão do Planejamento Estratégico, o módulo de capacitação na
temática indicador, que será ofertado aos representantes das diretorias.”
Conforme se verifica, o FNDE ainda não dispõe de estrutura adequada para efetuar a avaliação de
desempenho por meio de indicadores, tendo em vista não contar com servidores formalmente designados
nem com normas que estabeleçam atribuições na aferição de produtos, serviços e resultados alcançados
pela gestão, a despeito das recomendações expedidas por esta CGU e pelo TCU. A primeira, por meio do
Relatório de Auditoria Anual de Contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE,
relativo ao exercício de 2007, para que a autarquia elaborasse e implementasse indicadores qualitativos
das ações sob sua responsabilidade. Esse fato gerou a seguinte determinação do Tribunal de Contas da
União-TCU, expressa no Acórdão n°3653/2010-TCU 2ª Câmara: “Determinar à Secretaria Federal de
Controle Interno (SFCI) que: 1.5.2. acompanhe e informe nas próximas contas do FNDE as medidas
adotadas pela entidade para: 1.5.2.2. dar cumprimento às recomendações da Controladoria-Geral da
União (CGU), relacionadas à implementação de indicadores de desempenho (...)”.
Considerando-se a máxima de Morris A. Cohen, Professor da área de desempenho institucional da
Universidade da Pensilvânia, EUA, segundo quem “Não se pode administrar o que não se pode medir!”,
conclui-se que o FNDE ainda não se encontra estruturado suficientemente para aproveitar a sua
experiência de forma organizada a fim de aperfeiçoar sua gestão por meio de indicadores, tendo em vista
a relevância desses para: mensurar os resultados e gerir o desempenho; atestar o alcance (ou não) de
objetivos; embasar a análise crítica dos resultados e do processo de tomada decisão; melhorar, de forma
contínua, planos, programas, processos e projetos; facilitar o planejamento e o controle do desempenho e
viabilizar a análise comparativa do desempenho em áreas ou ambientes semelhantes, conforme salienta o
Guia Metodológico “Indicadores de desempenho” do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Causa:
Mesmo após as constatações apresentadas nos relatórios de auditoria de contas de 2007, 2008, 2009 e
2010 (período da presidência pretérita do FNDE), o FNDE ainda não conseguiu estruturar a autarquia
para ser capaz de realizar de forma consistente a avaliação por meio de indicadores de desempenho.
Manifestação da Unidade Examinada:
O FNDE se manifestou por meio dos Memorandos n°147/2012-DIFIN/FNDE, de 11.07.2012 e
n°145/2012-AGEST/PRESIDÊNCIA/FNDE, de 10.07.2012, ambos encaminhados por meio do Ofício
n°1.495/2012-PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC, de 11.07.2012:“Indicador: Índice de Passivo de Prestação
de Contas
Atendimento DIFIN:
- Nome do indicador e finalidade: Conforme consta nas planilhas geradas em razão do Planejamento
Estratégico da Autarquia para distribuição das metas individuais e institucionais, o indicador 8.1 é
denominado “Índice de Passivo de Prestação de Contas”, que possui como finalidade “Medir a redução
no aumento do passivo de prestação de contas” e sua fórmula de cálculo é “Total de prestações contas
concluídas pelo total de prestações de contas com prazo expirado”. Ou seja, ainda que o nome, por si só,

não esclareça plenamente o indicador, ao observarmos a sua finalidade e sua fórmula de cálculo,
constata-se que sua aferição explicita o percentual das prestações de contas que o FNDE tem para
analisar e aquelas que efetivamente analisou em determinado exercício. Por isso, embora considere o
passivo, a otimização levará o resultado desse indicador a crescer, tendo como ideal – a ser alcançado a
médio prazo - o resultado de 100%, ou seja, todas as prestações de contas com prazo expirado até dado
exercício tendo as respectivas análises concluídas.
- Utilidade: A principal estratégia do FNDE para alcançar a efetiva redução do estoque de prestação de
contas consiste nas investidas de implantação do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC),
conforme informado à equipe de auditoria. Porém, é preciso considerar que foi no início de 2012 que
ocorreu a primeira mensuração, de um exercício completo, do indicador. Assim, por exemplo, a edição
da Resolução CD/FNDE nº 2/2012 ocorreu considerando resultados parciais do indicador, e as demais
decisões sucedem-se dessa, e podem embasar-se no indicador apenas após sua recente apuração, bem
como encontrarão nele a medida adequada quando ocorrer a sucessiva aferição dos resultados. Trata-se
de um indicador que só possui resultados apurados em um exercício, mas que visa decisões de médio
prazo.

- Fórmula de cálculo: Trata-se de erro de digitação, que se pode perceber quando confrontado aos
resultados informados. A fórmula correta é (C/A).0,4+(D/B).0,4, tal qual foi utilizado para apuração dos
resultados desse indicador. Nesse contexto, é importante esclarecer que os numeradores (C e D) são
obtidos dos sistemas SIAFI e SISPCO, respectivamente, sendo que ambos contêm informações
fidedignas, inclusive associadas às próprias liberações dos recursos. Ou seja, tendo havido liberação, a
obrigação de prestar contas constará em tais sistemas. Quando aos denominadores, o “B”, também é
obtido por meio do SISPCO, sendo da mesma forma confiável. Resta assim que apenas o denominador
“A” é controlado por meio de planilha, porém, cujos dados tem reflexo no SIAFI, o qual é utilizado,
para validar tais dados ao término de cada exercício.
- Validade e mensurabilidade:
a) esclarecer se o índice é mensurável e se reflete a realidade, o relatório afirma que o cálculo do índice
aponta resultado inadequado: Conforme posto acima, a fórmula foi realmente apresentada
indevidamente, e de forma diferente daquela utilizada na apuração do indicador. Como se evidencia,
tratou-se de erro de digitação. Quanto à suposição de que o resultado do indicador não permitiria avaliar
se o número de absoluto de análises aumentou ou diminuiu nos vários exercícios, entendemos tratar-se
de uma inferência que desconsidera as variáveis que compõem o indicador. Tal comparação – de total de
análises exercício a exercício – pode ser obtida pelo histórico das variáveis C e D. Porém, embora o
indicador carregue consigo tal informação, seu objetivo não reside na avaliação dos quantitativos
absolutos de análise, mas sim na relação entre o número de análises e o estoque de prestação de contas,
conforme explicitado acima.
b) Erro na fórmula de cálculo: Conforme esclarecido acima, tratou-se de erro de digitação.
e) esclarecer se demandas atendidas (DIADE), foram contabilizadas nos itens C e D: O que indica o total
de análises concluídas em relação ao total do estoque de prestação de contas, é a parcela do indicador
aferida em razão do cálculo (C/A).0,4+(D/B).0,4, não constando, portanto, as demandas atendias pela
DIADE.
(...) Dois Parágrafos que informam não ser responsabilidade da DIFIN a avaliação dos indicadores das
ações do Programa 1061, assunto tratado na constatação n°41.
Em relação aos apontamentos da Controladoria-Geral da União relativos ao indicador ‘Custo FNDE’,
fica demonstrado que aquele órgão de controle desconhece alguns dos aspectos negociais do orçamento
público ao afirmar que não é necessária mobilização de esforços para se alcançar recursos financeiros. A
despeito da clara inobservância da Controladoria-Geral da União quanto ao sentido da expressão
‘esforço administrativo’, citado por este FNDE quanto ao seu ‘custo’, este se refere a medidas de ordem
econômica que tem por objetivo a busca de maior eficiência na execução de seu orçamento. Sendo
assim, a aferição do custo administrativo do FNDE frente às suas ações finalísticas permitirá à Autarquia
perceber o quão suficientes são seus gastos de funcionamento ante as ações voltadas para sua missão
institucional.
Ressalte-se, ainda, que a informação prestada pela Controladoria-Geral da União no Relatório Preliminar
de Auditoria referente ao índice apurado para o indicador diverge da informação prestada à Assessoria

de Gestão Estratégica por meio do e-mail, em anexo.
Com relação à memória de cálculo do indicador, encaminhamos anexo relatório que evidencia os dados
que subsidiaram a aferição do mesmo em 2011.
Ainda com relação ao indicador ‘Custo FNDE’, apesar de aquela Controladoria-Geral da União afirmar
que a ação 0903.0369 não faz parte do conjunto de ações finalísticas da União, utiliza, para tanto,
conceito aplicado a Programa de Governo e não a Ação Orçamentária. Acrescente-se que o conceito
definido pelo MTO/2011 a ações do tipo ‘operação especial’ as define como despesas que ‘não
contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não
resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços’.
Além disso, o argumento sobressaltado pela Controladoria-Geral da União de que este tipo de
programação deveria ter resultados passíveis de mensuração por meio de indicadores não encontra
embasamento técnico e legal no Plano Plurianual, tendo em vista que o PPA, em seu art. 4°, não prevê
indicadores de desempenho para ações orçamentárias.
Em relação à avaliação do Programa 1061 (item 3.1.2.2.), esclareça-se que a Gerência Executiva do
mesmo está sob responsabilidade da Assessora de Gestão Estratégica.”
Por meio do Memorando n° 145, a autarquia acrescentou as seguintes considerações:
De forma a dar cumprimento às suas atribuições constitucionais e legais com eficácia, eficiência e
efetividade, em 2010, a Autarquia iniciou uma série de atividades para a elaboração e implementação do
seu Planejamento Estratégico 2010-2015, bem como para a reestruturação organizacional e o
desenvolvimento de indicadores de desempenho institucional.
O processo de planejamento iniciou-se com a revisão documental e análise dos planos organizacionais,
as primeiras atividades realizadas foram: a revisão de documentos e estudos anteriores existentes na
autarquia, tais como o Fortalecimento Institucional realizado em 2004; e a aplicação da técnica de
entrevistas com as lideranças estratégicas, que teve como objetivo conhecer as expectativas acerca dos
desafios que a instituição deverá superar nos próximos dez anos.
As entrevistas com os líderes estratégicos resultaram nos desafios organizados em oito linhas temáticas,
conforme segue:
PAPEL INSTITUCIONAL
Primar pela qualidade na Educação.
Aprimorar a executar e o controle da política educação no país.
Prover ensino de qualidade em todo o país.

RESULTADOS PARA O PÚBLICO ALVO
Assessorar estados e municípios na execução e controle da política educacional de forma
tempestiva.
Fornecer subsídios para que os Municípios e os Estados possam executar suas ações.
Fortalecer a capacidade do sistema.

Prover soluções para os sistemas educacionais.
Aperfeiçoar ferramentas de controle (conselhos) para fazer bom uso da autonomia das escolas.
Garantir recursos para a infra-estrutura das escolas chegue as escolas e não para as prefeituras.
Garantir escola integral.
Alinhar o tempo de liberação do orçamento e as necessidades dos municípios.

PROCESSOS INTERNOS
Fortalecimento institucional com crescimento orçamentário.
Desenvolver novos instrumentos para a execução da política educacional.
Simplificar o procedimento legal de repasse de recursos.
Melhorar a execução dos recursos.
Aperfeiçoar os processos de prestação de contas.
Fortalecer a capacidade de execução do FNDE.
Mapear e normatizar processos internos.
Otimizar o funcionamento entre as unidades da instituição.

CONTROLE E GESTÃO
Ter excelência na gestão operacional.
Instituir processos decisórios baseados em indicadores e processos formais de gestão.
Dotar o FNDE de processo de gestão tempestivos.
Desenvolver uma cultura de prestação de serviços no FNDE.
Exercer controle sobre os negócios, produtos e demandas da instituição.

Desenvolver a cultura de projetos no FNDE.
Mais transparência na aplicação dos recursos.
Criar mecanismos que acompanham de forma concomitante a execução dos programas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Aperfeiçoar e integrar os sistemas de TI.
Desenvolver tecnologia absorver a prestação de contas.
Fortalecimento da capacidade operacional e da eficiência na área de TIC.
Informatizar as atividades finalísticas do FNDE.

COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Fortalecer a comunicação e a articulação com os beneficiários.
Fortalecer e aperfeiçoar a relação com o MEC.
Aproximar aos órgãos de controle.
Formar mais parcerias na área de compras que envolvem grandes programas.
Fortalecer e organizar parceiras com organismos internacionais.
Desenvolver uma visão integrada entre as unidades do FNDE.
Tornar claro o que FNDE faz para a sociedade.
Fortalecer a comunicação, o marketing, do FNDE junto à sociedade.
Melhorar e aperfeiçoar os canais de comunicação institucionais com as partes

INFRAESTRUTURA

Desenvolver unidades descentralizadas.
Aumentar a capilaridade do FNDE.
Melhorar a estrutura física do FNDE.

Também, em 2010, foi realizado o curso Gestão Estratégica utilizando a Metodologia Balanced
Scorecard (BSC) em seis módulos, que englobou a mobilização de lideranças, o diagnóstico estratégico,
a definição de estratégias, o painel de indicadores, as metas e projetos e o alinhamento da organização,
para 70 (setenta) servidores atuantes em liderança tático-operacional e 30 (trinta) servidores atuantes em
liderança estratégica. Os módulos realizados por meio de oficinas foram detalhados conforme segue:
Módulo I – Mobilização das Lideranças, com duração de 26 horas.
Módulo II – Diagnóstico Estratégico, com duração de 16 horas.
Módulo III – Definição da Estratégia, com duração de 18 horas.
Módulo IV – Painel de Indicadores, com duração de 24 horas.
Módulo V – Metas e projetos, com duração de 16 horas.
Módulo VI – Alinhamento da Organização, com duração de 16 horas.

Ressalta-se que os servidores inscritos na capacitação foram indicados pelos dirigentes dos órgãos
seccionais e singulares da estrutura organizacional da autarquia, assegurando o envolvimento dos níveis
operacional, tático e estratégico da organização.

Visando o acompanhamento e a validação dos resultados alcançados na capacitação, foi instituída, por
meio da Portaria n.º 400/2010, de 23 de setembro de 2010, a Comissão de Acompanhamento do
Programa de Capacitação em Módulos, da Gestão Estratégica, constituída por sete membros, servidores
do quadro do FNDE, representando diversas áreas. Em anexo o relatório final da Comissão, que validou
a construção do Planejamento Estratégico 2010-2015 do FNDE, abrangendo os referenciais estratégicos
iniciais: Missão, Visão, Valores Institucionais, Mapa Estratégico e Painel de Gestão. Conforme descrito:

Especificamente no Módulo IV – Painel de Indicadores, a capacitação para elaboração de indicadores
estratégicos, ministrada pelo Professor Peter Dostler, oportunizou aos servidores a discussão exaustiva
sobre o tema e a coleta de subsídios para construção de proposta de indicadores estratégicos.
Neste módulo houve a participação dos consultores contratados pelo FNDE, por meio da Organização

dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI, no âmbito do Projeto
OEI/BRA/09/004, para elaboração do Planejamento Estratégico no FNDE, da Reestruturação
Organizacional e da elaboração dos Indicadores estratégicos Institucional.
Registra-se que os indicadores estratégicos foram apreciados, alinhados, avaliados e aprovados pelo
nível estratégico e a Comissão de Acompanhamento do Programa de Capacitação em Módulos, da
Gestão Estratégica.

Os indicadores institucionais foram construídos visando traduzir a evolução no alcance de cada objetivo
estratégico, observados os conceitos das categorias utilizadas:

a. Indicadores de Resultado (Eficácia / Efetividade) - Medem os resultados das ações já tomadas ao
final de um período ou atividade. Normalmente são indicadores utilizados por uma unidade ou setor, mas
refletem resultados passados. Ex. Colaboradores capacitados.
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b. Indicadores de Esforço (Economicidade / Eficiência) - Medem as ações que impulsionam ou levam
aos resultados medidos pelos indicadores de resultado. Refletem a premissa lógica adotada pela
organização no mapa estratégico ou o “como” as atividades críticas precisam ser monitoradas para
alcançar os resultados previstos. Exemplo: Tempo de capacitação de colaboradores.

Todavia, no exercício de 2011 alguns indicadores não entraram em processo de elaboração de linha base
ou implementação, como é caso dos indicadores 1.1, 3.1, 6.1, 14.1 e 19.1. Ademais, também existem
indicadores que necessitam de informações de outros órgãos e entidades do governo federal e que são
apurados conforme calendário específico, como os indicadores 2.1, 2.2 e 18.1.

Considerando que a implantação da Gestão Estratégica é uma atividade cíclica, voltada a apresentar
resultados, a autarquia definiu sua implantação em três partes: formulação da estratégia; implantação e
implementação; e revisão periódica. A formulação da estratégia iniciou em 2010, e a implantação e
disseminação da metodologia de acompanhamento e apuração do alcance das metas estratégicas foi
realizada em 2011.

Ressalta-se que a autarquia entende que o conceito de Gestão para resultados não se restringe apenas em
formular resultados que satisfaçam às expectativas dos legítimos beneficiários da ação governamental de
forma realista, desafiadora e sustentável. Requer, também, alinhar os arranjos de implementação (que
envolvem o conjunto de políticas, programas e projetos educacionais) para alcançá-los, além de envolver
a construção de mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam aprendizado, transparência e
responsabilização.

Assim, a gestão do desempenho constitui um conjunto sistemático de ações que buscam definir o
conjunto de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades necessários para seu alcance,
incluindo-se a definição de mecanismos de alinhamento de estruturas implementadoras e de sistemática
de monitoramento e avaliação.

Vale destacar que desempenho é um termo sujeito a inúmeras variações semânticas e conceituais,
embora existam alguns consensos majoritários em torno de uma definição. Segundo uma abordagem
abrangente, o desempenho pode ser compreendido como esforços empreendidos na direção dos
resultados a serem alcançados. A equação simplificada é: desempenho = esforços + resultados.
Assim, a definição sintética e ao mesmo tempo ampla para o desempenho é estabelecida pela atuação de

um objeto (uma organização, projeto, processo, tarefa etc.) para se alcançar um resultado. Logo,
desempenho é um conceito peculiar, um construto específico, para cada objeto.

Além disso, raramente uma medida atende a todas as propriedades dos indicadores como validade,
confiabilidade, simplicidade, especificidade, disponibilidade, economicidade e outras. Os indicadores
possuem funções básicas (Bonnefoy, 2005), detalhadas como: Descritiva – que consiste em aportar
informação sobre uma determinada realidade empírica, situação social ou ação pública e a Valorativa:
também chamada avaliativa, implica em agregar informação de juízo de valor à situação em foco, a fim
de avaliar a importância relativa de determinado problema ou verificar um desempenho esperado. Essas
funções permitem que os indicadores sejam amplamente utilizados em diferentes momentos. (citado no
Manual Metodológico).

As Taxonomias existentes na literatura aponta diversos critérios e formas de classificação de indicadores.
A aplicabilidade de visão por autoria, a que vincula a avaliação do desempenho na autarquia tem como
melhor definição e aplicabilidade a descrição de Rua (2004), que classificam os indicadores em: •
Indicadores Estratégicos: orientados à visão e aos objetivos estratégicos da organização; • Indicadores de
Processo: orientados ao acompanhamento e à avaliação do desempenho do processo. Podem ser de:
Produtividade ou Eficiência: expressam a relação entre a quantidade de recursos empregados e os
produtos ou serviços produzidos; de Qualidade ou Eficácia: medem o grau de satisfação do cliente com
os produtos ou serviços oferecidos, bem como o grau de atendimento aos requisitos definidos; de
Capacidade: medem a capacidade de resposta de um processo, considerando as saídas produzidas por
unidade de tempo; e • Indicadores de Projeto: voltados a monitorar e avaliar a execução de projetos.
Assim, não há vinculação com a visão dos Indicadores de Gestão do Fluxo de Implementação de
Programas.

Painel de Indicadores.
De forma a atender as melhorias propostas pelo objetivo estratégico nº 9 - Fortalecer a comunicação
interna e externa, novas ferramentas de comunicação foram criadas, como: o Fórum e a TV FNDE, que
aumentam a interatividade com o usuário interno, a veiculação da nova Intranet e o envio de e-mail
contendo notícias sobre temas educacionais (clipping) para toda a casa. Ademais, foi realizada a
contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Comunicação Interna e Externa
do FNDE.

Além disso, em 7 de fevereiro de 2011, por meio da Portaria FNDE nº 38, foi criado o Grupo de
Trabalho FNDE Estratégico com o objetivo de realizar estudos e pesquisas para a implementação das
melhorias propostas pelo objetivo estratégico nº 15 – Dotar o FNDE de quadro de servidores
comprometidos, qualificados e valorizados, do Painel de Gestão do FNDE, tendo em vista que a
concepção de um planejamento estratégico em uma organização pública tem impacto na gestão de
pessoas na medida em que a adoção de programas governamentais que observem as dimensões do BSC
exigem dos agentes públicos um nível de qualificação mais elevado para consecução, formulação,
condução, acompanhamento e avaliação das estratégias gerenciais.

No segundo semestre de 2011, visando a Mensuração do grau de otimização do fluxo dos processos
internos, proposto pelo Objetivo Estratégico nº 14 - Sistematizar processos de trabalho e de gestão,
foram iniciados os trabalhos nos processos de melhoria continua dos processos, por meio das atividades
de levantamento da cadeia de valor, mapeamento dos processos, redesenho dos processos e
implementação dos processos. Em anexo o demonstrativo das atividades de processos realizados na
autarquia e o cronograma de atividades.

Destarte, também, a inauguração dos primeiros andares do Edifício FNDE, em 02 de setembro de 2011,
como estratégia para alcance do objetivo estratégico nº 18 - Atualizar e modernizar a infraestrutura

física e tecnológica.

O Planejamento Estratégico estabeleceu que os subsídios à tomada de decisões dos gestores serão
produzidos nas reuniões de avaliação da estratégia, que envolvem as lideranças no processo de discussão
com foco no futuro, avaliando o desempenho de metas previstas versus o realizado. As reuniões de
análise da estratégia consistem em desenvolver cultura de aprendizado nas lideranças em que haja uma
decisão pautada na expectativa de resultado futuro e não no imediatismo. A sistematização das reuniões
permite o acompanhamento das apostas futuras, e a avaliação da necessidade de revisões do painel
estratégico no que tange a alteração de objetivos, indicadores metas e projetos. Esta avaliação
acontecerá no segundo ciclo do Planejamento Estratégico 2010-2015.

Assim, iniciaram-se os trabalhos para o 2º ciclo do Planejamento Estratégico 2010-2015, com previsão
para o segundo semestre de 2012, e tem por objetivo avaliar a estratégia construída pelo grupo de
servidores e líderes estratégicos da autarquia no exercício de 2010, alinhá-la ao novo Plano Plurianual
2012-2015 do governo federal e capacitar novos servidores na casa. Ressalta-se que o Planejamento
Estratégico do FNDE é cíclico, de forma que as atividades de gestão podem ser entendidas como ondas
e se repetem a cada novo ciclo de gestão. A seguir o cronograma de implantação do ciclo de gestão, no
qual integram as atividades e capacitações apresentadas no demonstrativo:

Destaca-se ainda que o suporte tecnológico “Gestão da Estratégia” foi concluído no mês de abril de
2012. Esse sistema facilitará a implantação da gestão estratégica, com registros individualizados dos
componentes da fórmula de um determinado indicador. O software facilitará a coleta dos dados, a
padronização e a consolidação de resultados. Esta ferramenta integrará as fases de monitoramento e
avaliação do ciclo de gestão, conforme telas em anexo.

Dessa forma, o aperfeiçoamento do modelo de gestão do FNDE e a estruturação da sistemática de
melhoria de processos contínuos, monitoramento e a avaliação do impacto das ações, projetos e
programas educacionais, vinculados as metas estratégicas, desenvolvido no âmbito da autarquia
demonstram que o FNDE vem realizando ações estruturantes que oportunizarão a avaliação de seu
desempenho, por meio de indicadores maturados. Estas ações contribuirão para o fortalecimento
institucional do FNDE, no que se refere à gestão continuada de ações, projetos e programas
educacionais como estratégia fundamental de apoio à promoção da qualidade educacional.
Análise do Controle Interno:

Índice de passivo de prestação de contas

Embora o FNDE atribua as falhas relativas ao indicador “Índice de passivo de prestação de contas”
apontadas pela equipe de auditoria a um “erro de digitação, que se pode perceber quando confrontado
aos resultados informados”, e mais adiante, ratifique esse entendimento, por meio do trecho, “a fórmula
foi realmente apresentada indevidamente, e de forma diferente daquela utilizada na apuração do
indicador. Como se evidencia, tratou-se de erro de digitação”, verifica-se que:
se fosse utilizada a fórmula da manifestação da autarquia, “(C/A).0,4+(D/B).0,4”, os numeradores
representam a quantidade de prestações de contas analisadas e os denominadores, as prestações de
contas em estoque, o índice alcançado não teria sido o de 398,3%, conforme informado no Relatório de
Gestão do FNDE, tendo em vista não ser possível analisar mais prestações de contas do que as que
foram prestadas. Conforme consta da própria manifestação da autarquia, o valor máximo a que o citado
indicador poderia chegar seria 100%: “Por isso, embora considere o passivo, a otimização levará o
resultado desse indicador a crescer, tendo como ideal – a ser alcançado a médio prazo - o resultado de
100%, ou seja, todas as prestações de contas com prazo expirado até dado exercício tendo as respectivas
análises concluídas”.

Custo-FNDE
A respeito desse indicador, o FNDE afirma:
a) A autarquia informa que o sentido da expressão “esforço administrativo”, “citado por este FNDE
quanto ao seu ‘custo’, este se refere a medidas de ordem econômica que tem por objetivo a busca de
maior eficiência na execução de seu orçamento. Sendo assim, a aferição do custo administrativo do
FNDE frente às suas ações finalísticas permitirá à Autarquia perceber o quão suficientes são seus gastos
de funcionamento ante as ações voltadas para sua missão institucional.”.
O FNDE, no entanto, não informou, nem exemplificou as medidas de ordem econômica a que se referiu.
Também não informou situações em que o indicador aqui analisado serviu ou poderá servir como base
para a tomada de decisão.

b) “Além disso, o argumento sobressaltado pela Controladoria-Geral da União de que este tipo de
programação deveria ter resultados passíveis de mensuração por meio de indicadores não encontra
embasamento técnico e legal no Plano Plurianual, tendo em vista que o PPA, em seu art. 4°, não prevê
indicadores de desempenho para ações orçamentárias.”
Quanto a esse item, cabe destacar que a equipe de auditoria não considera necessária a elaboração de
indicadores para a ação 0903 0369–Cota-parte dos estados e DF do salário-educação. Apenas destaca
que a ação em tela não possui proporcional esforço administrativo do FNDE em relação a ações como o
PNAE, PDDE, PNATE e PNLD, pois o salário-educação é repartição de receita, logo a sua manutenção
no cálculo do indicador trará fragilidade ao resultado apurado e, consequentemente, prejudicará a
transparência e confiabilidade do resultado apresentado pelo FNDE.
No que tange à manifestação realizada por meio do Memorando n°145, importa destacar:
a) Por meio do memorando citado, o FNDE apresentou um novo painel de indicadores, em que a coluna
“classificação” passa a apresentar os tipos “eficiência”, “eficácia” e “efetividade”. No painel constante
do Relatório de Gestão, a mesma coluna apresenta “atributos”, tais como utilidade e mensurabilidade. O
fato é que a autarquia apresentou, via memorando, painel de indicadores diferente, a um só tempo, do
constante do Relatório de Gestão, e também do produto da Cooperação Técnica Internacional,
encaminhado por mídia digital e não informou se pretende alterar o seu painel de indicadores nem a
motivação para essa alteração; e

b) O FNDE informa ainda a participação, em 2010, de 100 servidores no curso de Gestão Estratégica,
mas não informou de que modo os conhecimentos adquiridos por esses servidores foram utilizados na
elaboração do Plano Estratégico, o qual foi elaborado por meio de Cooperação Técnica e validado por
uma comissão de apenas 7 servidores, segundo a própria autarquia. Ressalte-se que o próprio FNDE,
quando instado a se manifestar sobre a estrutura disponível para a aferição dos indicadores (se existe um
número mínimo de profissionais que podem conduzir os trabalhos de medição do desempenho na
autarquia), informou, por meio do Ofício 1.068/2012, de 04.05.2012:
“Não há servidores formalmente designados para esta atividade. Atualmente, esta atribuição é realizada
sob a coordenação da Assessoria de Gestão Estratégica, e a apuração da base de cálculo dos indicadores
institucionais estão sob a competência das coordenações-gerais.”
“Não há servidores formalmente designados para esta atividade, porém, a autarquia entendendo a
relevância do processo, inseriu à revisão do Planejamento Estratégico, o módulo de capacitação na
temática indicador, que será ofertado aos representantes das diretorias.”
Diante da análise realizada, se verifica, que houve mobilização da autarquia, mas que essa ainda não foi
suficiente para garantir uma estrutura capaz de realizar a avaliação do desempenho de forma consistente.
Conclui-se, portanto, pela necessidade de o FNDE definir uma estrutura específica para desenvolver,
calcular e avaliar seus indicadores. Conclui-se também que, se o FNDE não reavaliar sua matriz de
indicadores , estará deixando de atender, nesse ponto, a dois aspectos da accountability:
responsabilização e transparência, afinal, a sociedade tem o direito de saber de que forma estão sendo
aplicados os recursos públicos e, consequentemente, os resultados das políticas públicas gerenciadas pela
autarquia, assim como os responsáveis pelo desempenho bom ou mau dessas políticas.
Recomendações:
Recomendação 1:
Selecionar um grupo de servidores para reavaliarem os indicadores existentes, a interpretação dos seus
resultados e propor indicadores prioritários que possibilitem, de forma tempestiva, a avaliação de
desempenho da autarquia.
Recomendação 2:
Encaminhar cronograma das atividades relativas à reavaliação dos indicadores.

3.1.2.2. Constatação (41)

Permanência de falta de avaliação dos resultados das ações
Escolarizado desde o exercício de 2007.

do Programa 1061- Brasil

De acordo com a Portaria TCU nº 123, de 12 de maio de 2011, o demonstrativo “Execução dos
Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ”, apresentado no Quadro A.2.1, está composto por
três (3) conjuntos de informação, a saber: Identificação do Programa de Governo, Informações
orçamentárias e financeiras do Programa e Informações sobre os resultados alcançados. A autarquia
apresentou, em seu Relatório de Gestão-2011, os dados relativos ao Programa 1061- Brasil Escolarizado,
entretanto, informou que “a ausência de divulgação das pesquisas do Censo Demográfico 2010 e da
PNAD 2011, base de dados para o cálculo das taxas de escolarização, impediram a atualização dos
índices divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
impossibilitando avaliar avanços ou retrocessos nos resultados alcançados (...).”
Não obstante, nas análises críticas referentes aos indicadores 3 (Taxa de frequência líquida à pré-escola
da população da faixa etária de 4 a 6 anos) e 4 (Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da
população na faixa etária de 7 a 14 anos), o gestor apresenta informações incompatíveis com a

afirmação anterior, tendo em vista reportar-se a vieses decorrentes da ampliação do ensino fundamental
para nove anos que teriam acarretado “queda no índice”, sem deixar claro o período a que se refere nem
a forma como chegou a essa conclusão. Importa ressaltar que a falta de avaliação do citado programa já
fora constatada nos quatro exercícios anteriores. Ademais, no campo “Análise do resultado alcançado”,
referente ao indicador n°5 (Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de
15 a 17 anos), a autarquia informa não ter havido revisão do PPA, o que teria impossibilitado a
adequação da meta. Esse fato merece destaque, tendo em vista que 2011 foi o ano de encerramento do
PPA, e que a falta de avaliação referente ao período de vigência impossibilitará que se aproveitem as
conclusões alcançadas para o aperfeiçoamento das ações que compõem o programa em tela.
Causa:
Mesmo após constatações apresentadas nos relatórios de auditoria dos processos de contas de 2007,
2008, 2009 e 2010, em que este agente também foi o presidente do FNDE, além de ser o responsável
pelo Programa 1061 – Brasil Escolarizado; o agente permaneceu sem efetivamente conseguir estruturar
a autarquia para ser capaz de realizar a avaliação dos resultados das ações do Programa 1061 – Brasil
Escolarizado.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memoorando n° 145/2012-AGEST/PRESIDÊNCIA/FNDE, de 10.07.2012, o FNDE
apresentou a seguinte manifestação:
“Embora previsto na LEI Nº 11.653, DE 07 DE ABRIL DE 2008, o processo de Revisão e Alteração do
Plano, especificamente no inciso II, artigo 16, em que autorizou ao Poder Executivo a alterar os
indicadores dos programas e seus respectivos índices, o processo de avaliação anual do PPA 2008-2011,
ano base 2010, no qual é registrado as razões que motivaram as alterações do Plano, não permitiu ao
Gerente-Executivo a inserção das propostas de alterações nos indicadores do programa. Previsão
divulgada na página www.sigplan.gov.br, revisão do plano.
Ressalta-se que os indicadores estratégicos constantes do Planejamento Estratégico Institucional
elaborados pelos servidores do FNDE, com acompanhamentos da consultoria especializada, não
atendem os critérios para avaliação, específica, das ações do Programa 1061 – Brasil Escolarizado e os
indicadores do Programa foram desenvolvidos visando mensurar o impacto gerado no problema que deu
causa ao Programa governamental, quando do desenvolvimento das políticas públicas educacionais.
Registro ainda que o teor do presente memorando corrobora na contrariedade da persistência da
Autarquia quanto a ausências de ações para instaurar sistematização de avaliação estratégica.
Análise do Controle Interno:
Conforme a própria unidade aponta em sua resposta: “os indicadores estratégicos constantes do
Planejamento Estratégico Institucional elaborados pelos servidores do FNDE, com acompanhamentos da
consultoria especializada, não atendem os critérios para avaliação, específica, das ações do Programa
1061 – Brasil Escolarizado”. Assim sendo, permanece o não atendimento à recomendação deste Órgão
de Controle Interno.
Ao não realizar a avaliação dos resultados do Programa 1061 – Brasil Escolarizado, a autarquia
desperdiça a oportunidade de:
a) Contribuir para o fortalecimento da “accountability”, que engloba, além da dimensão da prestação de
contas, as dimensões da responsabilização e da transparência dos gastos públicos; ressalte-se que a
responsabilização vai além do aspecto meramente financeiro, incluindo “qualquer delegação de
autoridade para agir”, ou seja, abrange também a responsabilização pelo desempenho.
b) Orientar gestores públicos, legisladores e órgãos de controle a melhorar a qualidade dos serviços e
seus resultados;
c) Levantar questões que contribuam para o conhecimento e aperfeiçoamento das políticas.

Importa também ressaltar que, de acordo com a Lei 11.653, de 7 de abril de 2008, art. 7°, “A gestão do
Plano Plurianual observará os princípios da eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a
implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas”.
Recomendações:
Recomendação 1:
Avaliar o resultado das ações que migraram do Programa Brasil Escolarizado para o Programa Temático
Educação Básica.

3.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS
3.1.3.1. Constatação (24)

Falhas na Elaboração de Contratações de Tecnologia da Informação

Após análise das informações apresentadas no relatório de gestão do FNDE e nos processos de
contratação 23034.035091/20120-92 (Contratação de serviço técnico visando a elaboração do plano
diretor de tecnologia da informação) e 23034.025718/2010-05 (Contratação de fábrica de software)
verifica-se a existência das seguintes falhas na elaboração dessas contratações:
a) Não demonstração por parte da autarquia no documento Análise de Viabilidade da Contratação de
que esses serviços não poderiam ser desempenhados por seus próprios servidores e fragilidades na
demonstração de que os serviços objetos da contratação não são atividades de gestão de processos de
tecnologia da informação.
Foi definido para o objeto da “Contratação de serviço técnico visando a elaboração do plano diretor de
tecnologia da informação” a elaboração do PDTI e a definição da sistemática de implementação,
monitoramento, avaliação e controle das ações. Essas atividades na forma contratada têm todas as
características da gestão de processos de tecnologia da informação e não de suporte a esses processos,
ficando em desconformidade com as Instruções Normativas SLTI/MPOG 04/2008 e 04/2010, pois estes
itens não deveriam ser objeto de contratação de serviços de tecnologia da informação.
Já para o objeto da “Contratação de fábrica de software” foi estabelecido como um de seus objetos a
mensuração das demandas requisitadas a fábrica. Essa atividade também na forma contratada possui
todas as características da gestão de processos de tecnologia da informação, pois a empresa contratada
sempre realizará a contagem detalhada e não a avaliação da qualidade desse processo, estando também
em desconformidade com as Instruções Normativas SLTI/MPOG 04/2008 e 04/2010, pois este item não
deveria ser objeto de contratação de serviços de tecnologia da informação.
Além disso, para os 2 processos, não foi detalhado o porquê do FNDE não utilizar seu próprio quadro de
servidores para realizar as atividades contratadas, gerando risco das ocorrências de dependência e de
que as contratações não atendam à real necessidade do FNDE, bem como desconformidade com o
Decreto 2.271/1997 – ”Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito
do quadro geral de pessoal.”.
b) Fragilidades na metodologia de pagamento do objeto Lote 1 da “Contratação de fábrica de software”
O documento Estratégia de Contratação do processo 23034.025718/2010-05 (Contratação de fábrica de
software) estabelece que podem ser remuneradas outras solicitações não possíveis de serem mensuradas
como funcionalidades. No entanto a estimativa feita no documento Análise de Viabilidade para essa
contratação tem como estimativa do custo financeiro apenas os pontos de função, ou seja, só prever o
pagamento para o tamanho funcional do software (funcionalidades) e não para essas outras solicitações

não possíveis de serem mensuradas como funcionalidades.
Ressalte-se esse conflito entre o que foi estimado e o valor pago para não funcionalidades traz
subjetividade a quantificação do serviço que será demandado e pago à contratada, trazendo riscos
decorrentes de possível manipulação das medições, o que pode acarretar eventuais prejuízos à
Administração ou à contratada. Essa subjetividade vai de encontro ao previsto no disposto no art. 6º,
inciso IX, alínea f, da Lei n. 8.666/1993, o qual exige no Projeto Básico o orçamento detalhado do custo
global, da obra ou serviço, fundamentado em quantitativos unitários de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados.
Esse fato já era de conhecimento do FNDE e poderia ter sido adequada na fase de planejamento da
contratação, pois quando o FNDE elaborou o documento Guia de Contagem do FNDE foi diferenciado
no escopo do serviço o elenco de atividades inclusas no preço do ponto de função do elenco de
atividades não inclusas no preço do ponto de função.
Portanto, faz-se necessário uma revisão do planejamento desta contratação de modo que seja adotado,
para as outras solicitações não possíveis de serem mensuradas como funcionalidades, ajustes na
metodologia de mensuração de serviços prestados, privilegiando a remuneração das contratadas
mediante a mensuração de resultados e eliminando a possibilidade de remunerar as empresas com base
na quantidade de horas trabalhadas ou nos postos de trabalho.
Causa:
Fragilidades no planejamento da contratação realizado pela Coordenação-Geral de Tecnologia e
Informação – CGETI
Manifestação da Unidade Examinada:
Resposta contida no memorando nº 84/2012 – DIRAD/FNDE

Inicialmente o FNDE apresentou Relatório de Lotação, contendo a atual estrutura de Tecnologia do
órgão, e em seguida apresentou as seguintes considerações:

“À época do planejamento dos editais referidos nas constatações 24 e 25 a força de trabalho era de 9
servidores efetivos e existiam ainda 22 CTU’s. Atualmente além da estrutura acima apresentada temos
54 CTU’s que foram gradativamente nomeados a partir de dezembro de 2012.
Com essa constatação podemos demonstrar que não havia servidores em quantidades suficientes e nem
com o expertise que se pudesse designar para a elaboração do PDTI ou de serem alocados nos
procedimentos de metrificação dos pontos de função produzidos pela fábrica de softwarte. Portanto, não
podemos concordar com a colocação de fragilidade apontada pelo relatório de auditoria apontados na
constatação 24.
Em relação à contratação do PDTI, a antiga Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGETI,
não possuía em seus quadros pessoal especializado em quantidade para que pudessem manter as
demandas diárias necessárias aos procedimentos, inerentes às manutenções dos sistemas,
acompanhamentos contratuais, ou manutenção da infraestrutura tecnológica alocada sobre sua gestão, e
ao mesmo tempo se dedicassem ao planejamento de todas essas ações dentro das necessidades inerentes
aos serviços do FNDE. Para tanto escolheu a estratégia de contratação de uma consultoria
especializada, isenta, e não comprometida com o dia a dia da TI, para que executasse com isenção uma
avaliação das necessidades das áreas fins do FNDE, e sob a coordenação do Cooordenador-Geral à
época e dos ATI’s (2) e GSISP’s (2) lotados ma antiga CGETI pudesse desenvolver as ações inerentes à
definição das estratégias do PETI e do PDTI do FNDE. Cabe ressaltar que no quadro oficial do FNDE
não existem as categorias de Analistas de Sistemas, Analistas de TI, Técnicos de Sistemas e outras
inerentes às disciplinas de conhecimento prévio necessárias ao desenvolvimento das atividades de
elaboração de um PETI ou de um PDTI, assim sendo os gestores optaram por contratar essas disciplinas,
agindo assim, em prol dos interesses da instituição, ao contrário do apresentado no relatório de auditoria,

e aderente aos normativos do MPOG.
O referido relatório ainda faz a seguinte referencia na constatação em pauta:
“..Já para o objeto da “Contratação de fábrica de software” foi estabelecido como um de seus objetos a
mensuração das demandas requisitadas a fábrica. Essa atividade também na forma contratada possui
todas as características da gestão de processos de tecnologia da informação, pois a empresa contratada
sempre realizará a contagem detalhada e não a avaliação da qualidade desse processo, estando também
em desconformidade com as Instruções Normativas SLTI/MPOG 04/2008 e 04/2010, pois este item não
deveria ser objeto de contratação de serviços de tecnologia da informação...”
O relatório se equivoca quando define que a avaliação da qualidade dos pontos de função foram
contratados pelo edital de fábrica se software.
O que foi contratado foi o expertise de contagem e conferencia quantitativa dos Pontos de Função, que
depois de avaliados quanto seu quantitativo serão avaliados pelos fiscais de contrato designados
(servidores) e pelos CTUS designados como gerentes das demandas, conforme a nova estrutura da
DIRTE, que irão designar a aderência ou não à qualidade desejada e esperada nos pontos de função
entregue, e portanto, não colocando em risco as atividades estratégicas de TI do FNDE no atendimento
das demandas de suas áreas fins.

Ainda na mesma constatação afirma o relatório:
“...Ressalte-se esse conflito entre o que foi estimado e o valor pago para não funcionalidades
traz”subjetividade a quantificação do serviço que será demandado e pago à contratada, trazendo riscos
decorrentes de possível manipulação das medições, o que pode acarretar eventuais prejuízos à
Administração ou à contratada. Essa subjetividade vai de encontro ao previsto no disposto no art. 6º,
inciso IX, alínea f, da Lei n. 8.666/1993, o qual exige no Projeto Básico o orçamento detalhado do custo
global, da obra ou serviço, fundamentado em quantitativos unitários de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados....”
Veja-se que no projeto básico apresentado para a referida contratação passou por uma metrificação
apresentada no projeto exatamente para fugir da subjetividade designada pela constatação. Ora nem
todas as atividades inerentes ao desenvolvimento de sistema podem ser colocadas dentro dos critérios de
objetividade do Ponto de Função, ficando os gestores imbuídos na geração de outros procedimentos que
possam atender à normativa apresentada como referência no MPOG e TCU, que designam a
objetividade dos indicadores de acompanhamento e seus critérios de cumprimento, fator não
mencionado na referida nota e totalmente aderente às normas apresentadas.”
Análise do Controle Interno:
As alegações da autarquia relativas à ausência de força de trabalho sobre a gestão de processos de
tecnologia da informação quando da elaboração do planejamento das contratações da fábrica de
software e da elaboração do PDTI reforçam a mudança positiva na estrutura de tecnologia da
informação que está sendo implementada no FNDE, o qual passou a contar com 54 Contratos
Temporários da União, ou seja, teve um acréscimo de 145%.
Quanto às demais alegações com relação às não funcionalidades, a autarquia confirma que nem todas as
atividades inerentes ao desenvolvimento de sistema podem ser colocadas dentro dos critérios de
objetividade do Ponto de Função, no entanto, esta equipe de auditoria entende que ao término do
cronograma do processo de substituição de contratados pelo Projeto OEI BRA/09/004, relatado no
registro 1.1.1.1. Informação (75) deste relatório, não há mais sentido de que as contratações de serviços
de tecnologia da informação realizadas pelo FNDE não privilegiem a remuneração das contratadas
mediante a mensuração de resultados, eliminando a possibilidade de remunerar as empresas com base na
quantidade de horas trabalhadas ou nos postos de trabalho.
Recomendações:
Recomendação 1:

Proceder revisão do planejamento da contratação de modo que sejam adotados, para as outras
solicitações não possíveis de serem mensuradas como funcionalidades, ajustes na metodologia de
mensuração de serviços prestados, privilegiando a remuneração das contratadas mediante a mensuração
de resultados e eliminando a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas
trabalhadas ou nos postos de trabalho.
Recomendação 2:
Evitar, nas próximas contratações de terceirização de serviços de tecnologia da informação, que serviços
sejam classificados como atividades de gestão de processos de tecnologia da informação.
Recomendação 3:
Nas próximas contratações de terceirização de serviços de tecnologia da informação, demonstrar o
porquê de o FNDE não utilizar seu próprio quadro de servidores para realizar as atividades contratadas.

3.1.3.2. Informação (25)

Plano Diretor de Tecnologia da Informação instituído no âmbito do FNDE.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi instituído no âmbito do FNDE por meio da Portaria
n°367, de 13.07.2012.
Inicialmente foram verificadas informações do relatório de gestão do FNDE referente ao exercício de
2011. Segundo o item 12.1 – Gestão e Tecnologia da Informação - existia no órgão planejamento
institucional em vigor, existia planejamento estratégico específico para a área de TI e havia comitê
instituído para decidir sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
Foi solicitado, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203288-003, item 06, que o FNDE
disponibilizasse o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI, obtida a seguinte resposta,
com documentos em anexo:
“Foi instituída Comissão Técnica, constituída por servidores do quadro de pessoal do MEC, CAPES,
INEP e FNDE, com o objetivo de conduzir, gerenciar e acompanhar a execução e construção do
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação, das instituições supracitadas, por meio da
Portaria MEC nº 03 de 04 de agosto de 2011.
A construção do PETI do FNDE foi executada por meio de contratação de empresa especializada. Esta
contratação foi efetuada por meio do pregão eletrônico 19/2011, que tinha como objeto a contratação de
serviço técnico visando à elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com a estruturação da sistemática de
implementação, revisão, avaliação e controle das ações, bem como aquisição de solução de TI para
controle da execução do PDTI, que serão necessárias para o ciclo de planejamento (2011-2015). Os
serviços contemplam duas etapas distintas que dão origem a dois itens de contratação:
ITEM 1 - Elaboração do PDTI.
O trabalho desenvolvido nesta fase está aderente ao modelo proposto pela Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento - SLTI/MP, bem como aos padrões de
mercado refinados como COBIT, ITIL, NBR ISO-IEC 27002 e 27005.
A metodologia utilizada pela empresa contratada no processo de elaboração foi a IT-BSC
desenvolvida por Robert S. Kaplan e David P. Norton. Em síntese o BSC é um modelo de gestão
estratégica que auxilia a organização a traduzir as Declarações Estratégicas em termos
operacionais, para que direcione a sua atuação e melhore o seu desempenho.
ITEM 2 - Definição da sistemática de implementação, monitoramento, avaliação e controle das ações,
bem como a entrega, instalação, transferência de tecnologia e suporte técnico da Ferramenta e

configuração da sistemática nessa ferramenta para monitoramento, avaliação e controle da execução do
PDTI.
Até o momento foi obtida a aprovação informal do Diretor de Tecnologia, que analisou e aprovou o
PETI. Será encaminhado o PETI, juntamente com o PDTI, para a Presidência do FNDE providenciar a
institucionalização dos mesmos.”
Quando da análise dos documentos e respostas apresentados verificou-se que, apesar de existirem
documentos de elaboração do plano, bem como atas de reunião cujo teor contém decisões pertinentes à
elaboração do PDTI, tal documento não se encontrava instituído.
Cabe ressaltar que o último plano diretor de TI deixou de viger em 2010, e que durante todo o exercício
de 2011 as contratações e projetos de TI não obtiveram o devido balizamento proposto pela Instrução
Normativa nº 04/2010 SLTI/MPOG:
“Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento,
elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade.”
Adicionalmente, já existem posicionamentos do TCU determinando ao FNDE o aperfeiçoamento do
processo do Planejamento Estratégico de TI:
Acórdão 594/2011 - Plenário
9.3. determinar ao FNDE que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência deste acórdão,
encaminhe plano de ação para implementação das medidas contidas nos itens 9.4 e 9.5 a seguir,
contendo:
9.3.1. para cada determinação, o prazo e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das
ações;
9.3.2. para cada recomendação cuja implementação seja considerada conveniente e oportuna, o prazo
e o responsável (nome, cargo e CPF) pelo desenvolvimento das ações;
9.3.3. para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna,
justificativa da decisão;

9.4. determinar ao FNDE que:
9.4.1. em atenção ao Decreto-Lei 200/67, art. 6º, inciso I, e à IN 4/2008 - SLTI/MPOG, art. 3º, institua
processo de Planejamento Estratégico de TI, de maneira que o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação esteja em conformidade com as diretrizes da IN 4/2008-SLTI/MPOG, art. 4º, III, e com as
práticas do Cobit 4.1, processo PO1 - Planejamento Estratégico de TI, especialmente no que se refere
à aprovação e à publicação do plano;

9.5. recomendar ao FNDE que:
9.5.2. em atenção ao princípio da eficiência consagrado na Constituição Federal, art. 37, caput,
aperfeiçoe o processo de planejamento estratégico de TI, observando as práticas do Cobit 4.1,
processo PO1 - Planejamento Estratégico de TI, contemplando, entre outros, o desdobramento do
PDTI em planos de ação de médio e curto prazos, o envolvimento das áreas de negócio nas ações
relativas ao PDTI, divulgação dos planos de ação para os servidores da instituição e avaliação do
PDTI;
Por meio do memorando nº 84/2012 – DIRAD/FNDE, de 10.07.2012, oFNDE apresentou Relatório de
Lotação, contendo a atual estrutura de Tecnologia do órgão, e em seguida apresentou as seguintes
considerações:

“À época do planejamento dos editais referidos nas constatações 24 e 25 a força de trabalho era de 9
servidores efetivos e existiam ainda 22 CTU’s. Atualmente além da estrutura acima apresentada temos

54 CTU’s que foram gradativamente nomeados a partir de dezembro de 2012.
Com essa constatação podemos demonstrar que não havia servidores em quantidades suficientes e nem
com o expertise que se pudesse designar para a elaboração do PDTI ou de serem alocados nos
procedimentos de metrificação dos pontos de função produzidos pela fábrica de softwarte. Portanto, não
podemos concordar com a colocação de fragilidade apontada pelo relatório de auditoria apontados na
constatação 24.
Em relação à contratação do PDTI, a antiga Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGETI,
não possuía em seus quadros pessoal especializado em quantidade para que pudessem manter as
demandas diárias necessárias aos procedimentos, inerentes às manutenções dos sistemas,
acompanhamentos contratuais, ou manutenção da infraestrutura tecnológica alocada sobre sua gestão, e
ao mesmo tempo se dedicassem ao planejamento de todas essas ações dentro das necessidades inerentes
aos serviços do FNDE. Para tanto escolheu a estratégia de contratação de uma consultoria
especializada, isenta, e não comprometida com o dia a dia da TI, para que executasse com isenção uma
avaliação das necessidades das áreas fins do FNDE, e sob a coordenação do Cooordenador-Geral à
época e dos ATI’s (2) e GSISP’s (2) lotados ma antiga CGETI pudesse desenvolver as ações inerentes à
definição das estratégias do PETI e do PDTI do FNDE. Cabe ressaltar que no quadro oficial do FNDE
não existem as categorias de Analistas de Sistemas, Analistas de TI, Técnicos de Sistemas e outras
inerentes às disciplinas de conhecimento prévio necessárias ao desenvolvimento das atividades de
elaboração de um PETI ou de um PDTI, assim sendo os gestores optaram por contratar essas disciplinas,
agindo assim, em prol dos interesses da instituição, ao contrário do apresentado no relatório de auditoria,
e aderente aos normativos do MPOG.
(...)

Sobre o tema informamos que o PETI do FNDE já foi devidamente publicado conforme pode ser
verificado abaixo, bem como sua disponibilização para os órgãos da estrutura da educação esta no link :
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=%22planejamento+estrategico+de+tecnologia%22+fnde&
source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F
%2Framec.mec.gov.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2461%26Itemid
ei=XsX9T4nZL4jI6wGX8a3KBg&usg=AFQjCNE2gwBy3rzT6pvUpljxbjoDLFBNpg
O PDTI já está totalmente concluído e em fase final de publicação e institucionalização dentro da
estrutura do FNDE.
Quanto aos questionamentos feitos pelo FNDE especificamente com relação à presente informação,
apresentam-se os seguintes tópicos:
a)
Quanto às alegações relativas à ausência de força de trabalho para realização das atividades, a
manifestação do auditado corrobora o dito no relatório, uma vez que tal argumento não dá legitimidade
ao gestor para agir de forma contrária aos normativos pertinentes, sobretudo a IN nº 04 SLTI/MPOG.
b)
Tendo-se em vista que o PDTI e sua publicação foram apresentados na “Reunião de Encerramento
dos Trabalhos de Campo”, o fato foi considerado solucionado.

3.1.3.3. Constatação (27)

Falhas na alocação de mão de obra no âmbito da gestão de TI

Em análise aos documentos apresentados, observaram-se falhas na alocação de mão de obra na área de TI do FNDE,
tais como servidores terceirizados desempenhando aƟvidades ligadas à gestão de TI e falhas na segregação de funções
na gestão de contratos de TI.
O primeiro fato acarreta risco considerável de dependência de indivíduos sem vínculo com o FNDE para a execução de
aƟvidades críƟcas ao negócio da UJ, enquanto o acúmulo de funções importantes dentro da gestão de um mesmo
contrato aumenta substancialmente os riscos de fraude.

a) Servidores terceirizados desempenhando atividades ligadas à gestão de TI
Foi solicitado, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203288-003 item 07 que o FNDE
disponibilizasse planilhas com dados funcionais de servidores efetivos e terceirizados que desempenham
atividades relacionadas à Tecnologia da Informação.
Quando da análise das planilhas apresentadas, constatou-se que 43 dentre os 46 servidores terceirizados
contratados mediante OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a
Cultura) possuem atribuições de gestão de TI.
Adicionalmente, o acórdão TCU nº 594/2011, publicado em 21/03/2011 determinou ao FNDE que
interrompesse em 30 dias a utilização de empregados terceirizados em cargos com papéis sensíveis da
área de TI, in verbis:
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada para avaliar controles gerais de tecnologia
da informação no FNDE.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo
relator e com base nos arts. 42, §1º, e 43, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 245, §1º, e 250, inciso III, do Regimento Interno,
em:
9.1. determinar ao FNDE que, no prazo de 30 (trinta) dias:

9.1.1. em conformidade com o princípio da legalidade, com o art. 7º do Decreto-Lei 200/1967 e com o
art. 4º, IV, do Decreto 2.271/97, faça cessar a utilização de empregados terceirizados em cargos com
papéis sensíveis da área de TI, especialmente quanto à responsabilidade pelas funções de suporte à
área de TI, gerência de projetos e atendimento e relacionamento com o cliente, haja vista que tais
funções devem ser exercidas apenas por servidores públicos;
Dada a diferença de tempo entre o acórdão e o presente relatório superior a 30 dias, verifica-se que a
determinação do TCU supracitada não foi cumprida.
b) Além da falta de competências específicas para a área de TI dentro do plano de cargos e salários do
FNDE, não houve comprovação de solicitação ao MPOG de servidores provenientes do PGPE (Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo) para compor o quadro de TI da unidade. Tal medida está prevista
na Lei nº 11.357 de 19 de outubro de 2006, em seu artigo 1º-A.
Inicialmente foram coletadas as seguintes informações do relatório de gestão do FNDE referente ao
exercício de 2011. Segundo o item 12.1 – Gestão e Tecnologia da Informação:
Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
Categoria

Quantitativo

Servidores

76

Terceirizados

111

Fábrica de Software

79

Estagiários

8

Terceirizados trabalhando no FNDE para transição dos 274
serviços. Futuramente serão alocados nas instalações da
empresa contratada

Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade? – conceito 2 parcialmente inválido.
Foi solicitado, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203288-009 itens 6 e 7 que o FNDE
apresentasse parecer quanto à situação do plano de carreira do FNDE, indicando se existe área
específica de TI nos cargos e diligências já efetuadas ao MEC ou MPOG quanto à necessidade de mão
de obra especializada em TI. Obteve-se a seguinte resposta, extraída do Memorando 77/2012 –
DIRTE/FNDE/MEC, com documentos em anexo:
“(...) Esclarecemos que:
Item 6. Não existem planos de carreira no FNDE para cargos efetivos na área de TI. A
regulamentação do plano de carreira do FNDE está contemplada no Capítulo V da Lei nº 11.357, de
19.10.2006, atendendo a dois cargos efetivos: Especialista em Financiamento e Execução de Projetos
Educacionais e Suporte Técnico as Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais,
não contemplando, portanto, o Cargo Analista em Tecnologia da Informação, de nível superior,
previsto no Capítulo I da mesma lei em seu artigo primeiro.
Item 7. “Encaminhar diligências já efetuadas ao MEC ou MPOG quanto à necessidade de mão de obra
especializada em TI”... e Item 8. Encaminhamos, em anexo, Autodiagnóstico realizado em 2010, em
parceria com a equipe do SISP/MPOG e encaminhado ao Ministério do Planejamento, contendo
relatório demonstrativo das necessidades de cargos efetivos na área de TI que quantificam o total de
70 profissionais, o que deverá passar por uma nova avaliação devido a crescente demanda na área de
TI. ”
Quando da análise do Memorando em questão e seus anexos, constataram-se os seguintes pontos:
1) Os documentos referentes ao Autodignóstico são apenas questionários preenchidos com alguns pontos
sobre a infraestrutura de TI da unidade. Não foram apresentados documentos de encaminhamento ao
MPOG e tampouco estudos para subsidiar a necessidade de 70 profissionais de TI.
2) Não foi evidenciada nos anexos a parceria com o SISP/MPOG citada no texto.
3) Não foram apresentados documentos que evidenciassem alguma iniciativa no sentido da alteração do
plano de cargos e salários do FNDE de forma a contemplar cargos de TI.
Logo, não foi possível comprovar a existência de solicitações de mão de obra de TI ou quaisquer outras
ações no sentido de suprir as carências de servidores efetivos de carreira em TI.
Adicionalmente, o Acórdão TCU nº 8.237/2011, 2ª câmara recomendou ao FNDE providências no
sentido de providenciar mão de obra de TI adequada para suportar os objetivos da Autarquia, in verbis:
Acordão :
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que foi realizado fiscalização em
contratos de serviços de Tecnologia da Informação (TI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em:
(...)
9.5.3. à semelhança das orientações contidas no item PO 4.12 do Cobit 4.1 (Assessoria de TI), avalie a
estrutura de pessoal da Coordenação-Geral de Tecnologia e Informação - CGETI/FNDE/MEC, de
modo a dotá-la de servidores ocupantes de cargos efetivos suficientes, capacitados e treinados para
exercer as atividades estratégicas e sensíveis, sobretudo as de gestão (planejamento, coordenação,
organização, supervisão e controle), de forma que a atividade de Tecnologia da Informação conte com
recursos humanos suficientes e adequados para suportar os objetivos e as metas do negócio”
b) Falhas na segregação de funções na gestão de contratos de TI
Em análise ao Processo nº 23034.035091/2010-92, observou-se que o servidor portador da matrícula
siape nº 1278844 acumulou diversas funções importantes no processo, participando do planejamento da
contratação, da habilitação de empresas durante o processo licitatório e da fiscalização do contrato.
Os documentos mais importantes com menção ao servidor em questão são listados a seguir, com a

respectiva função dentro do contrato:
- Elaborador do termo de referência objetivando contratação de empresa para a realização do PDTI – fls
03
- Autor do planejamento da contratação, plano de sustentação, estratégia da contratação e análise de
viabilidade – fls 31, 36, 39
- Participação nas Diligências de capacidade técnica, com vistas a verificar o atendimento dos requisitos
estabelecidos no edital. fls 319, fls 347 e fls 592
- Responsável por atestado de vistoria – Fls 535
- Fiscal dos contratos 51/2011 e 52/2011 – fls 634
- responsável pelo aceite de produtos – fls 1244, 1245
- responsável pela certificação de prestação de serviços – fls 1247
Tal falha na segregação de funções configura risco à gestão de contratos e prejudica os controles nas
fases da contratação
O TCU já se posicionou em situações parecidas, alegando prejuízos ao princípio administrativo da
segregação de funções. Como exemplo, segue trecho do Acórdão 609/2006 – Plenário:
“ VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento de auditoria realizado nas obras de Restauração
de Rodovias Federais no Estado de Rondônia, incluídas no Programa de Trabalho nº 26.782.0220.2834.0011,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo
Relator, em determinar:

(...)
9.2.3. abstenha-se de destinar a um único servidor as tarefas atinentes ao planejamento do órgão, à
contratação das obras a seu cargo e à medição dos serviços executados, em observância ao princípio
administrativo da segregação de funções;
(...)
Segundo a metodologia COSO, a segregação de funções é requisito fundamental do gerenciamento de
riscos, revelando-se como boa prática em diversos contextos:
Segregação de funções – as obrigações são atribuídas ou divididas entre pessoas diferentes com a
finalidade de reduzir o risco de erro ou de fraude. Por exemplo, as responsabilidades de autorização
de transações, do registro e da entrega do bem em questão são divididas. O gerente que autoriza
vendas a crédito não deve ser responsável por manter os registros de contas a pagar nem pela
distribuição de recibos de pagamentos. Da mesma forma, os vendedores não devem modificar arquivos
de preços de produtos nem as taxas de comissão.¹
[1] Price Waterhouse Coopers - COSO Gerenciamento de Riscos Corporativos - Estrutura Integrada - Pág 70

Ressalta-se que o FNDE, de acordo com a resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203288-003, item 07, possui dentro
de sua área de TI 70 servidores efeƟvos, que poderiam exercer as funções elencadas anteriormente no âmbito dos
contratos do processo nº 23034.035091/2010-92

Causa:
Falhas no cumprimento de determinação do Tribunal de Contas da União, nos controles primários e na
gestão de contratos de TI
Manifestação da Unidade Examinada:
Não houve manifestação

Recomendações:
Recomendação 1:
Apresentar cronograma para substituição de empregados terceirizados em cargos com papéis sensíveis
da área de TI, especialmente quanto à responsabilidade pelas funções de suporte, gerência de projetos e
atendimento e relacionamento com o cliente
Recomendação 2:
Implementar nas normas internas mecanismos de gestão de contratos de TI que contemplem a
segregação de funções, observando quando couber as normas relativas à segregação de funções da
metodologia COSO as práticas contidas na Norma Técnica - ITGI - Cobit 4.1, PO7 – Gerenciar recursos
humanos de TI.
Recomendação 3:
Implementar, como solução temporária, o rodízio de trabalho entre os servidores efetivos da área, na
condução dos contratos vigentes da área de TI.

3.1.3.4. Constatação (30)

Adoção de critérios restritivos de mercado no âmbito do pregão nº 19/2011

Com a análise dos documentos e respostas apresentados, constata-se que o FNDE adotou, no âmbito do
pregão nº 19/2011 critérios restritivos de habilitação das empresas, sem a devida fundamentação técnica
e sem amparo legal, contrariando diversos dispositivos legais pertinentes ao tema.
Inicialmente, procedeu-se a análise de documentos relativos ao planejamento e execução do pregão nº
19/2011. Um excerto do edital do referido pregão é apresentado a seguir:
4.2. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado ainda:
4.2.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante executou a prestação(ões) de
serviço(s) compatível(eis), em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação ,
mencionando explicitamente:
a)
Para o ITEM 1: Elaboração do PDTI apresentar no mínimo 01 (um)Atestado de Capacidade
Técnica, expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em documento timbrado, e
que comprove a aptidão da licitante para o desempenho de atividades de Planejamento Estratégico de
TI, Modelo de Gestão de TI (levantamento, análise e aprimoramento dos processos e atividades de TI),
Governança de TI (COBIT; ITIL; ISSO 27002 e 27005; PMBOK), pertinentes e compatíveis em
características e volume com o objeto da licitação, contendo as seguintes informações:
1. I.
Identificação do órgão ou empresa emitente com nome ou razão social, CNPJ,
endereço, nome da pessoa responsável e função no órgão ou empresa, telefone e fax para
contato;
2. II.
Indicação do CONTRATANTE de que foram atendidos os requisitos de qualidade e
prazos requeridos (descrição, duração e avaliação dos resultados)
3. III.
Descrição das principais características dos serviços, comprovando que a licitante
executa ou executou o objeto desta licitação.
b)
Para o ITEM 2: Definição da sistemática de implementação, monitoramento, avaliação e
controle das ações, bem como a entrega, instalação, transferência de tecnologia e suporte técnico da
Ferramenta e configuração da sistemática nessa ferramenta para monitoramento, avaliação e

controle da execução do PDTI, apresentar no mínimo 01(um) Atestado de Capacidade Técnica,
expedido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em documento timbrado, e que
comprove a aptidão da licitante para o desempenho de atividades: de Gestão de TI (levantamento,
análise e aprimoramento dos processos e atividades de TI), Governança de TI (BSC, PMBOK, ISSO
27002), pertinentes e compatíveis em características e volume com o objeto da licitação, mencionando
explicitamente o fornecimento de Ferramenta de Planejamento Estratégico baseada no Balanced
Scorecards, que está sendo proposta pela licitante para o presente certame, contendo as seguintes
informações:
1. I.
huuh Identificação do órgão ou empresa emitente com nome ou razão social,
CNPJ, endereço, nome da pessoa responsável e função no órgão ou empresa, telefone e fax para
contato;
2. II.
Indicação do CONTRATANTE de que foram atendidos os requisitos de qualidade e
prazos requeridos (descrição, duração e avaliação dos resultados)
3. III.
Descrição das principais características dos serviços, comprovando que a licitante
executa ou executou o objeto desta licitação.
4.2.1.1. Além das informações que devem ser apresentadas conforme as alíneas a e b que consideram
ambos os itens, devem ser apresentadas informações adicionais sobre o porte do órgão ou empresa na
qual foram prestados os serviços, que deve ser compatível com o porte do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e da sua área de TI.
Alguns itens que retratam o ambiente do FNDE:
- Número total de colaboradores do órgão: 1.800 pessoas;
- Número de colaboradores na área de TI: 250 pessoas;
- Total de investimento em TI (2010): R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
- Total de gastos com serviços/projetos (2010): R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
4.2.1.1.2 Serão aceitos os Atestados de Capacidade Técnica que apresentem pelo menos 50%
(cinquenta por cento) de cada um dos itens que retratam o ambiente do FNDE.
(grifo nosso)
Quando da análise do processo em questão, com relação especialmente ao texto do edital do pregão
eletrônico nº 19 supramencionado, constataram-se os seguintes pontos:
a) Destaca-se que a jurisprudência do TCU permite o uso do parâmetro de 50% do quantitativo a
executar e ainda assim apenas em casos excepcionais devidamente justificados, a exemplo do Acórdão
TCU nº 3105/2010 anteriormente citado e o Acórdão 2656/2007 a seguir:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões
expostas pelo Relator, em:
9.2.3. quanto à elaboração do instrumento convocatório da licitação a ser promovida:
9.2.3.8. limite as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam
a qualificação técnica das empresas para a execução do empreendimento, devendo abster-se de
estabelecer exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a competitividade dos
certames, a exemplo da comprovação de experiência em percentual superior a 50% (cinqüenta por
cento) dos quantitativos a executar (conforme jurisprudência do TCU - Acórdãos 1.284/2003 - TCU Plenário e 2.088/2004 - TCU - Plenário), cumprindo o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal
e o art. 3º da Lei 8.666/93;
Destacamos o objeto da contratação do pregão nº 19/2011, extraído do edital (fls 242):
“1. DO OBJETO
1.1. Contratação de serviço técnico visando à elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, com a
estruturação da sistemática de implementação, revisão, avaliação e controle das ações, bem como

aquisição de solução de TI para controle da execução do PDTI, que serão necessárias para o ciclo de
planejamento (2011-2015). Os serviços contemplam duas etapas distintas que dão origem a dois itens
de contratação:
1.1.1.
ITEM 1 – Elaboração do PDTI, na forma e condições estabelecidas no presente Edital e
seus Anexos.
1.1.2.
ITEM 2 – Definição da sistemática de implementação, monitoramento, avaliação e controle
das ações, bem como a entrega, instalação, transferência de tecnologia e suporte técnico da
ferramenta e configuração da sistemática nessa ferramenta para monitoramento, avaliação e controle
da execução do PDTI, na forma e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos.”
Depreende-se do objeto do pregão que a exigência do item 4.2.1.1.2, fixando a obrigação de as empresas
emitentes dos atestados possuírem 50% (cinquenta por cento) de cada um dos itens que retratam o
ambiente do FNDE não possui nenhuma relação com os quantitativos a executar. Logo tal prática não
encontra respaldo legal, contrariando o princípio da legalidade estrita, conforme ensinamentos do
Professor Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que
a lei autoriza. A lei para o particular significa "pode fazer assim"; para o administrador público
significa "deve fazer assim" ¹
[1] Meirelles, Hely Lopes. “Direito Administrativo Brasileiro”, 18ª edição, págs. 82 e 83.
b) Não foi observada no termo de referência (fls 03), na análise de viabilidade da contratação (fls 31), na
estratégia de contratação (fls 39) ou no edital do pregão justificativa específica para a adoção do
requisito apresentado no item 4.2.1.1.2, contrariando a jusrisprudência do TCU, como cita o Acórdão nº
3105/2010 – Plenário.
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as
razões expostas pelo Relator, em:
9.1. alertar à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE) que, nas próximas
licitações e contratações custeadas com recursos federais:
(...)
9.1.3. para fins de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, abstenha-se de estabelecer
percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou
serviço, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados no processo administrativo relativo à
licitação, previamente à publicação do respectivo edital, ou no próprio edital e em seus anexos, em
observância ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, nos art. 3º, §1º, I e 30, II, ambos da
Lei nº 8.666, de 1993;”
Ressalta-se que tal critério foi preponderante na qualificação técnica das empresas licitantes, a exemplo
das análises dos atestados apresentados pela empresa STRATEC INFORMÁTICA LTDA contidas nas fls
387 a 391.
c) Não foram explicitados nos documentos da contratação os benefícios que critério de habilitação do
item 4.2.1.1.2 do edital traria especificamente para o FNDE, contrariando o disposto na IN 04
SLTI/MPOG que disciplina as contratações de TI em âmbito federal:
“Art. 14. A Estratégia da Contratação, elaborada a partir da Análise de Viabilidade da Contratação,
compreende as seguintes tarefas:
VIII - definição, pela Área de Tecnologia da Informação, dos critérios técnicos de julgamento da
proposta para a fase de Seleção do Fornecedor, observando o seguinte:
(...)
g) os critérios de pontuação devem ser justificados em termos do benefício que trazem para o
contratante.”

d) Foram adotados valores como parâmetro mínimo de julgamento da aceitabilidade dos atestados que
restringem a competitividade do certame, dado que a adoção dos requisitos técnicos estabelecidos no
item 4.2.1 do edital poderia ser auferida por empresas de porte menor sem relevante prejuízo ao
resultado, pois os requisitos do item em questão se limitam a serviços já realizados e metodologias já
adotadas pela empresa, e não sua infraestrutura operacional.
e) O fato de as licitantes já terem prestado serviços a empresas de grande, médio ou pequeno porte
pouco agrega à sua qualificação técnica, uma vez que os objetos da contratação, como citado
anteriormente envolvem a elaboração de um documento (o PDTI, no caso do lote 1) e a elaboração de
sistemáticas de acompanhamento e avaliação da execução do PDTI (no caso do lote 2), ou seja, tais
serviços possuem caráter eminentemente intelectual, o que aumenta a relevância do conteúdo dos
serviços prestados em detrimento de fatores formais, como o porte das empresas contratantes.
f) Aliando-se os fatores anteriormente elencados, resta clara a adoção de critério arbitrário de
habilitação no pregão eletrônico, tendo o único objetivo de restringir a competitividade do certame e
prejudicando a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, conforme o Art. 3º
caput da lei nº 8.666/93.
Adicionalmente, a adoção de especificações que restrinjam a competitividade contraria o disposto no
decreto nº 7174/2010 e vasta jurisprudência do TCU a respeito, como segue:
Decreto nº 7174 de 12 de maio de 2010
“Art. 2o A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e automação deverá ser
precedida da elaboração de planejamento da contratação, incluindo projeto básico ou termo de
referência contendo as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as especificações que:
I - direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico;”
Acórdão 1891/2006 - plenário
“9.2. determinar à Infraero que:
(...)
9.2.2.1.1. as exigências de comprovação de capacitação técnico-profissional às parcelas que sejam,
cumulativamente, de maior relevância e valor significativo e indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações, devendo tais requisitos ser tecnicamente demonstrados no processo
administrativo da licitação ou no próprio edital.”
Acórdão 2147/2006 - Plenário
“9.2. determinar ao Conselho Federal de Enfermagem que, nos próximos editais de licitação:
9.2.7. atente para o disposto no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, em especial no tocante às
vedações que possam restringir o caráter competitivo dos certames, de forma a garantir a escolha da
proposta mais vantajosa para a Administração e a observância do princípio constitucional da
isonomia entre os fornecedores.”
Causa:
Falhas no planejamento e execução do pregão eletrônico nº 19/2011, pela Coordenação-Geral de
Infraestrutura tecnológica.
Manifestação da Unidade Examinada:
Resposta contida no memorando nº 84/2012 – DIRAD/FNDE
“Resposta: Esta constatação foi objeto de discussão na reunião de Busca Conjunta de Soluções entre
DIRAD, DIRTE e CGU e será atendido conforme acordado.”

Análise do Controle Interno:
Na reunião de Busca Conjunta de Soluções o FNDE admitiu a situação apresentada, comprometendo-se
a seguir as recomendações propostas.
Recomendações:
Recomendação 1:
Abster-se de utilizar em seus procedimentos licitatórios critério de habilitação dos licitantes com base em
comparativos de infraestrutura física entre o FNDE e as empresas emitentes dos certificados de
qualificação técnica.
Recomendação 2:
Adotar critérios objetivos que melhor se encaixem na mensuração da qualificação técnica nos processos
de contratação de bens e serviços de TI.

3.1.4. Assunto - MOVIMENTAÇÃO
3.1.4.1. Informação (74)

Avaliação de Recursos Humanos

As análises realizadas pela CGU-PR para verificar a conformidade dos atos de admissão, de
aposentadoria e concessão de pensão, apontaram as seguintes evidências:
1. Foram examinados 226 (duzentos e vinte e seis) atos de admissão, cujo resultado está
demonstrado no quadro a seguir:
SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE DOS ATOS DE ADMISSÃO
Legal

Diligência

Ilegal

Total

(A)

(C)

(D)

(E)

171

55

-

226

A/E (%)

75,0

A razão que motivou a emissão de Diligências nos atos analisados foi o preenchimento incorreto da ficha
SISAC.
Examinamos 171 (cento e setenta e um) atos de admissão, pelo SCRIPT/ADMISSÃO, que foram
encaminhados ao Tribunal de Contas da União com parecer pela legalidade, cujo resultado está
demonstrado no quadro a seguir:

ATOS DE ADMISSÕES ENCAMINHADOS AO TCU COM PARECER PELA LEGALIDADE

NÚMERO CONTROLE:

10539409-01-2009-000054-7

10539409-01-2009-000108-0

10539409-01-2012-000014-0

10539409-01-2010-000751-4

10539409-01-2009-000109-8

10539409-01-2010-000598-8

10539409-01-2009-000056-3

10539409-01-2012-000035-3

10539409-01-2010-000903-7

10539409-01-2009-000057-1

10539409-01-2012-000036-1

10539409-01-2010-000736-0

10539409-01-2010-000710-7

10539409-01-2009-000012-1

10539409-01-2009-000019-9

10539409-01-2009-000558-1

10539409-01-2009-000111-0

10539409-01-2009-000020-2

10539409-01-2009-000059-8

10539409-01-2012-000037-0

10539409-01-2009-000021-0

10539409-01-2010-000706-9

10539409-01-2012-000038-8

10539409-01-2010-000584-8

10539409-01-2009-000004-0

10539409-01-2010-000744-1

10539409-01-2009-000023-7

10539409-01-2010-000739-5

10539409-01-2010-000586-4

10539409-01-2012-000015-9

10539409-01-2010-000596-1

10539409-01-2012-000039-6

10539409-01-2010-000585-6

10539409-01-2009-000062-8

10539409-01-2009-000115-2

10539409-01-2010-000580-5

10539409-01-2010-000712-3

10539409-01-2009-000116-0

10539409-01-2010-000581-3

10539409-01-2010-000700-0

10539409-01-2010-000604-6

10539409-01-2010-000749-2

10539409-01-2009-000063-6

10539409-01-2010-000701-8

10539409-01-2012-000016-7

10539409-01-2009-000064-4

10539409-01-2010-000592-9

10539409-01-2009-000026-1

10539409-01-2010-000711-5

10539409-01-2009-000118-7

10539409-01-2009-000027-0

10539409-01-2009-000066-0

10539409-01-2012-000040-0

10539409-01-2009-000028-8

10539409-01-2009-000067-9

10539409-01-2010-000731-0

10539409-01-2010-000605-4

10539409-01-2012-000019-1

10539409-01-2012-000041-8

10539409-01-2010-000703-4

10539409-01-2009-000561-1

10539409-01-2010-000912-6

10539409-01-2009-000029-6

10539409-01-2009-000068-7

10539409-01-2009-000122-5

10539409-01-2010-000737-9

10539409-01-2009-000069-5

10539409-01-2012-000042-6

10539409-01-2009-000031-8

10539409-01-2010-000742-5

10539409-01-2009-000124-1

10539409-01-2012-000017-5

10539409-01-2010-000757-3

10539409-01-2009-000125-0

10539409-01-2012-000018-3

10539409-01-2010-000587-2

10539409-01-2009-000127-6

10539409-01-2009-000035-0

10539409-01-2010-000441-8

10539409-01-2010-000590-2

10539409-01-2009-000038-5

10539409-01-2009-000071-7

10539409-01-2012-000043-4

10539409-01-2009-000039-3

10539409-01-2009-000072-5

10539409-01-2010-000755-7

10539409-01-2009-000042-3

10539409-01-2009-000073-3

10539409-01-2012-000044-2

10539409-01-2010-000708-5

10539409-01-2009-000999-4

10539409-01-2010-000714-0

10539409-01-2009-000043-1

10539409-01-2009-000077-6

10539409-01-2009-000128-4

10539409-01-2009-000044-0

10539409-01-2009-000078-4

10539409-01-2009-000130-6

10539409-01-2010-000707-7

10539409-01-2010-000738-7

10539409-01-2010-000743-3

10539409-01-2009-000045-8

10539409-01-2009-000079-2

10539409-01-2009-000131-4

10539409-01-2009-000047-4

10539409-01-2009-000080-6

10539409-01-2010-000913-4

10539409-01-2010-000905-3

10539409-01-2009-000006-7

10539409-01-2012-000045-0

10539409-01-2010-000747-6

10539409-01-2009-000081-4

10539409-01-2012-000046-9

10539409-01-2009-000048-2

10539409-01-2009-000082-2

10539409-01-2012-000047-7

10539409-01-2010-000713-1

10539409-01-2010-000577-5

10539409-01-2012-000048-5

10539409-01-2010-000906-1

10539409-01-2009-000083-0

10539409-01-2009-000135-7

10539409-01-2010-000602-0

10539409-01-2009-000084-9

10539409-01-2010-000715-8

10539409-01-2010-000607-0

10539409-01-2010-000702-6

10539409-01-2009-000136-5

10539409-01-2010-000753-0

10539409-01-2009-000085-7

10539409-01-2009-000137-3

10539409-01-2009-000050-4

10539409-01-2010-000745-0

10539409-01-2009-000139-0

10539409-01-2009-000052-0

10539409-01-2009-000086-5

10539409-01-2010-000735-2

10539409-01-2010-000746-8

10539409-01-2009-000087-3

10539409-01-2009-000085-7

10539409-01-2009-000054-7

10539409-01-2012-000020-5

10539409-01-2010-000745-0

10539409-01-2010-000751-4

10539409-01-2010-000709-3

10539409-01-2009-000086-5

10539409-01-2009-000056-3

10539409-01-2012-000021-3

10539409-01-2009-000087-3

10539409-01-2009-000057-1

10539409-01-2009-000091-1

10539409-01-2012-000020-5

10539409-01-2010-000710-7

10539409-01-2012-000022-1

10539409-01-2010-000709-3

10539409-01-2009-000558-1

10539409-01-2009-000092-0

10539409-01-2012-000021-3

10539409-01-2009-000059-8

10539409-01-2012-000023-0

10539409-01-2009-000091-1

10539409-01-2010-000706-9

10539409-01-2009-000093-8

10539409-01-2012-000022-1

10539409-01-2009-000004-0

10539409-01-2012-000024-8

10539409-01-2009-000092-0

10539409-01-2010-000739-5

10539409-01-2012-000025-6

10539409-01-2012-000023-0

10539409-01-2010-000596-1

10539409-01-2012-000026-4

10539409-01-2009-000093-8

10539409-01-2009-000062-8

10539409-01-2010-000591-0

10539409-01-2012-000024-8

10539409-01-2010-000712-3

10539409-01-2012-000027-2

10539409-01-2012-000025-6

10539409-01-2010-000700-0

10539409-01-2009-000099-7

10539409-01-2012-000026-4

10539409-01-2009-000063-6

10539409-01-2012-000028-0

10539409-01-2010-000591-0

10539409-01-2009-000064-4

10539409-01-2009-000100-4

10539409-01-2012-000027-2

10539409-01-2010-000711-5

10539409-01-2012-000029-9

10539409-01-2009-000099-7

10539409-01-2009-000066-0

10539409-01-2010-000732-8

10539409-01-2012-000028-0

10539409-01-2009-000067-9

10539409-01-2010-000593-7

10539409-01-2009-000100-4

10539409-01-2012-000019-1

10539409-01-2012-000030-2

10539409-01-2012-000029-9

10539409-01-2009-000561-1

10539409-01-2010-000748-4

10539409-01-2010-000732-8

10539409-01-2009-000068-7

10539409-01-2012-000031-0

10539409-01-2010-000593-7

10539409-01-2009-000069-5

10539409-01-2010-000595-3

10539409-01-2012-000030-2

10539409-01-2010-000742-5

10539409-01-2010-000752-2

10539409-01-2010-000748-4

10539409-01-2010-000757-3

10539409-01-2012-000032-9

10539409-01-2012-000031-0

10539409-01-2010-000587-2

10539409-01-2012-000033-7

10539409-01-2010-000595-3

10539409-01-2010-000441-8

10539409-01-2012-000034-5

10539409-01-2010-000752-2

10539409-01-2009-000071-7

10539409-01-2010-000582-1

10539409-01-2012-000032-9

10539409-01-2009-000072-5

10539409-01-2009-000103-9

10539409-01-2012-000033-7

10539409-01-2009-000073-3

10539409-01-2009-000105-5

10539409-01-2012-000034-5

10539409-01-2009-000999-4

10539409-01-2010-000756-5

10539409-01-2010-000582-1

10539409-01-2009-000077-6

10539409-01-2009-000107-1

10539409-01-2009-000103-9

10539409-01-2009-000078-4

10539409-01-2009-000081-4

10539409-01-2009-000105-5

10539409-01-2010-000738-7

10539409-01-2009-000082-2

10539409-01-2010-000756-5

10539409-01-2009-000079-2

10539409-01-2010-000577-5

10539409-01-2009-000107-1

10539409-01-2009-000080-6

10539409-01-2009-000083-0

10539409-01-2010-000702-6

10539409-01-2009-000006-7

10539409-01-2009-000084-9

Total:171

Na análise dos atos de admissões, pelo SCRIPT/ADMISSÃO, foram apresentadas inconsistências formais
que resultaram em diligência nos atos a seguir relacionados:
ATOS DE ADMISSÕES DILIGENCIADOS

QTD

NÚMERO CONTROLE

INCONSISTÊNCIAS

10539409-01-2012-000071-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000132-2

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

3

10539409-01-2011-000146-2

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

4

10539409-01-2011-000023-7

Servidor admitido após a validade do concurso

5

10539409-01-2011-000028-8

Servidor admitido após a validade do concurso

1

2

6

10539409-01-2011-000152-7

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

7

10539409-01-2011-000016-4

Servidor admitido após a validade do concurso

8

10539409-01-2012-000006-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

9

10539409-01-2010-000916-9

Servidor admitido após a validade do concurso

10

10539409-01-2011-000020-2

Servidor admitido após a validade do concurso

10539409-01-2011-000142-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000139-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000004-3

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

14

10539409-01-2011-000143-8

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

15

10539409-01-2011-000022-9

Servidor admitido após a validade do concurso

16

10539409-01-2011-000123-3

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

17

10539409-01-2011-000151-9

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse -

11

12

13

Servidor tomou posse antes da nomeação

18

10539409-01-2011-000135-7

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

19

10539409-01-2011-000095-4

Servidor admitido após a validade do concurso

20

10539409-01-2011-000026-1

Servidor admitido após a validade do concurso

10539409-01-2011-000150-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000141-1

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000009-4

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000003-5

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000136-5

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

26

10539409-01-2011-000144-6

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

27

10539409-01-2011-000027-0

Servidor admitido após a validade do concurso

10539409-01-2012-000008-6

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

21

22

23

24

25

28

10539409-01-2012-000001-9

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000134-9

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000137-3

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000126-8

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000138-1

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000127-6

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000125-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000131-4

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

37

10539409-01-2011-000145-4

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

38

10539409-01-2011-000148-9

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse -

29

30

31

32

33

34

35

36

Servidor tomou posse antes da nomeação

39

10539409-01-2010-000764-6

Servidor admitido após a validade do concurso

10539409-01-2012-000007-8

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000124-1

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000128-4

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação.

10539409-01-2011-000147-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

44

10539409-01-2012-000002-7

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

45

10539409-01-2011-000021-0

Servidor admitido após a validade do concurso

10539409-01-2012-000049-3

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000073-6

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000140-3

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

40

41

42

43

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

10539409-01-2011-000130-6

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000129-2

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000149-7

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000072-8

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2011-000133-0

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000005-1

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

10539409-01-2012-000153-8

Data da posse inválida - Servidor tomou posse antes de
nascer - Servidor tinha menos de 18 anos de idade na
posse - Servidor entrou em exercício antes da posse Servidor tomou posse antes da nomeação

1. Foram examinados 08 (oito) atos de aposentadoria, cujo resultado está demonstrado no quadro a
seguir:
SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA
Legal

Diligência

Ilegal

Total

(A)

(C)

(D)

(E)

04

04

-

08

A/E (%)

50,00

Principal razão que motivou a emissão de Diligências nos processos analisados foi o pagamento incorreto
de benefícios, e referem-se aos seguintes processos:

APOSENTADORIAS DILIGENCIADAS
Qtd

Processo nº

Número de Controle

1

23034.006049/2011-45

10539409-04-2011-000008-0

2

23034.035202/2011-41

10539409-04-2011-000011-0

3

23034.035222/2011-12

10539409-04-2011-000013-7

4

23034.006258/2011-99

10539409-04-2011-000009-9

Os atos de aposentadoria constantes do quadro a seguir estão de acordo com a legislação vigente,
portanto, foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União com parecer pela legalidade.
ATOS DE APOSENTADORIAS ENCAMINHADOS AO TCU COM PARECER PELA
LEGALIDADE
Qtd

Processo nº

Número de Controle

1

23034.035185/2011-42

10539409-04-2011-000012-9

2

23034.024075/2011-55

10539409-04-2011-000014-5

3

23034.000469/2012-07

10539409-04-2012-000001-6

4

23034.034852/2011-70

10539409-04-2011-000010-26

1. Foram examinados 07 (sete) processos de concessão de pensão, cujo resultado está demonstrado
no quadro a seguir:
SITUAÇÃO APÓS ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PENSÃO
Legal

Diligência

Total

(A)

(C)

(D)

05

02

07

A/D (%)

71,00

Razões que motivaram a emissão de Diligências nos processos analisados foram: Ausência de
documento necessário à concessão (01) e incorreto de vantagens (01), e referem-se aos seguintes
processos:
PENSÕES DILIGENCIADAS

Qtd

Processo nº

Número de Controle

1

23034.032728/2009-55

10539409-05-2011-000004-7

2

23034.036396/2011-01

10539409-05-2011-000007-1

Os atos de pensão, constantes do quadro a seguir, estão de acordo com a legislação vigente, portanto,
foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União com parecer pela legalidade.

ATOS DE PENSÕES ENCAMINHADOS AO TCU COM PARECER PELA LEGALIDADE
Qtd

Processo nº

Número de Controle

1

23034.041052/2006-48

10539409-05-2011-000005-5

2

23034.036815/2011-04

10539409-05-2012-000001-5

3

23034.000597/2012-42

10539409-05-2012-000002-3

4

23034.000691/2012-00

10539409-05-2012-000003-1

5

23034.024158/2011-44

10539409-05-2011-000006-3

O FNDE, por meio do Memorando nº 257/2012-DICAF/COAPE/CGPEO/DIRAD, de 10 de julho de
2012, esclareceu que as divergências apontadas no item 3.1.4.1do Relatório Preliminar nº 201203288
foram devidamente sanadas e que a Divisão de Cadastro Funcional e Concessão de Diárias e PassagensDICAF/COAPE/CGPEO está adotando medidas preventivas para evitar falhas, buscando capacitar
melhor seus técnicos, bem como conferir os dados inseridos no formulário do SISAC.

3.1.5. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS
3.1.5.1. Constatação (19)

Fragilidade na padronização da metodologia adotada para estimativa de preços na realização de
pregões

a) Pregão 15/2011

Quanto ao Pregão SRP 15/2011 para aquisição de equipamentos e utensílios oftalmológicos, para prover
Contentores de Unidades Móveis de atendimento a Saúde, componentes do projeto “Consultórios
Itinerantes para assistência oftalmológica”, constatamos que o mesmo era, originalmente, o Grupo 4 do
Pregão 76/2010 cujo valor ficou, à época, acima do valor estimado pela Administração. Enquanto a
estimativa para o citado grupo foi de R$ 7.922.921,00, o valor ofertado pelos licitantes foi da ordem de
R$ 11.329.022,60, sendo que após negociação chegou a R$ 10.300.000,00.
Em vista disso, o grupo foi cancelado e, por decisão da SESU, Unidade demandante, foi realizada uma
licitação à parte para sua aquisição, na qual os 22 itens foram divididos em dois grupos, sendo o Grupo
1, englobando os itens de 1 a 14 e o Grupo 2 contemplando os itens de 15 a 22.
Para abertura do novo procedimento licitatório, pregão 15/2011, foram considerados, para o cálculo do
novo valor de referência, os cinco melhores lances de cada item ofertados no pregão 76/2010, o que
resultou num preço médio global de R$ 12.375.814,48 (calculado desconsiderando-se a maior proposta
de cada item).
Portanto, o citado preço médio de R$ 12.375.814,48, utilizado como preço estimado do Pregão 15/2011,
ficou mais de R$ 2 milhões acima do valor obtido (valor negociado) para os mesmos equipamentos no
Pregão 76/2010, que foi de R$ 10.300.000,00.
Comparando-se a estimativa original para o grupo 4 do Pregão 76/2010, no valor de R$ 7.922.921,00,
com a estimativa calculada para o Pregão 15/2011, verificamos que a segunda está cerca de 56,20%
maior que a primeira
O valor final obtido no Pregão 15/2011 foi R$ 7.835.081,89, no entanto, comparando item a item desse
resultado final com o valor estimado para cada item, verificamos que dez itens apresentaram diferenças
superiores a 50%, conforme demonstrado a seguir:
Estimado

Melhor Lance

Negociado

Diferença

(A)

(B)

(C)

D=A-C

1

7.677,50

3.300,00

3.351,72

4.325,78

2

5.874,75

3.030,00

3.034,48

2.840,27

3

9.450,61

3.105,00

3.098,45

6.352,16

4

647,73

480,00

363,22

284,51

43,92%

5

18.613,14

10.000,00

10.480,75

8.132,39

43,69%

6

9.729,75

7.384,00

5.677,16

4.052,59

7

4.024,75

1.560,00

1.199,40

2.825,35

8

2.651,24

780,00

599,70

2.051,54

9

1.687,24

2.200,00

1.999,00

-311,76

10

45.949,75

42.500,00

36.551,72

9.398,03

11

19.607,25

17.000,00

18.160,92

1.446,33

Grupo 1

%
56,34%
48,35%
67,21%

41,65%
70,20%
77,38%
-18,48%
20,45%
7,38%

54,74%

12

7.729,75

4.550,00

3.498,25

4.231,50

13

9.594,75

3.510,00

2.685,40

6.909,35

14

3.730,81

1.820,00

1.379,26

2.351,55

Grupo 2

Estimado (A)

Melhor Lance
(B)

Negociado (C)

D=A-B

15

97.100,00

74.458,00

0,00

22.642,00

16

9.594,75

2.599,00

0,00

6.995,75

17

2.474,35

1.024,00

0,00

1.450,35

18

3.921,25

2.400,00

0,00

1.521,25

38,80

19

1.758,75

1.450,00

0,00

308,75

17,56

20

3.123,70

455,00

0,00

2.668,70

21

3.957,25

3.900,00

0,00

57,25

22

3.282,50

2.500,00

0,00

782,50

72,01%
63,03%

%
23,32
72,91
58,62

85,43
1,45
23,84

Como exemplo, citamos o item 8 – Régua de Esquiascopia, estimado em R$ 2.651,24 e adjudicado por
R$ 599,70 e o item 20 – Aquecedor de areia, que foi estimado em R$ 3.123,70 e foi adjudicado por R$
455,00, ou seja, valores 77,38% e 85,43%, respectivamente, inferiores ao estimado. Tal discrepância
demonstra que a estimativa, para ambos os grupos, mostrou-se superestimada.
Verificamos que não houve negociação com a empresa vencedora para os itens do Grupo 2, e que na
negociação do Grupo 1, os itens 1, 2, 5 e 11, tiveram seus valores aumentados, conforme verifica-se no
quadro abaixo.

itens

Melhor lance (R$)

Valor negociado (R$)

1

3.300,00

3.351,72

2

3.030,00

3034,48

5

10.000,00

10.480,00

11

17.000,00

18.160,92

A situação acima descrita evidencia que há fragilidades na adoção de mecanismo padrão no FNDE para
a negociação de preços com as empresas detentoras dos melhores lances.
O FNDE, por meio do Memorando nº 47/2012 – DIRAD/FNDE, encaminhado pelo Ofício nº
1089/2012/Presidência/FNDE, de 7.5.2012, apresentou a seguinte manifestação:
“A estimativa de preço do Grupo 4, do pregão eletrônico nº 76/2010, mostrou-se subestimada, tendo

em vista que após a etapa de lances e a fase de negociação desse pregão não se obteve a redução das
propostas de preço das empresas licitantes, o que resultou no cancelamento do grupo. Em decorrência
disso, foi publicado o pregão eletrônico nº 15/2011, que teve por objeto todos os itens cancelados do
Grupo 4 do PE nº 76/10. No PE nº 15/11, utilizou-se como referência de preço a média das cinco
melhores propostas ofertadas no PE nº 76/10, conforme consta do Mapa de Apuração de Preço e do
Despacho de encaminhamento da pesquisa de preço, constante às fls. 57 e 58 do processo
administrativo nº 23034.001034/2011-91.
O resultado do PE nº 15/11 foi satisfatório, pois propiciou à Administração uma economia de 36,69%
(R$ 4.540.732,50), em relação ao preço estimado, conforme acima exposto. Comparando o resultado
final obtido no PE nº 15/11 (R$ 7.835.081,89) com o preço estimado no PE nº 76/10 (R$ 7.922.921,00),
verifica-se uma economia substancial. Ou seja, a melhor proposta auferida no PE nº 15/11 ficou muito
abaixo dos melhores lances ofertados no PE nº 76/10.
Portanto, a metodologia mostra-se adequada e é utilizada em vários processos licitatórios realizados
pelo FNDE. Ademais, a estimação de preço com base naslicitações realizadas é uma prática aceitável
e recomendada, tendo em vista se tratar de preços reais de mercado.”
Em que pese a afirmativa do gestor de que foi obtida uma economia de 36,69% no Pregão 15/2011, tal
economia baseia-se na estimativa de R$ 12.375.814,48, valor este, conforme demonstrado
anteriormente, 20% superior ao melhor preço obtido no Pregão 76/2010 e 56% superior ao estimado no
Pregão 76/2010.
Dessa forma, a economia informada pelo gestor utilizando como preço de referência para o pregão
15/2011, o preço médio obtido no pregão 76/2010, foi a seguinte:

Pregão

Preço de referência

Preço obtido

Diferença

Pregão 76/2010

7.922.921,00

10.300.000,00

(2.377.079,00)

Pregão 15/2011

12.375.814,48

7.835.081,89

4.540.732,59

Economia( %)

36,69

No entanto, caso fosse utilizado o valor obtido no Pregão 76/2010 (R$ 10.300.000,00) como estimativa
para o pregão 15/2011, a economia obtida seria de 23,93%:

Pregão

Preço de
referência

Preço obtido

Diferença

Economia( %)

Pregão 15/2011

10.300.000,00

7.835.081,89

2.464.918,11

23,93

Outra possibilidade seria considerar a mesma estimativa utilizada no Pregão 76/2010 como preço de
referência do Pregão 15/2011, caso em que a economia obtida seria de 1,11%, conforme demonstrado a
seguir:

Pregão

Preço de
referência

Preço obtido

Diferença

Economia( %)

Pregão 15/2011

7.922.921,00

7.835.081,89

87.839,11

1,11

Também não concordamos com a afirmativa de que o valor de referência do Grupo 4 do Pregão
76/2010 estaria subestimado, uma vez que o valor obtido para os mesmos itens no Pregão 15/2011, ficou
abaixo daquela estimativa.
b) Pregão 17/2011:
Em 16.10.2010 foi realizada a sessão eletrônica do Pregão SRP 92/2010, para a aquisição de
equipamentos médicos e hospitalares do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários
Federais. Em face de alterações nas especificações técnicas, feitas pelo FNDE, na véspera da abertura

das propostas sem que fosse reaberto o prazo para apresentação de propostas, ocasionando pedidos de
impugnação e ações judiciais por parte das empresas, o Pregão foi revogado.
Foi então publicado no DOU o edital do Pregão 4/2011, em 28.1.2011, para o mesmo objeto, mas
considerando como nova estimativa de preços o valor dos lances obtidos no pregão revogado.
A abertura da sessão pública estava prevista para 3.3.2011, no entanto uma Ordem judicial determinou a
suspensão do pregão em 2.3.2012, ou seja, um dia antes da data marcada para a abertura da sessão.
Segundo o FNDE, quando da reabertura do Pregão o Sistema Comprasnet já iniciou com a abertura da
sessão, não observando o prazo remanescente para cadastramento de propostas, prejudicando, dessa
forma, as empresas que deixaram para enviar propostas no último dia. Por este motivo o FNDE revogou
o Pregão 4/2011, em 31.3.2011 e publicou o pregão 17/2011, em 1º de abril de 2011, cuja sessão de
abertura ocorreu em 13.4.2011.
Consta no processo que os valores obtidos no Pregão revogado 92/2010 seriam utilizados como
estimativa no Pregão 4/2011, que posteriormente também foi revogado. Razoável seria se esses valores
também fossem utilizados como preço de referência para o Pregão 17/2011, uma vez que se tratava dos
mesmos equipamentos. No entanto, a estimativa utilizada no Pregão 17/2011 foi a utilizada
originalmente no Pregão 92/2010. Tal estimativa não refletiu os preços de mercado, tendo em vista a
grande diferença nos valores obtidos tanto no Pregão 92/2010 quanto no próprio Pregão 17/2011,
conforme comparativo no quadro a seguir:

Item

Quant.

A=Estimado pregão
92/2010 (unit)

B=Melhor lance
pregão 92/2010 (unit)

1

C=Melhor lance
pregão 17/2011
(unit)

(A/C) %

10

R$ 1.884.000,00

R$ 1.164.000,00

R$ 909.000,00 *

207,26%

2

13

R$ 204.000,00

R$ 112.600,00

R$ 92.280,00

221,07%

3

11

R$ 2.808.000,00

R$ 1.750.000,00

R$ 1.605.000,00

174,95%

4

18

R$ 2.246.400,00

R$ 1.180.000,00

R$ 977.000,00

229,93%

5

23

R$ 480.000,00

R$ 166.000,00

R$ 160.800,00

298,51%

6

29

R$ 600.000,00

R$ 412.600,00

R$ 390.500,00

153,65%

7

47

R$ 120.000,00

R$ 69.900,00

R$ 69.000,00 *

173,91%

8

75

R$ 171.500,00

R$ 83.500,00

R$ 91.592,00 *

187,24%

9

81

R$ 112.000,00

R$ 15.000,00

R$ 14.000,00

800,00%

10

26

R$ 184.200,00

R$ 14.500,00

R$ 13.500,00

1364,44%

11

322

R$ 4.319,00

R$ 550,00

R$ 450,00

959,78%

12

130

R$ 7.502,00

R$ 800,00

R$ 700,00

1071,71%

13

329

R$ 7.502,00

R$ 800,00

R$ 650,00

1154,15%

14

78

R$ 8.300,00

R$ 1.100,00

R$ 799,00

1038,80%

15

585

R$ 4.801,00

R$ 1.600,00

R$ 1.200,00

400,08%

16

24

R$ 58.346,00

R$ 16.500,00

R$ 12.500,00

466,77%

*Valores negociados

Conforme observamos no quadro acima, os valores estimados para o pregão 92/2010, que também

serviram de estimativa para o Pregão 17/2011, estão superiores aos valores reais obtidos, variando entre
74,95% a 1054,15%. Em contrapartida observamos que os valores obtidos no Pregão 92/2010 estão bem
próximos dos preços finais obtidos no Pregão 17/2011, comprovando serem esses melhores balizadores
para a licitação em tela.
Ressaltamos que a utilização, como estimativa, de valores muito elevados que não refletem a realidade
do mercado induz a cálculos superestimados da economia obtida. Conforme demonstrado no quadro
abaixo:

Item

A=Estimado pregão
92/2010 (unit)

B=Melhor lance pregão
92/2010 (unit)

C=Melhor lance pregão
17/2011 (unit)

D=Diferença
(A-C)

1

R$ 1.884.000,00

R$ 1.164.000,00

R$ 909.000,00

R$ 975.000,00

2

R$ 204.000,00

R$ 112.600,00

R$ 92.280,00

R$ 111.720,00

3

R$ 2.808.000,00

R$ 1.750.000,00

R$ 1.605.000,00

R$ 1.203.000,00

4

R$ 2.246.400,00

R$ 1.180.000,00

R$ 977.000,00

R$ 1.269.400,00

5

R$ 480.000,00

R$ 166.000,00

R$ 160.800,00

R$ 319.200,00

6

R$ 600.000,00

R$ 412.600,00

R$ 390.500,00

R$ 209.500,00

7

R$ 120.000,00

R$ 69.900,00

R$ 69.000,00

R$ 51.000,00

8

R$ 171.500,00

R$ 83.500,00

R$ 91.592,00

R$ 79.908,00

9

R$ 112.000,00

R$ 15.000,00

R$ 14.000,00

R$ 98.000,00

10

R$ 184.200,00

R$ 14.500,00

R$ 13.500,00

R$ 170.700,00

11

R$ 4.319,00

R$ 550,00

R$ 450,00

R$ 3.869,00

12

R$ 7.502,00

R$ 800,00

R$ 700,00

R$ 6.802,00

13

R$ 7.502,00

R$ 800,00

R$ 650,00

R$ 6.852,00

14

R$ 8.300,00

R$ 1.100,00

R$ 799,00

R$ 7.501,00

15

R$ 4.801,00

R$ 1.600,00

R$ 1.200,00

R$ 3.601,00

16

R$ 58.346,00

R$ 16.500,00

R$ 12.500,00

R$ 45.846,00

Tomando como exemplo o item 3, em termos de valor absoluto, e comparando o valor de R$
1.605.000,00, obtido como melhor lance no Pregão 17/2011, com o valor estimado, teremos,
supostamente, uma economia de R$ 1.203.000,00 em apenas um item. No entanto, se compararmos este
melhor lance com aquele obtido no Pregão 92/2010, vemos que a economia real foi de apenas R$
145.000,00. Tal distorção é ainda maior tendo em vista que os valores citados referem-se a apenas uma
unidade do item cuja quantidade licitada foi de 11 unidades.
Segundo a Revista TCU - Licitações e Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª edição, pp
85:
Preço estimado é um dos parâmetros de que dispõe a Administração para julgar licitações e efetivar
contratações. Deve refletir o preço de mercado, levando em consideração todos os fatores que
influenciam na formação dos custos.

Da mesma forma no Acórdão 280/2010 Plenário, o TCU determina que:

Realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em informações de
diversas fontes propriamente avaliadas, como, por exemplo, cotações específicas com fornecedores,
contratos anteriores do próprio órgão, contratos de outros órgãos e, em especial, os valores
registrados no Sistema de Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da
Administração Pública Federal, de forma a possibilitar a estimativa mais real possível, em
conformidade com os arts. 6o, inciso IX, alínea “f”, e 43, inciso IV, da Lei no 8.666/1993.
Logo o gestor deve ampliar ao máximo a pesquisa de preços de modo que, caso seja utilizado o preço
médio, este venha a refletir a realidade do mercado.
Por meio do Memo nº 48/2012 – DIRAD/FNDE, encaminhado por meio do Ofício nº 1089/2012
/Presidência/FNDE, ambos de 7.5.2012, o FNDE apresentou a seguinte manifestação:
“Conforme consta das mensagens enviadas na sessão pública do pregão eletrônico nº 15/2011,
do dia 8 de abril de 2011, a empresa DIPROM foi convocada pelo pregoeiro responsável para
negociação de preços, resultando em uma nova proposta com preços reajustados.
A empresa DIPROM se classificou na licitação com o lance de R$ 4.976.426,00, valor 35,73%
abaixo do preço estimado, e logo após negociação com o pregoeiro, reduziu a sua proposta em mais
8,57%, chegando ao valor de R$ 4.549.999,89, o que gerou a economia adicional de R$ 426.426,11
para a Administração. Portanto, a economia total da proposta foi de R$ 3.192.950,15, o que
representa 41,24% em relação ao preço estimado do Grupo I.
Os ajustes de preço feitos pela empresa DIPROM nos itens 1, 2, 5 e 11 não tiveram impacto
significativo na composição do preço final, pois o ganho compensou o aumento em alguns itens.
A técnica de negociação no pregão eletrônico tem por objetivo trazer maior vantajosidade da
proposta de preço para a Administração, conforme prevê o par. 8º do art. 24 do Decreto 5.450/05. Isso
não significa que para se obter a redução não possahaver a compensações e ajustes em outros itens
para que no preço global da proposta tenhamos um ganho em preço. (SIC)
No caso em tela, a redução adicional de 8,57% foi obtida pelo aumento 1,57% (Item 1), 0,15%
(Item 2), 4,81% (Item 5) e 6,83% (Item 11). Esses aumentos não tiveram o condão de prejudicar o
interesse administrativo, tendo em vista que o mesmo após a elevação eles continuaram cerca de
36,34%, 48,35%, 43,69% e 7,38% abaixo do preço estimado para cada item, respectivamente.
Além disso, verificamos que, às vezes, o aumento de preços em alguns itens justifica-se pelas
condições de disputa ocorrida no certame, sobretudo em licitações do tipo menor preço por grupo e
que envolvam muitos itens, no qual as empresas são obrigadas a fazerem reduções em alguns itens
pressionadas pela expectativa de encerramento aleatório, e pela redução dos preços dos concorrentes
em determinados itens.
Em licitações desse tipo, somente após o encerramento aleatório é que as empresas têm a clara
noção dos preços praticados em cada item.
Portanto, os aumentos ocorridos são plenamente aceitáveis, pois não trouxeram qualquer
prejuízo para Administração.”
c) Pregão 19/2011
De acordo com os documentos relativos ao pregão nº 19/2011 e as justificativas apresentadas, conclui-se
que o FNDE fez uso de critérios arbitrários de obtenção de preço médio em cotação prévia realizada no
pregão nº 19/2011, contribuindo para o aumento do preço cotado. Tal fato representa grande risco, pois
uma cotação de preços acima do devido leva à falsa impressão de economicidade, uma vez que ao final
do pregão, mesmo que a empresa contratada apresente um valor abaixo do previsto, caso critérios
diferentes fossem aplicados na cotação, tais valores poderiam se revelar desvantajosos para a
administração pública, a exemplo do valor contratado no lote 02 do pregão em questão, que seria
superior ao cotado caso o FNDE não excluísse os valores mais baixos das cotações.
Em análise ao processo nº 23034. 035091/2010-92, relativo ao pregão eletrônico nº 19/2011, destaca-se
o seguinte trecho do Termo de referência, que contem a cotação prévia de preços realizada pelo FNDE
com o cálculo dos respectivos valores estimados: (fls 21 e 22)

(...)
XI – DA ESTIMATIVA DE PREÇO
Lote 01
Empresa A – EBNC

R$ 395.000,00

Empresa B – MEMORA

R$ 310.000,00

Empresa C – VOYAGER

R$ 1.140.000,00

Empresa D – CPD

R$ 715.650,00

Empresa E – STARTWARE

R$ 1.311.000,00

Empresa F – GESTAO

R$ 218.880,00

Empresa G – CDIS

R$ 141.624,00

Preço médio:

R$ 604.593,43

50% acima do preço médio

R$ 906.890,14

50% abaixo do preço médio

R$ 302.295,71

Preço médio:

R$ 473.550,00

Por apresentarem valores muito discrepantes nas propostas, algumas empresas que
apresentaram preços acima ou abaixo do preço médio acrescido ou subtraído de 50%
(cinquenta por cento) foram eliminadas do cálculo do preço médio estimado da contratação.
Dessa forma, foi calculado um preço médio estimado em R$ 473.550,00 (quatrocentos e setenta
e três mil e quinhentos e cinquenta reais) para o lote 01.
Lote 02
Empresa A – VOYAGER

R$ 3.900.000,00

Empresa B – CPD

R$ 360.100,00

Empresa C – STARTWARE

R$ 4.290.000,00

Empresa D – GESTAO

R$ 2.136.400,00

Empresa E – CDIS

R$ 264.474,00

Preço médio:

R$ 2.190.194,80

50% acima do preço médio

R$ 3.285.292,20

50% abaixo do preço médio

R$ 1.095.097,40

R$ 2.136.400,00

Preço médio:

O mesmo critério adotado para o lote 01 foi adotado no cálculo do preço médio estimado do
Lote 02, apresentando o valor estimado da contratação de R$ 2.136.400,00 (dois milhões cento
e trinta e seis mil e quatrocentos reais).
Portanto o custo financeiro total estimado para ambos os Lotes é de R$ 2.609.950,00 (dois
milhões seiscentos e nove mil e novecentos e cinquenta reais).
(...)
Foi solicitado no item 4 da Solicitação de Auditoria nº 201203288-009 ao FNDE que apresentasse
análise crítica da metodologia utilizada para calcular a estimativa de preços do Pregão n° 19/2011, tendo
em vista que essa terminou por alcançar preço de R$2.136.400,00, portanto, 700,79% maior do que a
melhor proposta que foi de R$264.474,00. Foi obtida a seguinte resposta, encaminhada pelo Ofício nº
1089/2012 Presidência/FNDE de 07/05/2012:
(...)
Manifestação da DIRAD: Conforme consta das fls. 50/91 e 94/95, do processo administrativo nº
23034.035091/2010-92, a estimativa do PE nº 19/2011 levou em consideração a média dos
preços praticados por sete empresas diferentes, o que resultou no valor estimado de R$
2.136.400,00. Após a etapa de lances do PE nº 19/2011, a ordem de classificação das empresas
ficou da seguinte forma:

COLOCAÇÃO

EMPRESA

VALOR DO LANCE

1º

STRATEC

R$ 399.800,00

2º

MINDWORKS

R$ 400.000,00

3º

INTELIT

R$ 1.310.343,00

4º

MÓDULO

R$ 1.310.345,00

5º

CPD

R$ 1.335.000,00

6º

GESTÃO

R$ 1.343.000,00

7º

PATRÍCIA

R$ 1.344.990,00

8º

ENSINO

R$ 1.815.000,00

9º

PERFORMANCE

R$ 1.849.000,00

10º

POLIEDRO

R$ 2.445.400,00

Verifica-se que os dois melhores lances ofertados estavam bem abaixo dos preços praticados
pelas demais empresas, indicando a possibilidade de inexequibilidade das propostas. A
primeira empresa, STRATEC, foi desclassificada em função de não ter comprovado a aptidão
necessária para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, conforme exigência prevista nos subitens
4.2.1 e 4.2.1.1 do edital. A segunda colocada, MINDWORKS, sequer apresentou a
documentação de habilitação e a proposta de preço após convocação do pregoeiro. A proposta
efetivamente adjudicada, por atender todos os requisitos de habilitação e estar abaixo do valor
estimado, foi a da empresa INTELIT, com o preço de R$ 1.310.343,00 (38,66% abaixo da
estimativa)
Portanto, considerando esses fatos, a metodologia utilizada para calcular a estimativa de preço
do PE nº 19/11 está em consonância com os ditames legais e mostrou-se ser parâmetro

confiável de referência para a Administração.
(...)
Destacam-se da análise do processo em questão, juntamente com a resposta supracitada, os seguintes
pontos:
a) Foi solicitado ao FNDE que apresentasse análise crítica da metodologia utilizada para calcular a
estimativa de preços, porem o FNDE na resposta ateve-se a justificar a aderência da metodologia com o
resultado do procedimento licitatório, porém não foi apresentada nenhuma análise crítica a respeito dos
critérios de obtenção do preço médio, os quais não contemplaram apenas uma média aritmética dos
preços, mas o estabelecimento de uma faixa tolerável de preços, que excluiu os valores que estavam fora
da faixa, calculando a média somente dos valores restantes, como pode ser visto na descrição do termo
de referência (fls 21 e 22)
b) O FNDE em sua justificativa apresentou dados do resultado do pregão eletrônico. Tais dados não
possuem nenhuma relação com a estimativa de preços, ponto que foi abordado na solicitação da equipe.
c) O FNDE não se pronunciou sobre a diferença obtida de 700,79% entre o preço estimado (R$
2.136.400,00) e a melhor proposta (R$ 264.474,00) no caso do lote 02.
d) não existem no processo documentos técnicos que sustentem os critérios adotados, havendo para a
adoção da metodologia apenas a justificativa de discrepância entre os valores cotados, como segue:
“Por apresentarem valores muito discrepantes nas propostas, algumas empresas que
apresentaram preços acima ou abaixo do preço médio acrescido ou subtraído de 50%
(cinquenta por cento) foram eliminadas do cálculo do preço médio estimado da contratação”
e) O fato apresentado pelo FNDE de que os valores obtidos no pregão eletrônico foram inferiores ao
cotado não valida os critérios adotados para a estimativa de preços, pois tal estimativa não tem como
objetivo prever o andamento do processo licitatório, e sim trazer ao pregoeiro um retrato fiel dos preços
praticados no mercado, para subsidiar a sua avaliação quanto à aderência das propostas ao mercado e a
economia gerada à administração pública.
f) Não foi justificada especialmente a exclusão dos preços abaixo do preço médio subtraído de 50% na
estimativa de preços.
Dado que os objetivos maiores do processo licitatório, segundo o art. 3º da lei nº 8.666/93 são garantir a
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, a exclusão dos valores abaixo da
faixa pretendida revela-se sem fundamento, pois, partindo-se do pressuposto de que foi realizada uma
pesquisa de mercado idêntica para todas as empresas em questão, observando o princípio da isonomia,
foram excluídas exatamente as propostas que seriam mais vantajosas para a administração pública em
uma eventual contratação. Se tais preços não fossem excluídos do cálculo da média, o preço médio seria
inferior em 16% (R$ 397.624,57) no caso do lote 1 e em 57% (R$ 920.324,66) no caso do lote 2.
Observa-se que, caso os menores valores não fossem excluídos do cálculo do valor médio, a proposta
da empresa vencedora do lote 2 (R$ 1.310.343,00) seria superior ao valor médio de mercado em
42%.
h) O FNDE alegou possibilidade de inexequibilidade das propostas de mercado mais baixas sem nenhum
embasamento técnico, apenas pautando-se na diferença destes preços em relação aos outros preços
cotados. Tal diferença poderia igualmente ser justificada, por eventuais preços altos, muito acima dos
praticados no mercado, apresentados pelas outras empresas da cotação. Tal aspecto foi ignorado no
processo e na resposta enviada.
i) de acordo com a análise de viabilidade da contratação, o custo financeiro estimado seria calculado de
acordo com os seguintes critérios, in verbis: (fls 32 e 33 do processo).
“ Lote 1
Tabela 1(*)
Empresa A – EBNC

R$ 395.000,00

Empresa B – MEMORA

R$ 310.000,00

Empresa C – VOYAGER

R$ 1.140.000,00

Empresa D – CPD

R$ 715.650,00

Empresa E – STARTWARE

R$ 1.311.000,00

Empresa F – GESTAO

R$ 218.880,00

Preço médio:

R$ 681.755,00

Tabela 2
R$ 1.363.510,00

Dobro do preço médio
Metade do preço médio

R$ 340.877,50

Tabela 3
Novo preço médio:

R$ 890.412,50

Por apresentarem valores muito discrepantes, algumas empresas que apresentaram preços
abaixo da metade do preço médio, que é mostrado na Tabela 02 foram eliminadas (estas estão
em negrito na tabela 1) para novo cálculo de média. Com isso foi gerado um novo preço médio,
totalizando R$ 890.412,50 para o lote 01.
Lote 02
Tabela 1(*)
R$ 3.900.000,00

Empresa A – VOYAGER
Empresa B – CPD

R$ 360.100,00

Empresa C – STARTWARE

R$ 4.290.000,00

Empresa D – GESTAO

R$ 2.136.400,00

Preço médio:

R$ 2.671.625,00

Dobro do preço médio

R$ 5.343.250,00

Metade do preço médio

R$ 1.335.812,50

Novo preço médio:

R$ 3.442.133,33

O mesmo critério adotado para o lote 01 foi adotado no cálculo do preço médio do Lote 02,
apresentando o valor de R$ 3.442.133,33.
O custo financeiro total estimado para ambos os Lotes, portanto, é de R$ 4.332.545,83.
(*) As propostas da empresa CDIS, que haviam sido contempladas no termo de referência, não fizeram

parte das cotações contidas na análise de viabilidade. Dado que as propostas desta empresa nos lotes 1 e
2 foram as mais baixas, os valores médio inicialmente obtidos (R$ 681.755,00 e R$ 3.442.133,33,
respectivamente) foram superiores aos encontrados nas mesmas tabelas do termo de referência (R$
604.593,43 e R$ 2.190.194,80, respectivamente).
Cabe ressaltar que tais valores não foram utilizados no decorrer do processo. Os valores do termo de
referência serviram como parâmetro para a contratação. Porém, a existência de tal documento, somada
aos pontos anteriormente elencados demonstra a intenção inicial de excluir dos valores que seriam as
melhores propostas em um eventual procedimento licitatório sem nenhuma justificativa além da aparente
discrepância entre os valores orçados. Adicionalmente não há fundamento para a exclusão justamente
dos valores mais baixos, uma vez que a “discrepância entre os valores” alegada poderia ser resolvida
excluindo-se os valores mais altos ou utilizando outros critérios convenientes com o devido
embasamento técnico, considerando os dispositivos legais pertinentes.

Estimado

Melhor Lance

Negociado

Diferença

(A)

(B)

(C)

D=A-C

1

7.677,50

3.300,00

3.351,72

4.325,78

2

5.874,75

3.030,00

3.034,48

2.840,27

3

9.450,61

3.105,00

3.098,45

6.352,16

4

647,73

480,00

363,22

284,51

5

18.613,14

10.000,00

10.480,75

8.132,39

6

9.729,75

7.384,00

5.677,16

4.052,59

41,65%

7

4.024,75

1.560,00

1.199,40

2.825,35

70,20%

8

2.651,24

780,00

599,70

2.051,54

9

1.687,24

2.200,00

1.999,00

-311,76

10

45.949,75

42.500,00

36.551,72

9.398,03

11

19.607,25

17.000,00

18.160,92

1.446,33

12

7.729,75

4.550,00

3.498,25

4.231,50

13

9.594,75

3.510,00

2.685,40

6.909,35

72,01%

14

3.730,81

1.820,00

1.379,26

2.351,55

63,03%

Grupo 1

%
56,34%
48,35%
67,21%
43,92%
43,69%

77,38%
-18,48%
20,45%
7,38%
54,74%

Grupo 2

Estimado (A)

Melhor Lance
(B)

Negociado (C)

D=A-B

%

15

97.100,00

74.458,00

0,00

22.642,00

23,32

16

9.594,75

2.599,00

0,00

6.995,75

17

2.474,35

1.024,00

0,00

1.450,35

18

3.921,25

2.400,00

0,00

1.521,25

19

1.758,75

1.450,00

0,00

308,75

20

3.123,70

455,00

0,00

2.668,70

21

3.957,25

3.900,00

0,00

57,25

1,45

22

3.282,50

2.500,00

0,00

782,50

23,84

72,91
58,62
38,80
17,56
85,43

Causa:
O estabelecimento de preço médio com base nos cinco melhores lances do pregão anterior (76/2010), a
não utilização dos melhores preços obtidos no pregão 92/2010 como balizadores, bem como a exclusão
dos preços mais baixos no cálculo do preço médio do Pregão 19/2011, mostraram-se estratégias muito
conservadoras, que comprometeram a estimativa de preços dos Pregões analisados.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memo nº 59/2012 – DIRAD/FNDE, de 11.6.2012, encaminhado por meio do Ofício nº
1303/2012/PRESIDÊNCIA/FNDE, de 11.6.2012, o FNDE apresentou a seguinte manifestação:
“a) Pregão 15/2011
Os registros de preços realizados pelo FNDE, em regra, trazem especificidades características de um
processo licitatório diferenciado das demais licitações normalmente praticadas no Governo. Alguns
fatores fazem com que cada processo seja único e que, em razão disso, ocorram diferentes estratégias
para cada nova contratação. Por se tratar de uma contratação inédita no âmbito do Governo Federal,
o processo relativo ao registro de preços para a aquisição dos consultórios oftalmológicos e
odontológicos mereceu especial atenção para alcançar o sucesso deste projeto.
À época do cumprimento do Pregão n° 76/2010, foi realizada uma pesquisa de mercado para
levantamento e estimativa dos valores praticados para a contratação. Por se tratar de um projeto
inovador, a pesquisa de mercado foi realizada por meio de consultas segmentadas ao mercado,
especialmente no que tange ao Grupo 4, em que constatamos a existência de uma diversidade de
empresas que atendiam a uma fração do grupo, mas não à sua totalidade. Cumprimos a estratégia de
manter o grupo, em razão da necessidade da entrega composta de todos os equipamentos, para o
completo funcionamento dos consultórios. Todavia, após a abertura da fase de lances, verificamos que
os valores apresentados não condiziam com os que recebemos do mercado, dado que os custos da
pesquisa realizada foram informados pelos fabricantes, enquanto que, na licitação, os preços foram
ofertados por distribuidores e afins. Os valores encontrados na fase de lances, não obstante as
negociações existentes, não foram os previstos para a contratação.
Em razão disso, usando do poder discricionário da Administração, revogamos o grupo 4 do Pregão n°
76/2010 e publicamos o Pregão n° 15/2011. Neste novo processo, a estratégia da Administração foi

dividir o grupo anterior em dois outros grupos: um específico para equipamentos e utensílios para
assistência oftalmológica e outro para os utensílios e equipamentos específicos para o laboratório de
montagem de óculos. Como parâmetro, já que a pesquisa anterior se mostrara inadequada, usamos os
cinco melhores lances do Pregão n° 76/2010. Este valor foi utilizado por se tratar de um valor médio
apresentado pelo mercado para aquela contratação específica em que o fornecedor devia levar em
consideração, por exemplo, o longo prazo para a confecção e montagem dos demais itens da licitação.
Quando da abertura do processo licitatório, verificamos que o valor total obtido com esta nova
estratégia apresentou-se em aproximadamente 24% menor que o total negociado da licitação anterior.
Ressalte-se que as diferenças constatadas pela equipe de auditoria não prejudicam em nada os bons
resultados obtidos, considerando-se que o FNDE adquirirá tão somente a totalidade de cada grupo em
razão da própria especificidade do processo. As estimativas não se mostram superestimadas em razão
de representarem preços reais apresentados por fornecedores participantes de um processo licitatório.
As diferenças significativas em alguns itens devem-se à diversidade de fornecedores e dos seus
respectivos ramos de atuação participantes dos dois processos. No primeiro pregão, três das cinco
empresas participantes não eram empresas do ramo oftalmológico, mas sim, incorporadoras de itens
que atuam com o fornecimento e\ou customização de caminhões, ambulâncias, etc. Já no segundo
processo, participaram efetivamente, empresas especializadas no fornecimento de equipamentos
médicos/hospitalares.
Ora, os equipamentos para o laboratório de oftalmologia de nada servem para o projeto se não forem
adquiridos em conjunto com os equipamentos de assistência oftalmológica. Ressalte-se, assim, que
mesmo o item que se encontra acima do estimado não trará prejuízos à Administração em razão da
economia obtida nos demais itens. Neste caso, não houve negociação em razão do valor total obtido e
da economia efetivamente constatada em relação ao pregão anterior.
As fragilidades apontadas pela equipe de auditoria são apenas estratégias determinadas para cada
contratação. É a sensibilidade do gestor público, usando da discricionariedade que a lei o permite,
que determina a estratégia a ser adotada em cada caso.
b) Pregão n° 17/2011
O Pregão n° 17/2011 foi realizado para aquisição de equipamentos médicos hospitalares para atender
ao Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários – REHUF. Os valores utilizados como
parâmetro da pesquisa de mercado foram retirados do Comprasnet e refletem os valores
anteriormente praticados em todo o país.
Como exemplo, o item 2 do pregão em comento foi registrado pelo FNDE por R$ 92.280,00 e foi
adquirido pelo Comando da Marinha, UASG 765000, Pregão n° 13/2009, por R$ 124.000,00. Uma
diferença de aproximadamente 24%.
A equipe de auditoria, ao apontar as significativas diferenças nos dois pregões, em relação ao valor
estimado, sinaliza uma suposta inconsistência do processo executado pelo FNDE, quanto aos valores
mencionados nos itens “a” e “b”. Em relação a estes itens, há que ressaltar que, sempre que possível,
e quando se trata de itens já comprados anteriormente pelo Governo, o FNDE se utiliza dos preços
efetivamente praticados no mercado para balizar suas pesquisas de preços. Todavia, em boa parte dos
processos, não existem preços anteriormente praticados em quantidades compatíveis às registradas
pela Autarquia. Nos casos citados pela equipe de auditoria, só foi possível a comparação com preços
anteriormente praticados em razão da necessidade de republicação de ambos os pregões. Quando da
elaboração inicial dos preços estimados, os valores anteriormente praticados eram os únicos de que o
FNDE dispunha. Outro fator a ser levado em consideração é o fato de não existirem estudos que
indiquem o quanto o ganho em escala, obtido nas compras centralizadas, pode impactar nos preços
praticados. Além disso, outras variáveis também devem ser levadas em consideração quando do
levantamento e da análise dos valores estimados, tais como: a situação econômica do Brasil e dos
demais países envolvidos no caso de produtos importados; a variação cambial do período e as
perspectivas para o próximo ano; as vendas anteriormente realizadas pelo setor; a diversidade de
players envolvidos; a expansão ou retração do mercado produtivo; a durabilidade dos produtos; as
possíveis adesões à ata disponibilizada, entre outros fatores.”.
Análise do Controle Interno:

Quanto à manifestação do FNDE, encaminhada por meio do Ofício nº 1303/2012/PRESIDÊNCIA
/FNDE, de 11.6.2012, tecemos as seguintes considerações:
a) Pregão 15/2011:
O FNDE afirma que, quando da realização da pesquisa de preços para o grupo 4 do pregão 76/2010,
constatou “(...) a existência de uma diversidade de empresas que atendiam a uma fração do grupo, mas
não à sua totalidade”. Acrescentando que “(...) após a abertura da fase de lances, verificamos que os
valores apresentados não condiziam com os que recebemos do mercado, dado que os custos da
pesquisa realizada foram informados pelos fabricantes, enquanto que, na licitação, os preços foram
ofertados por distribuidores e afins.”. Acrescentou, ainda, que “(...) três das cinco empresas
participantes não eram empresas do ramo oftalmológico, mas sim, incorporadoras de itens que atuam
com o fornecimento e\ou customização de caminhões, ambulâncias, etc.”.
Entendemos que, as constatações feitas pelo FNDE descritas acima, aliadas à divisão do grupo 4 em dois
grupos, um para equipamentos e utensílios para assistência oftalmológica e outro para equipamentos e
utensílios específicos para o laboratório de montagem de óculos, configuram motivos suficientes para
proceder-se nova pesquisa de preços, uma vez que as empresas cotariam apenas os itens daquele grupo
dentro do seu ramo de atuação, evitando que, por exemplo, as empresas que atuam no fornecimento
e/ou customização de caminhões e ambulâncias fossem obrigadas a cotar itens fora da sua área de
atuação.
b) Pregão 17/2011:
Na sua manifestação, o FNDE informa que os valores utilizados como parâmetro foram retirados do
Comprasnet e refletem os preços praticados em todo o país citando como exemplo:
“(...) o item 2 do pregão em comento foi registrado pelo FNDE por R$ 92.280,00 e foi adquirido pelo
Comando da Marinha, UASG 765000, Pregão nº 13/2009, por R$ 124.000,00.”
Ou seja, o item foi adquirido pela citada UASG, em pregão de 2009, pelo valor de R$ 124.000,00,
enquanto que o valor estimado pelo FNDE para esse mesmo item, em 2011, foi de R$ 204.000,00.
Ressaltamos que, o melhor lance obtido para o mesmo item, no pregão 92/2010 do FNDE, foi de R$
112.600,00, conforme já demonstrado anteriormente. Os fatos comprovam que, em que pese os valores
terem sido extraídos do Comprasnet, a estimativa de preços utilizada pelo FNDE não reflete os preços
reais de mercado.
Não houve manifestação do gestor quanto ao Pregão 19/2011.
Recomendações:
Recomendação 1:
Institucionalizar e internalizar os mecanismos de estimativa de preços que utilizam como base a ampla
pesquisa, contratos recentes do próprio órgão e de outros órgãos, valores registrados no Sistema de
Preços Praticados do SIASG e nas atas de registro de preços da Administração Pública Federal, e
cotações específicas com fornecedores, de forma que, caso seja utilizado o preço médio, este reflita
preços reais de mercado.

3.1.5.2. Constatação (23)

Não uniformidade nas rotinas de planejamento e de controle do processo de Registros de Preços
Nacional

O conceito de transparência se baseia em cinco principais grupos de características que, de acordo com
Claudia Cappelli[1], podem nos auxiliar na classificação dos processos organizacionais como
transparentes. São eles: Acessível, Usável, Informativo, Entendível e Auditável.

Com a finalidade de averiguar a consistência da transparência no processo de Registro de Preços
Nacional, por intermédio do qual não apenas o FNDE, mas também inúmeros municípios e entidades
têm realizado suas aquisições, esses últimos por meio de adesão a atas de pregões realizados pela
autarquia, verificaram-se os processos constantes da tabela abaixo.
Pregão Nº

Objeto

SRP 15/2011

Aquisição de equipamentos e utensílios oftalmológicos

SRP 64/2011

Aquisição de equipamentos do tipo tablet

SRP 65/2011

Aquisição de bicicletas escolares

SRP 72/2011

Aquisição de solução integrada interativa de computador e projeção,
denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital

SRP 81/2011

Aquisição de equipamentos do tipo TABLET

SRP nº 17/2011

Digitalizador de imagem

SRP nº 27/2011

Aquisição de Medicamentos Antimicrobianos para os Hospitais
Universitários

Por meio da análise desses processos, a equipe de auditoria buscou responder às seguintes perguntas:
A) Os dados relacionados ao RPN estão disponíveis a todos os interessados, ou seja, estão acessíveis
e são usáveis?
Com a finalidade de se verificar a existência desses atributos, foram realizados dois testes:
I- Por meio da SA nº 201118879/001, solicitou-se ao FNDE que informasse a metodologia utilizada,
incluindo fluxograma, para elaborar os editais dos pregões para registro de preços (desde as estimativas
das necessidades dos estados, municípios e hospitais universitários, passando pela definição das
especificações dos produtos e a sua avaliação, até a elaboração do edital propriamente dito, informando
as equipes responsáveis por cada etapa).
Foi informado, por meio do Memorando nº 03/2012 – CGCOM/DIRAD, de 14.1.2012, que “A
conclusão do processo de aquisição se dá com a entrega do produto, havendo, ainda, nessa fase,
controle da qualidade, por meio do acompanhamento da produção, verificação da conformidade, com
emissão de laudos e/ou selo de conformidade, de acordo com o tipo de produto, por parte do
INMETRO ou outros laboratórios acreditados.”, no entanto, nos processos analisados não consta
documentação que comprove a realização dessas etapas nem consta informação do local onde eles
estariam armazenados.
II) No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar a fonte de obtenção dos dados primários que
possibilitam o posterior delineamento da demanda (Censo Escolar para Alimentação Escolar, IBGE para
cobertura da população em idade escolar, etc.). O FNDE respondeu:
“Para a definição de demanda para um Registro de Preços, as unidades gestoras dos programas
temáticos (Secretarias fins do MEC e Coordenadores de Programas no FNDE), utilizam as
informações de instrumentos disponíveis com informações e pesquisas educacionais, tais como:

Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado pelos órgãos de educação estaduais e municipais,
mediante registro das informações e necessidades em módulo do Sistema de Monitoramento do
Ministério da Educação – SIMEC;
Censo Escolar do INEP para cobertura da população escolar;
IDEB para definição de critérios de atendimento;
Informações do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços – SIGARP.”
Como se pode verificar, há uma série de base de dados usadas como fontes primárias para, mediante
tratamento dos dados, identificar padrões de ocorrências ou correlações que permitam delinear uma
demanda ou necessidade, para posterior definição do público-alvo. Nesse sentido, entretanto, não há
clareza quanto às metodologias e métodos utilizados pelo FNDE para tratamento dos dados primários
das bases que conduzem a definição da demanda e do público- alvo. Também não há indicação da
relação entre base de dados- dado obtido- demanda/ necessidade identificada- público alvo- ação de
governo. Por fim, não há clareza sobre quais os critérios adotados para definir quais objetos estão
sujeitos ao registro de preço nacional.
Consideramos que o FNDE necessita criar uma rotina uniforme, com critérios claros, unívocos e
explícitos sobre o uso dos dados primários, os critérios pelos quais são tratados, as metodologias e
estudos empregados, a fim de assegurar a transparência e uniformidade do processo.
Tanto à pergunta de quais os instrumentos sistêmicos utilizados pelo FNDE para verificar se a estimativa
realizada de adesão à ata de RPN atingiu a meta estabelecida, quanto ao pedido de informar como as
Unidades Demandantes apresentam seus pleitos ao FNDE (Por exemplo, necessidade de aquisição de
bicicletas) o FNDE respondeu apontando o uso do Sistema de Gerenciamento das Atas de Registros de
Preço – SIGARP, mediante solicitação de senha de acesso. Entendemos que, em vista do caráter
nacional do Registro de Preços, há necessidade de maior padronização dos dados e metodologias
empregadas para seu tratamento, necessidade esta mais imperiosa com o recente advento da Lei de
Acesso à Informação.
No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar os mecanismos que vem utilizando para aprimorar o
ciclo de contratação de modo que as etapas possam constituir um manual. O FNDE respondeu:
“O ciclo de contratação dos principais registros de preços se encontra sistematizado em manuais de
orientações (Mobiliário escolar, caminho da escola – ônibus e bicicleta, uniforme escolar, prouca). O
Portal de Compras do FNDE, com módulos para divulgação de todo o processo e documentos
pertinentes, se encontra em fase final de elaboração”.
Consideramos a resposta do FNDE adequada, mas há necessidade que haja a efetiva implementação do
Portal de Compras, inclusive observando os preceitos da Lei de Acesso a Informação. No âmbito do
FNDE, ainda que haja Manuais, deve haver canais que possibilitem a melhoria contínua, mediante a
identificação de oportunidades de aprimoramento do processo de RPN e pregão.
B) Os dados disponíveis aos órgãos de controle e aos demais interessados estão corretos, completos
e consistentes, isto é, os dados são informativos?
I) Por meio dos processos analisados, foi possível verificar que:
Processo 23034.025046/2011-19 – Pregão 81/2011 – aquisição de tablets; Processo
23034.025047/2011-55 – Pregão 72/2011 – Aquisição de Projetor Multimídia para a Educação Básica
(Lousa Digital) e Processo n° 23034.036479/2011-91 - Pregão 64/2011 - aquisição de equipamentos do
tipo tablet:
Não constam nos processos os critérios/estudos utilizados para a definição das especificações técnicas
dos equipamentos. Também não consta memória de cálculo ou levantamento de necessidades para a
fixação das quantidades.
Processo 23034.025046/2011-19 – Pregão 81/2011 – aquisição de tablets:
A estimativa de preços, fl 86 do processo, aponta um quantitativo de 650.000 tablets para as regiões
centro-oeste, norte e sudeste e 650.000 para as regiões nordeste e sul, totalizando R$ 755.189.500,00, no
entanto o Termo de Referência aponta uma diminuição da quantidade, sem qualquer justificativa,
passando para 500.000 para CO, N e SE e 400.000 para NE e S.

O processo é interrompido com o recebimento das propostas em janeiro de 2012, sem justificativas, ou
seja, nem no processo nem no sistema comprasnet constam justificativas para a interrupção do processo.
Processo 23034.025047/2011-55 – Pregão 72/2011 – aquisição de solução integrada interativa de
computador e projeção, denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital.
A quantidade prevista do item 2 - solução de lousa digital era de 100.000 unidades, no entanto, a
pesquisa de preços realizada junto a duas empresas foi feita com base na quantidade de apenas 10.000
unidades, sem que houvesse qualquer justificativa no processo. Ressaltamos que a possibilidade de
fornecer 90 mil unidades a mais poderia ter feito com que as empresas consultadas orçassem preços mais
baixos. Prova disso foi que o melhor lance correspondeu à metade do valor médio utilizado como
estimativa:
Item

Estimado

Melhor lance

Diferença

2 – Lousa digital

849,00

428,00

421,00

Em 20.12.2011, mesmo dia da abertura da sessão, o mapa de apuração de preços foi modificado sem
qualquer justificativa, sendo que o item 1 passou de “Computador interativo” para “Computador
interativo com lousa digital” e o valor unitário, obtido com base no Pregão 42/2010, foi alterado de R$
1.527,60 para R$ 2.376,60, resultando num valor global para o item de R$ 237.660.000,00 e,
consequentemente, valor global estimado da licitação passando para R$ 322.560.000,00.
II- No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar quais os critérios objetivos adotados para a seleção de
especialistas que irão gerar a 1ª proposta de especificação padronizada e a informar quais as etapas e
métodos de seleção empregados para a escolha dos especialistas. O FNDE respondeu:
“A 1ª proposta de especificação é elaborada mediante cooperação técnica com a equipe do Inmetro,
em conjunto com a equipe técnica do FNDE e/ou especialistas de Organismos internacionais,
selecionados pelos métodos e etapas dispostos na legislação vigente para cooperação internacional.”
A resposta do FNDE compromete a qualidade da informação e sua utilidade. Não há nenhuma indicação
dos critérios utilizados para a seleção dos especialistas, nem os critérios observados para delimitar qual
tipo de contratação de especialista será utilizado, o que indica uma subjetividade no processo de escolha
de quem elaborará as propostas de especificação, gerando riscos de ocorrência de dependência de atores
externos ao FNDE e de que os registros de preço nacionais não atendam à necessidade do que é
proposto.
C) Os dados relativos ao RPN estão postos de forma a permitir que sejam verificados e validados
por meio de auditorias, ou seja, são auditáveis?
I- Não se verificou na autarquia a existência de manual que estabeleça um padrão de atuação para os
pregoeiros, como a definição de percentuais mínimos e máximos que devem ser respeitados nas
negociações, por exemplo, o que impede que as auditorias na área possam verificar o atendimento a um
padrão previamente estabelecido.
II- No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar os métodos pelos quais os dados primários são
trabalhados a fim de identificar padrões ou correlações de acontecimentos que justifiquem as demandas
(exemplo: nº de crianças que necessitam de bicicletas, n° de crianças que necessitam de uniformes...). O
FNDE respondeu:
“Cada demanda é trabalhada de formas diferentes, no caso de nº de crianças que necessitam de
uniformes foi realizada pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, considerando os projetos existentes e
o mercado disponível, além da análise do censo escolar, para definição de número de alunos,
considerando fatores como gênero e idade dos alunos, para definição de tamanho e tipo de vestuário.
No caso de nº de crianças que necessitam de bicicletas foi considerado o estudo do Programa
Caminho da Escola, como base foi utilizado o número de alunos de ensino médio residentes em área

rural e as rotas educacionais, com cerca de 2km de distância entre a escola e a residência.”
Como se pode verificar, o FNDE afirma que as demandas são trabalhadas de formas diferentes,
mediante estudos e análises. Novamente há carência de detalhamento da metodologia empregada, o que
prejudica a verificação e validação desses por meio de auditorias. Não obstante, também prejudica o
atributo da rastreabilidade.
Ainda com vistas a examinar a rastreabilidade dos dados, solicitamos ao FNDE informar como testa a
memória de cálculo dos quantitativos demandados, inclusive da confiabilidade da fonte dos dados que
ensejaram a identificação da demanda. O FNDE respondeu:
“Utilizando fontes de informação educacionais, mediante verificação de dados disponíveis pelos
sistemas do Inep e considerando as pesquisas da FGV.”
A resposta do FNDE não apresenta o método que utiliza para testar a memória de cálculo dos
quantitativos demandados. Apenas cita o uso de dados externos ao FNDE, mas não apresenta com
clareza como os dados são tratados no âmbito interno do FNDE. Assim, há prejuízo da rastreabilidade e
da possibilidade de auditar os dados.
No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar quais os mecanismos que o FNDE utiliza para
identificar que o número de adesões a um RPN é suficiente para realizar um novo pregão com vistas a
reduzir os preços. O FNDE respondeu: “as informações gerenciais de adesões aos registros de preços,
inseridas no SIGARP pelas entidades interessadas, são utilizadas para definição de novo registro de
preços”.
O FNDE informa que utiliza dados do SIGARP de adesões aos registros de preços; entretanto, não
explica como utiliza os dados do SIGARP, nem a metodologia ou mecanismo empregado para
operacionalizar o tratamento desses dados para concluir pela necessidade de um novo pregão com vistas
a reduzir os preços.
III- Além disso, no item 15 da referida Solicitação de Auditoria, instamos o FNDE a informar se
há política de segmentação de funções no RPN e Pregão Eletrônico, e se há previsão de rotatividade do
pessoal nas atividades do RPN e do Pregão. A conclusão, qual seja: “Fragilidade na segregação de
funções da equipe responsável pelo Registro de Preços Nacional-RPN- no âmbito do FNDE”, que consta
em Nota de Auditoria, também configura empecilho à auditabilidade.
D) O processo de RPN está estabelecido de maneira uniforme e de fácil compreensão, isto é, é
entendível?
I- Conforme se verificou por meio dos processos analisados, não há metodologia claramente definida
para a estimativa de preços.
II- Não há padrão para a negociação de preços com as empresas detentoras dos melhores lances,
às vezes se negocia, às vezes não.
III- Conforme se depreende da análise constante do item “c”, os métodos pelos quais os dados primários
são trabalhados não estão claros, o que também prejudica o atributo da rastreabilidade.
IV- Há etapas que não estão claramente definidas, por exemplo, o controle de qualidade pelo Inmetro, se
esse é feito durante a produção dos bens que foram objeto dos pregões ou se são feitas ao final do
processo, na etapa de entrega dos bens.
[1] Claudia Cappelli In: “Transparência de processos organizacionais” do II Simpósio Internacional de
Transparência nos Negócios, 31 de jul. a 2 de ago. de 2008.
Causa:
Fragilidades na transparência e nas rotinas de planejamento dos RPN
Manifestação da Unidade Examinada:

Em sua resposta, contida no Memorando nº 84/2012 - DIRAD/FNDE, de 10.7.2012, o FNDE apresentou
a seguinte manifestação:
A) Os dados relacionados ao RPN estão disponíveis a todos os interessados, ou seja, estão acessíveis e
são usáveis?
Resposta: Informamos que foi questionado pela equipe de auditoria o procedimento padrão de um
processo de registro de preços. Essa metodologia varia de processo para processo, conforme informado
em reunião de Busca de Soluções realizada entre a DIRAD e a equipe de auditoria, em 05/06/2012.
Seguem informações relativas a cada um dos processos auditados:
Pregões n° 15, 17 e 27/2011: referem-se à equipamentos/medicamentos para os hospitais
universitários. Tais objetos são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, portanto, não cabe ao FNDE o controle de qualidade destes produtos, regulamentados
por lei específica.
Pregões n° 72 e 81/2011: referem-se à processos que ainda estavam em fase de análise de
protótipo, por esta razão ainda não existem laudos que verifiquem a qualidade e conformidade dos
itens licitados.
Pregão n° 64/2011: este processo refere-se a uma compra interna para FNDE, CAPES, INEP e
MEC. Não há previsão para laudos de controle de qualidade porque o recebimento é realizado
pela área de tecnologia da informação de cada entidade.
Pregão n° 65/2011: os laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO para subsidiar
a aceitação dos itens encontra-se nas páginas 308 a 363 do respectivo processo licitatório avaliado
pela equipe de auditoria."
II) No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar a fonte de obtenção dos dados primários que
possibilitam o posterior delineamento da demanda (Censo Escolar para Alimentação Escolar, IBGE
para cobertura da população em idade escolar, etc.). O FNDE respondeu: “Para a definição de
demanda para um Registro de Preços, as unidades gestoras dos programas temáticos (Secretarias fins
do MEC e Coordenadores de Programas no FNDE), utilizam as informações de instrumentos
disponíveis com informações e pesquisas educacionais, tais como: Plano de Ações Articuladas – PAR,
elaborado pelos órgãos de educação estaduais e municipais, mediante registro das informações e
necessidades em módulo do Sistema de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC; Censo
Escolar do INEP para cobertura da população escolar; IDEB para definição de critérios de
atendimento; Informações do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços – SIGARP.” Como se
pode verificar, há uma série de base de dados usadas como fontes primárias para, mediante
tratamento dos dados, identificar padrões de ocorrências ou correlações que permitam delinear uma
demanda ou necessidade, para posterior definição do público-alvo. Nesse sentido, entretanto, não há
clareza quanto às metodologias e métodos utilizados pelo FNDE para tratamento dos dados primários
das bases que conduzem a definição da demanda e do público- alvo. Também não há indicação da
relação entre base de dados- dado obtido- demanda/ necessidade identificada- público alvo- ação de
governo. Por fim, não há clareza sobre quais os critérios adotados para definir quais objetos estão
sujeitos ao registro de preço nacional.
Consideramos que o FNDE necessita criar uma rotina uniforme, com critérios claros, unívocos e
explícitos sobre o uso dos dados primários, os critérios pelos quais são tratados, as metodologias e
estudos empregados, a fim de assegurar a transparência e uniformidade do processo.
Tanto à pergunta de quais os instrumentos sistêmicos utilizados pelo FNDE para verificar se a
estimativa realizada de adesão à ata de RPN atingiu a meta estabelecida, quanto ao pedido de
informar como as Unidades Demandantes apresentam seus pleitos ao FNDE (Por exemplo,
necessidade de aquisição de bicicletas) o FNDE respondeu apontando o uso do Sistema de
Gerenciamento das Atas de Registros de Preço – SIGARP, mediante solicitação de senha de acesso.
Entendemos que, em vista do caráter nacional do Registro de Preços, há necessidade de maior
padronização dos dados e metodologias empregadas para seu tratamento, necessidade esta mais
imperiosa com o recente advento da Lei de Acesso à Informação.
No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar os mecanismos que vem utilizando para aprimorar o
ciclo de contratação de modo que as etapas possam constituir um manual. O FNDE respondeu: “O
ciclo de contratação dos principais registros de preços se encontra sistematizado em manuais de

orientações (Mobiliário escolar, caminho da escola – ônibus e bicicleta, uniforme escolar, prouca). O
Portal de Compras do FNDE, com módulos para divulgação de todo o processo e documentos
pertinentes, se encontra em fase final de elaboração”. Consideramos a resposta do FNDE adequada,
mas há necessidade que haja a efetiva implementação do Portal de Compras, inclusive observando os
preceitos da Lei de Acesso a Informação. No âmbito do FNDE, ainda que haja Manuais, deve haver
canais que possibilitem a melhoria contínua, mediante a identificação de oportunidades de
aprimoramento do processo de RPN e pregão.
Resposta: Durante a Reunião de Busca Conjunta das Soluções, realizada em 05/06/2012, foi percebido
um equivoco em relação à norma utilizada para averiguar a divisão de tarefas/responsabilidades, no
âmbito das compras compartilhadas entre o FNDE e MEC. Na ocasião, o esclarecimento foi dado pela
informação de que a norma atual que regulamenta a execução das compras compartilhadas é a
Resolução CD/FNDE nº 20/2010, Anexo III.
Verifica-se da análise da norma que a responsabilidade pela realização de levantamento prévio de
necessidades, pelas razões da escolha dos produtos, da delimitação do público-alvo, da determinação dos
quantitativos, bem como outros métodos que conduzem à definição da demanda são da área
demandante, muitas vezes órgãos externos ao FNDE, conforme segue in verbis:
“DOS PROCEDIMENTOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS
E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Art. 5º As aquisições de materiais e equipamentos e as contratações de serviços serão efetuadas pela
área de compras e contratos do FNDE.
Art. 6º Para a adoção dos procedimentos de aquisição de bens e/ou contratações de serviços por parte
do FNDE, a unidade solicitante deverá elaborar projeto sob a forma de "Termo de Referência" ou de
"Projeto Básico", de sua total responsabilidade, contendo as condições gerais necessárias e as seguintes
informações:
I. OBJETO: indicação do objeto (aquisição de bens e/ou serviços comuns), de forma precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou a sua realização;
II. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Fornecimento de Bens: especificação (ões) do(s) bem (ns) que constitui (em) o objeto, de forma
precisa, suficiente e clara, sem indicação de marca, modelo ou referência, seguindo as normas quanto ao
padrão de qualidade da ABNT, se for o caso, e com indicação da unidade de medida e respectivas
quantidades a serem adquiridas (grifo nosso), dentre outros aspectos que sejam relevantes para a
perfeita identificação do bem, e sem direcionamentos: seja quanto ao fabricante, seja quanto ao
fornecedor;
b) Prestação de Serviços: especificação (ões) do(s) serviço(s) que constitui (em) o objeto, de forma
precisa, suficiente e clara, com indicação dos parâmetros necessários de desempenho e qualidade
(mão-de-obra, especificação e identificação dos materiais a serem empregados, instrumentos e
equipamentos, etc.), seguindo as normas quanto ao padrão de qualidade da ABNT, se for o caso, unidade
de medida e ,respectivas quantidades a serem adquiridas, com planilhas de custos e formação de preços,
quando for o caso, dentre outros aspectos que sejam relevantes para a perfeita identificação do serviço a
ser prestado, e sem direcionamentos, seja quanto a especificidade do serviço, seja quanto ao seu
fornecedor.
III. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: identificação e justificativa do tipo de licitação pretendida,
considerando que na modalidade pregão pode ser por menor preço global, menor preço por grupo ou
menor preço por item.
IV. CONDIÇÕES DE ENTREGA E/OU FORNECIMENTO: local (is) de entrega, prazos para execução
do contrato e do fornecimento, instalação (se for o caso), definições quanto a forma de apresentação de
embalagem (caixas, shrink, etc - quando for o caso, com suas especificações), forma de execução
(métodos, rotinas, horários, medições, etc.), condições de aceitação, dentre outros;
V. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: exigências quanto a apresentação de comprovantes: Postagem,
Termos de Recebimento (provisório/definitivo), de Aceite, de Instalação e/ou de Funcionamento, bem

como quanto às orientações de preenchimento e condições de Aceitabilidade/ Admissibilidade.
Especificar se estes serão documentos exigidos e comprobatórios para a liberação do pagamento, dentre
outras;
VI. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: identificar os procedimentos de supervisão e controle da
execução do objeto, necessários ao fiel e adequado cumprimento dos compromissos assumidos. Indicar
as condições, prazos e forma de pagamentos
usuais;
VII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: identificar os procedimentos e deveres de sua
responsabilidade, no que se refere à garantia contratual, garantia de funcionamento, assistência técnica,
substituição e reparo de partes com defeito, definindo sempre os prazos e condições, documentação
técnica necessária a ser apresentada, dentre outros;
VIII. PENALIDADES: sanções à contratada pelo não atendimento de exigências e cumprimento de
prazos estabelecidos, dentre outros, em conformidade com o art. 87 da Lei nº 8.666/93;
IX. TERMO DE CONTRATO: deverá conter a vigência contratual com devida justificativa.
X. CONDIÇÕES GERAIS: exigências ou condicionantes de caráter geral necessário a contratação, tais
como:
a) Designação do Fiscal do Contrato: identificar o nome
completo, matrícula SIAPE, unidade de lotação e cargo ou função do servidor a ser nomeado pelo
presidente do FNDE para exercer a função de fiscal do contrato;
b) Modelo de Proposta de Preço: planilha contendo campos para o lançamento do objeto, seu valor
unitário e o valor total.
XI. ESTIMATIVA DE PREÇO: com base em pesquisa de mercado, com no mínimo 03 (três) propostas,
objetivando definir o valor mais próximo possível do preço de mercado, identificando a fonte de
consulta (dados da empresa, endereço, telefone, etc), e anexando os documentos comprobatórios da
pesquisa realizada. Na hipótese da impossibilidade de obtenção de no mínimo três propostas cotadas,
deve-se incluir justificativa motivada aos autos.
XII. JUSTIFICATIVA: indicando os aspectos de essencialidade, legalidade, legitimidade e
economicidade. Deverá, também, incluir a demonstração do interesse público na aquisição do bem ou
contratação do serviço.
§ 1º Para as aquisições e contratações nas modalidades dispensa e inexigibilidade de licitação, a unidade
solicitante deverá encaminhar à área de compras e contratos do FNDE Projeto Básico, conforme
legislação pertinente.
§ 2º As aquisições e contratações na modalidade dispensa de licitação por valor, conforme previsto no
item II do Art. 24 da Lei 8666/93, deverá utilizar o Termo de Referência, conforme descrito no Art. 6º
desta norma.
§ 3º Para as aquisições e contratações que necessitam da manifestação dos setores de patrimônio, de
informática, de comitês específicos ou outros, anexar ao Termo de Referência tal documentação.”
Além disso, ressaltamos que o Portal de Compras do FNDE está em fase de homologação e até
dia 20/7/2012 estará em funcionamento."
B) Os dados disponíveis aos órgãos de controle e aos demais interessados estão corrretos, completos e
consistentes, isto é, os dados são informativos?
Resposta: Em atenção ao observado pela equipe de auditoria esclarecemos os seguintes pontos:
Pregão n° 81/2011 – Aquisição de tablets.
Por meio do Memorando n° 14/2012-CECOM/CGCOM/DIRAD, datado de 29/05/2012, Anexo IV, foi
informado que o processo n° 23034.025046/2011-19 é relativo ao Pregão SRP n° 81/2011, e não ao
Pregão n° 81/2010. O Pregão n° 81/2011 foi publicado inicialmente em 2011, com data de abertura

prevista para 13/01/2012. Todavia, em razão de retificações no edital, a data de abertura foi alterada
para o dia 23/01/2012. Conforme previsto em edital, as amostras foram encaminhadas para o Inmetro
para que possa ser analisada a conformidade técnica com o especificado no edital. À época da resposta,
aguardávamos o encaminhamento do laudo técnico a ser emitido pelo Inmetro para que possamos dar
andamento à licitação, todavia, ao contrário do que foi afirmado no relatório, as mensagens postadas no
comprasnet comprovam a fase em que o processo se encontrava à época. Atualmente, o Pregão n°
81/2011 foi homologado em 19/06/2012 em razão do recebimento de nota técnica encaminhada pelo
INMETRO aprovando o protótipo apresentado pela empresa. Segue, em anexo, o termo de homologação
do pregão supracitado.
Pregão 72/2011 – aquisição de solução integrada interativa de computador e projeção,
denominada Computador Interativo e Solução de Lousa Digital.
A alteração do valor estimado para a contratação deste processo justifica-se por um equívoco quando da
publicação do edital. Neste momento, foram publicados os valores relativos apenas ao projetor
interativo, conforme licitado anteriormente, não se levando em consideração o acréscimo das lousas
digitais que foram incorporadas aos novos projetores. Este equívoco só foi percebido na data da abertura
do certame, todavia não causou nenhum prejuízo ao processo ou ao Erário, uma vez que os valores
estimados dos pregões não são divulgados para os fornecedores, por força do Acórdão n°
3028/2010-TCU.
Em relação ao trecho “A resposta do FNDE compromete a qualidade da informação e sua
utilidade. Não há nenhuma indicação dos critérios utilizados para a seleção dos especialistas, nem
os critérios observados para delimitar qual tipo de contratação de especialista será utilizado, o que
indica uma subjetividade no processo de escolha de quem elaborará as propostas de especificação,
gerando riscos de ocorrência de dependência de atores externos ao FNDE e de que os registros de
preço nacionais não atendam à necessidade do que é proposto”, informamos o que se segue: os
especialistas são selecionados por diversos meios. Em alguns casos, são firmados acordos de
cooperação técnica com entidades como o INMETRO, o IPT ou mesmo outros órgãos públicos
como a Fundação do Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – FDE/SP; outras
vezes, são contratados consultores, selecionados por meio de editais que atendem as normas
relativas aos acordos de cooperação técnica com organismos internacionais. Assim, não há riscos
de conflitos de interesses, uma vez que a proposta é debatida em audiências públicas e ainda é
legitimada pela área demandante de cada objeto."
C) Os dados relativos ao RPN estão postos de forma a permitir que sejam verificados e validados por
meio de auditorias, ou seja, são auditáveis?
Resposta: Conforme informado na Constatação n° 9, o FNDE compromete-se a normatizar as
metodologias utilizadas internamente para a realização de suas pesquisas de preço, bem como realizar
treinamento dos servidores que a empregam. Da mesma forma, estarão contempladas as metodologias e
orientações aplicadas nas negociações realizadas nos processos licitatórios."
II- No que tange às demandas que fundamentam os RPN constantes da amostra solicitada na SA
n°201203288/001, instamos o FNDE a informar os métodos pelos quais os dados primários são
trabalhados a fim de identificar padrões ou correlações de acontecimentos que justifiquem as demandas
(exemplo: nº de crianças que necessitam de bicicletas, n° de crianças que necessitam de uniformes...). O
FNDE respondeu: “Cada demanda é trabalhada de formas diferentes, no caso de nº de crianças que
necessitam de uniformes foi realizada pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, considerando os
projetos existentes e o mercado disponível, além da análise do censo escolar, para definição de número
de alunos, considerando fatores como gênero e idade dos alunos, para definição de tamanho e tipo de
vestuário. No caso de nº de crianças que necessitam de bicicletas foi considerado o estudo do
Programa Caminho da Escola, como base foi utilizado o número de alunos de ensino médio residentes
em área rural e as rotas educacionais, com cerca de 2km de distância entre a escola e a residência.”
Como se pode verificar, o FNDE afirma que as demandas são trabalhadas de formas diferentes,
mediante estudos e análises. Novamente há carência de detalhamento da metodologia empregada, o que
prejudica a verificação e validação desses por meio de auditorias. Não obstante, também prejudica o
atributo da rastreabilidade.
Ainda com vistas a examinar a rastreabilidade dos dados, solicitamos ao FNDE informar como testa a
memória de cálculo dos quantitativos demandados, inclusive da confiabilidade da fonte dos dados que
ensejaram a identificação da demanda. O FNDE respondeu: “Utilizando fontes de informação
educacionais, mediante verificação de dados disponíveis pelos sistemas do Inep e considerando as

pesquisas da FGV.” A resposta do FNDE não apresenta o método que utiliza para testar a memória de
cálculo dos quantitativos demandados. Apenas cita o uso de dados externos ao FNDE, mas não
apresenta com clareza como os dados são tratados no âmbito interno do FNDE. Assim, há prejuízo da
rastreabilidade e da possibilidade de auditar os dados. No que tange às demandas que fundamentam os
RPN constantes da amostra solicitada na SA n°201203288/001, instamos o FNDE a informar quais os
mecanismos que o FNDE utiliza para identificar que o número de adesões a um RPN é suficiente para
realizar um novo pregão com vistas a reduzir os preços. O FNDE respondeu: “as informações gerenciais
de adesões aos registros de preços, inseridas no SIGARP pelas entidades interessadas, são utilizadas
para definição de novo registro de preços”. O FNDE informa que utiliza dados do SIGARP de adesões
aos registros de preços; entretanto, não explica como utiliza os dados do SIGARP, nem a metodologia ou
mecanismo empregado para operacionalizar o tratamento desses dados para concluir pela necessidade de
um novo pregão com vistas a reduzir os preços.
Resposta: Este ponto também está contemplado na resposta a esta Constatação, no subitem “A – Os
dados relacionados ao RPN estão disponíveis a todos os interessados, ou seja, estão acessíveis e são
usáveis?”. Trata-se de questionamentos que se referem à unidade demandante do objeto da contratação,
conforme previsto na Resolução n° 20/2010 – FNDE."
III- Além disso, no item 15 da referida Solicitação de Auditoria, instamos o FNDE a informar se há
política de segmentação de funções no RPN e Pregão Eletrônico, e se há previsão de rotatividade do
pessoal nas atividades do RPN e do Pregão. A conclusão consta em ponto específico do relatório, qual
seja: “Fragilidade na segregação de funções da equipe responsável pelo Registro de Preços
Nacional-RPN- no âmbito do FNDE”, e também configura empecilho à auditabilidade.
Resposta: "Este item já foi respondido na Constatação 21 e foi objeto de discussão na Reunião de Busca
Conjunta das Soluções desta Diretoria. Na ocasião, todas as fases do processo de registro de preços
foram apresentadas à equipe de auditoria."
D) O processo de RPN está estabelecido de maneira uniforme e de fácil compreensão, isto é, é
entendível?
Resposta: Causa-nos estranheza o fato de a equipe de auditoria informar que “não houve manifestação
da Unidade Examinada. Durante todos os itens desta Constatação 23, são citados trechos das respostas
encaminhadas pelo FNDE. Solicitamos, se possível, a reconsideração esta afirmação e a análise das
complementações ora encaminhadas."
Análise do Controle Interno:
Ainda que a responsabilidade pela realização de levantamento de necessidades, pelas razões da escolha
dos produtos, da delimitação do público-alvo, da determinação dos quantitativos, seja da área
demandante, a ausência de testes da memória de cálculo dos quantitativos demandados, inclusive da
confiabilidade da fonte dos dados que ensejam a identificação da demanda compromete a rastreabilidade
e prejudica a auditabilidade dos dados.
Ressaltamos que as alterações efetuadas, sejam nos quantitativos, no objeto ou em outro ponto qualquer
da licitação, decorrentes ou não de equívocos, devem ser devidamente justificadas no processo
licitatório sob pena de comprometimento da clareza e da transparência do mesmo.
Concluímos que os processos organizacionais no âmbito do FNDE apresentam fragilidades na sua
composição uma vez que não se adequam ao conceito de transparência, ou seja, não podem ser
classificados como Acessíveis, Usáveis, Informativos, Entendíveis e Auditáveis.

Recomendações:
Recomendação 1:
Faça constar, nos processos de Registro de Preços Nacional informações/documentos que permitam
aferir a realização de levantamento prévio de necessidades, as razões da escolha dos produtos, a
delimitação do público-alvo, a determinação dos quantitativos, de forma a contribuir com a
transparência das ações da Unidade e a clareza quanto às metodologias e métodos utilizados pelo FNDE

para tratamento dos dados primários das bases que conduzem a definição da demanda.

4. QUALIDADE NA ESCOLA
4.1. Subárea - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4.1.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
4.1.1.1. Informação (70)

Informação básica da ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica

Trata-se da ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica, cuja finalidade é contribuir para
o desenvolvimento e a universalização da Educação Básica, e a forma de execução se dá por meio de
apoio a projetos que visem ao desenvolvimento e à melhoria qualitativa do processo educacional em
todas as etapas da educação básica, mediante o apoio a projetos por intermédio de contratos,
descentralização de crédito, acordos, convênios ou similares firmados entre o FNDE, instituições
públicas, organizações não-governamentais e organismos internacionais. O montante de recursos
executados nesta ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

Despesa
Ação
0509Apoio
ao (R$)
Desenvolvimento da Educação
Básica

Executadas

472.315.452,29

% da Despesa Executada da Ação
em relação à despesa Executada do
Programa
16,99%

Fonte: SIAFI Gerencial. A despesa executada refere-se à soma da despesa liquidada com a despesa
inscrição em restos a pagar não- processados.
4.1.2. Assunto - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1.2.1. Constatação (20)

Falta de justificativa para a não execução ou baixa execução de meta física de Ações de Governo
executadas pelo FNDE

Verificamos no Quadro A.2.2 do Relatório de Gestão a existência de várias ações sem realização física,
com baixa execução ou com grande superação de meta física, sem apresentação das respectivas
justificativas para essas distorções, conforme determina o subitem “Análise Crítica” do item 2.3.2Execução Física das ações realizadas pela UJ- do Anexo Único da Portaria TCU nº 123, de 12/05/2011.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201203288/006, de 25/04/2012, foi solicitado posicionamento
do FNDE sobre essas distorções. As duas tabelas a seguir apresentam tais programas/ações.
a) Para as ações elencadas na tabela 1 solicitamos descrever detalhadamente, com as devidas evidências,
os motivos que ensejaram a inexecução da meta física.
Tabela 1

Descrição
Item ProgramaAção
Ação

da

Meta
Meta
Meta
%
de %
de
prevista
Física
Física
execução execução
para
Prevista Realizada física
financeira*
2012

1.1

1062

Desenvolvimento
e Implementação
do
Sistema
8270
Nacional
de
Certificação
Profissional

1.2

1377

Integração
da
8742 Comunidade no 12.000,00
espaço escolar

1,00

-

0,00%

0,0

-

-

0,00%

0,0

-

Fonte: tabela elaborada pela equipe de auditoria com base nos dados do Relatório de Gestão do FNDE.
Foi adotado como critério de seleção da amostra a inexecução da meta física.
* Fonte SIGPlan. Percentual obtido mediante divisão do valor de empenho liquidado pela soma do valor
da LOA acrescido dos créditos adicionais.
b) Para cada ação elencada na tabela 2, solicitamos descrever detalhadamente, encaminhando os
devidos comprovantes, os motivos que ensejaram a baixa execução da meta física.
Tabela 2

ItemProgramaAção Descrição da Ação

Meta
Meta
%
de %
de
Meta Física
prevista
Física
execução execução
Prevista
para
Realizada física
financeira*
2012

2.1 1061

Capacitação
para
4042 Promoção da Saúde na 609.055,00
Escola

10,00

0,00%

0

-

2.2 1061

Brasil
Escolarizado/Formação
2C95 em
Serviço
de 131.760,00
Funcionários
da
Educação Básica

12,00

0,01%

0

-

Apoio
à
Reestruturação
da
09CW
2.102.259,00 939,00
Rede Física Pública da
Educação Básica

0,04%

43,78

-

0,15%

1,84

-

2.3 1448

2.4 1377

Apoio
ao
Desenvolvimento da
Educação do Campo,
8750
5.200,00
das
Comunidades
Indígenas
e
Comunidades

8,00

Tradicionais

2.5 1377

Apoio à Inserção das
Temáticas
de
Cidadania,
Direitos
8751
20.003,00
Humanos
e
Meio
Ambiente no Processo
Educacional

42,00

0,21%

5,61

-

2.6 1377

Desenvolvimento de
Projetos Educacionais
para
Acesso
e
Permanência
na
8741 Universidade
de 12.400,00
Estudantes de Baixa
Renda
e
Grupos
Socialmente
Discriminados

43,00

0,35%

15,55

-

Fonte: tabela elaborada pela equipe de auditoria com base nos dados do Relatório de Gestão do FNDE.
Foi adotado como critério de seleção da amostra a execução percentual da meta física abaixo de 40%.
* Fonte SIGPlan. Percentual obtido mediante divisão do valor de empenho liquidado pela soma do valor
da LOA acrescido dos créditos adicionais
Especificamente para a Ação 6372- Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação
Pública - do Programa 1061 (item 3), solicitamos ao FNDE apresentar os motivos que ensejaram a
realização de 104,82% da meta física prevista (41.926,00 escolas equipadas) face a execução de 5,36%
da meta financeira atualizada (R$ 11.158.054,00 liquidados de uma dotação atualizada-dotação inicial
mais créditos adicionais- de R$ 208.256.046,00).
Por fim, para o localizador nacional da ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação
Básica do programa 1448 (item 4), solicitamos ao FNDE informar os motivos que ensejaram a execução
de 84,96% (1.514 iniciativas apoiadas) da meta física prevista, com a execução de 29,70%
(R$202.415.938,00- empenho liquidado) da meta financeira prevista.
Causa:
Fragilidades nos controles relativos ao acompanhamento da execução das ações executadas pela UJ.
Manifestação da Unidade Examinada:
Item 1.1- Programa/Ação: 1062/8270 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica/
Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional.
“Cabe esclarecer que na Ação 8270 NÃO houve execução orçamentária e financeira, conforme
extrato do SIMEC, anexo”.
Item 1.2- Programa/Ação: 1377/8742 - Integração da Comunidade no Espaço Escolar: Ofício nº
1224/2012/GAB-SECADI/ MEC, de 08/05/2012:
“Ação 8742- Com a publicação do Decreto 7.690, de 2 de março de 2012, que aprova a nova estrutura
regimental desta Secretaria, a ação Integração da Comunidade no Espaço Escolar passa a ser
gerenciada pela Secretaria de Educação Básica, que justifica a sua não execução.”
Item 2.1- Programa/Ação: 1061/4042 - Brasil Escolarizado/Capacitação para Promoção da Saúde
na Escola:
Ofício nº 830/2012/GAB/SEB/MEC, de 15 de maio de 2012:

“a meta prevista nesta Ação era de aluno beneficiado, no entanto, na meta realizada está a quantidade
de itens a serem adquiridos para distribuir em diversas escolas e creches. Foi realizada uma licitação
em 2011, o recurso foi empenhado e será pago no decorrer deste exercício”.
Item 2.2- Programa/Ação: 1061/2C95- Brasil Escolarizado/Formação em Serviço de Funcionários
da Educação Básica:
Ofício nº 830/2012/GAB/SEB/MEC, de 15 de maio de 2012:
“a execução dessa Ação foi passada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC,
tendo sido coordenada pelo servidor Marcelo Pedra, Coordenador do Programa Brasil
Profissionalizado.
Item 2.3- Programa/Ação: 1448/09CW - Qualidade na Escola/Apoio à Reestruturação da Rede
Física Pública da Educação Básica:
Memorando nº 59/2012/GAB/DIGAP/FNDE/MEC, de 10 de maio de 2012:
“ (...)No tocante a baixa execução física das ações relativas ao Programa 1448, Ação 09CW, Tipo de
Ação OE, informamos, primeiramente, que por erro de digitação no Anexo I, inciso X, quadro 10C e
no inciso XVIII, da Lei nº 12.381/2011 – LOA/2011, em anexo, utilizado como base na previsão de
metas para 2011, no Relatório de Gestão do Exercício de 2010 do FNDE, elaborado em março de
2011, as metas físicas descritas na ação 09CW foram superdimensionadas, como pode ser visto nas
programáticas 1448.09CW.0664 e 1448.09CW.0718, que previam, respectivamente, o atendimento de
300.000 escolas dentro do município de Santo Antonio de Goiás em Goiás e o atendimento de
1.800.000 escolas no município de Frei Paulo em Sergipe- nesta última verificou-se no SIMEC que a
meta física real seria de apenas duas unidades (escola/creche)- repetindo-se os valores brutos das
metas financeiras previstas para a ação, respectivamente, R$ 300.000,00 e R$ 1.800.000,00, pelo que,
cada unidade (escola/creche) receberia o investimento ínfimo e inexeqüível de R$ 1,00.
3.
Apontamos, ainda, como exemplo, a Programática 1448.09CW.0015, que previa R$
5.880.000,00 para o atendimento de 1000 unidades, tendo sido verificado no SIMEC que o número real
de unidades seria de 62 escolas/creches.
4.
O erro pode ter se repetido, também, em outras programáticas, o que só poderia ser verificadono caso daquelas que não tiveram o limite autorizado e que não geraram convênio- pela Câmara
Federal, na análise individual do teor das Emendas Parlamentares aprovadas. Portanto, a Meta Física
prevista para 2011, aposta no Relatório de Gestão 2010, do FNDE, de março de 2011, com base no
Anexo I, Inciso X, quadro 10C, e no inciso XVIII, da Lei nº 12.381/2011- LOA/2011, está equivocada,
não podendo ser considerada para análise do atingimento de metas.
5.
A Meta física real atingida em 2011, em relação às escolas/creches atendidas, foi de 997
unidades na ação 09CW, programa 1448. Ressaltando que esta ação envolve as dotações conferidas
por meio de Emendas Parlamentar as quais necessitam de ter o limite orçamentário autorizado para
gerarem os empenhos e os convênios respectivos, o que reduz sensivelmente o número de emendas
efetivamente atendidas, tendo sido firmados 46 convênios, atendendo a 63 unidades.
6.
Quanto ao item 2, esclarece-se que a superação da meta física ocorreu por força do potencial
de capacitação da modalidade de educação a distância utilizada nos processo formação dos parceiros
do FNDE- público alvo do Programa Nacional de Formação Continuada a Distância nas Ações do
FNDE (Formação pela Escola).
7.
Deve ser somado ao potencial acima destacado, o regime de parceria desenvolvido no contexto
do pacto federativo que permite a constituição de uma complexa rede de gestão e de tutoria que atua
de maneira eficiente, eficaz e efetiva contribuindo para o alcance dos resultados apresentados.
8.
A ação financia capacitação tanto presencial quanto a distância. As matrículas informadas na
meta realizada na modalidade de educação à distância superaram a casa dos 96% e sua ingente
expansão decorreu, dentre outros aspectos, da visibilidade que o Programa ganhou no contexto do
Plano de Ações Articuladas (PAR) e da intensificação do uso da plataforma virtual de aprendizagem
para oferecer os cursos.
9.

Quanto ao reduzido custo, esclarecemos que a modalidade apresenta rendimento de escala.

10.
O Formação pela Escola dispõe do “Sistema de Informações do Formação pela Escola
(SIFE)”, em tal sistema está disponível a massa de dados relativos aos processos operacionais e de
gestão do Programa.
11.
Neste sentido, as informações sobre as metas realizadas pelo Formação pela Escola e
informadas no SIMEC são originárias de relatórios processados e emitidos pelo SIFE.
12.
Relativamente ao item 03, informamos que a fonte de dados e a memória de cálculo que
culminaram com a definição da meta financeira prevista da ação 09CW- Apoio à Reestruturação da
Rede Física Pública da Educação Básica no Programa 1448 utilizada no Relatório de Gestão de 2010,
de março de 2011, foi o Anexo I, Inciso X, quadro 10 C, e inciso VIII, da Lei nº 12.381/2011- LOA/2011.
13.
Segue em anexo, por meio do Memorando nº 160/2012/CGEST/DIGAP/FNDE/MEC, de 09 de
maio de 2012, a análise financeira com base nas despesas liquidadas e/ou pagas na Ação 09CW- Apoio
à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica.”
Além da resposta da Solicitação de Auditoria, entendemos oportuno considerar o conteúdo para o
Relatório de Gestão, objeto do Memorando nº 160/2012/CGEST
/DIGAP /FNDE/MEC, de 09 de maio de 2012:
“Item 01:
A ação 1448-09CW tem por objetivo transferir recursos financeiros em caráter suplementar visando
ampliar e melhorar a infraestrutura da rede pública de ensino. Por meio da ação 1448-09CW, a União
presta assistência financeira, em caráter suplementar, ao Distrito Federal e aos municípios que
efetuaram o Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e elaboraram o
Plano de Ações Articuladas (PAR). Os recursos destinam-se à construção, reforma e ampliação de
escolas, além da aquisição de equipamentos e mobiliário para creches e escolas da rede pública.
O projeto principal financiado nessa ação é o Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil) voltado para a
construção de escolas públicas de educação infantil.
Além do Proinfância, a ação apoiou outros projetos de Construção de Escolas destinados aos ensinos
fundamental e médio e foi responsável, também, pelo complemento de valores aos convênios
celebrados em exercícios anteriores (2007 a 2010).
No que concerne à execução da ação 1448.09CW.001- Apoio à Reestruturação da Rede Física da
Educação Básica- Nacional, durante o exercício de 2011, foram apoiadas 225 escolas no âmbito do
Proinfância, com previsão de atendimento à cerca de 28.000 crianças de zero a seis anos. Além do
Proinfância, a ação apoiou outros 151 projetos de Construção e 26 projetos de reforma e ampliação
de Escolas destinadas ao ensino fundamental, além de outros 12 projetos de construção de escolas de
ensino médio. Foi responsável, ainda pelo complemento de valores a 480 convênios celebrados em
exercícios anteriores (2007 a 2010).
Desse modo, as metas previstas para o exercício 2011, no âmbito da ação 1448.09CW.001- Apoio à
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica- Nacional, foram superadas, tendo sido apoiadas
894 escolas.
Quadro demonstrativo- 1448.09CW.001
Novos Convênios

Escolas

Exercício de 2011- 09CW.0001
Educação Infantil (Proinfância)

225

Ensino Fundamental (Construção)

151

Ensino Médio (Construção)

12

Ensino Fundamental (Ampliação e Reforma)

26

Total

414

Aditivos a convênios anteriores a 2011

480

Meta prevista: 752 escolas
Meta executada: 894 escolas
Ainda em relação à Meta física da ação 1448.09CW, temos que registrar o apoio a 40 escolas no
âmbito do Programa Territórios da Cidadania- 1448.09CW.0101 e o apoio a mais 63 escolas por meio
de emendas parlamentares, totalizando 997 escolas apoiadas”.
A Unidade ainda apresentou informações complementares, por meio do Memorando nº 196/2012
/CGEST/DIGAP/FNDE/MEC, de 29 de maio de 2012:
“a) O principal Programa financiado com recursos da ação 1448.09CW.0001 é o Proinfância
(Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de
Educação Infantil) voltado para a construção de escolas públicas de educação infantil;
b) Durante os exercícios 2007 e 2008, período no qual se iniciou a implantação do Proinfância,
respaldado no art. 2º §§ 8º e 9º da Instrução Normativa nº 001/97 da Secretaria de Tesouro Nacional,
os convênios foram firmados com base em um pré-projeto elaborado pelo FNDE, com área construída
estimada em 893,88m² e custo em torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor de referência
adotado;
c) Por ocasião da conclusão do projeto-padrão em nível executivo, esta Coordenação-Geral de InfraEstrutura Educacional - CGEST - repassou tal projeto aos municípios para que fossem elaborados os
projetos de implantação, adequando o projeto-padrão às realidades do terreno e da região em que o
mesmo será inserido;
d) Conforme Nota Técnica 004/2008 de 09 de junho de 2008, após a conclusão do projeto executivo,
verificou-se um acréscimo de área de 224,60 m², perfazendo um total de área construída de 1.118,48m²
no projeto-padrão adotado. Ressalte-se que o projeto desenvolvido apresentava, ainda, um padrão de
qualidade superior ao estimado em fase de pré-projeto;
e) Em consonância com o disposto na Nota Técnica 05/2009, a metragem quadrada considerada na
Nota Técnica nº 004/2008 – CGEST/DIRPE/FNDE/MEC do Projeto de Creche/Escola de Educação
Infantil – Tipo B – Padrão Proinfância, foi revisada com vista a adicionar áreas anteriormente não
consideradas e que possuem, de fato, custo considerável em relação à execução do projeto em
questão. A partir de então, a área considerada do Projeto de Creche/Escola de Educação Infantil –
Tipo B – Padrão Proinfância passou a ser de 1.211,92 m²;
f) Em face das alterações ocorridas no Projeto-padrão adotado pelo FNDE, tornou-se necessário a
realização de termos aditivos aos convênios anteriormente celebrados, de modo a torná-los exeqüíveis,
com valor compatível com aqueles praticados no mercado nacional, considerando-se como parâmetro
para avaliação dos custos unitários de materiais e serviços, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil (SINAPI), razão pela qual recursos da ação 1448.09CW.0001 foram
utilizados na celebração de termos aditivos a 480 convênios anteriormente celebrados;
g) Cabe registrar que, conforme quadro abaixo, 517 novas escolas foram apoiadas com recursos da
ação 1448.09CW:

Ação 09CW

Escolas Apoiadas

Educação Infantil (Proinfância)

225

Ensino Fundamental (Construção)

151

Ensino Médio (Construção)

12

Ensino Fundamental (Ampliação e Reforma)

26

Aditivos a convênios anteriores a 2011

480

Emendas Parlamentares

63

Territórios da Cidadania

40

TOTAL

997

h) Ademais, há que se considerar que, com a inclusão do Programa Proinfância no PAC 2, em 2011, a
construção de creches/escolas de educação infantil, passou a ser executada com recursos da ação
orçamentária 1448.12KU, tendo sido apoiadas 1507 escolas.”
Item 2.4- Programa/Ação: 1377/8750 - Educação para a Diversidade e Cidadania/Apoio ao
Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades
Tradicionais
Ofício nº 1224/2012/GAB-SECADI/ MEC, de 08/05/2012:
“Ação 8750- A ação prevê formação inicial, formação continuada e produção de materiais didáticos
para educação do campo, indígena e comunidades remanescentes de quilombos. Embora o número de
projetos seja reduzido, a abrangência do atendimento aos públicos a que se destinam é amplo,
contemplando em 2011 as adesões de 2009 e de 2010. Desse modo, atende a formação de 593
professores multiplicadores, a distribuição de 15.820 kits para as escolas e 74.207 kits para as turmas
de educação no campo. Também, no contexto desta mesma ação foi encaminhado ao FNDE um total de
08 projetos correspondentes a 08 estados com o objetivo de contemplar a formação continuada no
âmbito do PAR, tendo sido efetivado o empenho de 03 estados abrangendo 7.248 professores. Embora
se identifique uma elevada abrangência de atendimento desta ação, a baixa execução da meta física
em relação ao produto definido no PPA ocorreu devido a inadequações da meta física.”
Item 2.5- Programa/Ação: 1377/8751 - Educação para a Diversidade e Cidadania/Apoio à Inserção
das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional
Ofício nº 1224/2012/GAB-SECADI/ MEC, de 08/05/2012:
“Ação 8751- Da ação, que tem por objetivo apoiar a inserção das temáticas de cidadania, direitos
humanos e meio ambiente no processo educacional, foram descentralizados recursos relativos a 42
projetos, que disponibilizaram 29.734 vagas para a formação inicial e continuada no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil- UAB. Foram ainda encaminhados ao FNDE, após análise e aprovação,
projetos de 12 estados para serem atendidos através do PAR. Tendo em vista a imposição de limite de
empenho no final do ano, ficou comprometida a execução desses projetos, o que justifica a baixa
execução física da ação em relação ao produto definido no PPA. Embora se identifique uma elevada
abrangência de atendimento nesta ação, verifica-se uma inadequação da meta física.

Item 2.6- Programa/Ação: 1377/8741 - Educação para a Diversidade e Cidadania/
Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de
Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados
Ofício nº 1224/2012/GAB-SECADI/ MEC, de 08/05/2012:
“Ação 8741- A ação disponibilizou recursos com o objetivo de apoiar projetos que tenham por
demanda o desenvolvimento do acesso e permanência de estudantes de baixa renda na Universidade,
voltados para estudantes indígena, do campo e negros. Em 2011, foram apoiados 60 projetos
beneficiando mais de 3.000 estudantes. O processo de descentralização foi iniciado em junho de 2011,
quando o SAPENET foi disponibilizado pelo FNDE, de 14 de setembro a 11 de outubro ocorreu a
greve nos correios, implicando um atraso no recebimento dos documentos finais assinados pelos
reitores. Além desses fatores, houve a redução de limites para as despesas com diárias e passagens
limitando a apresentação de projetos que requerem essa rubrica.
Item 3- Ação 6372- Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública
Memorando nº 78 DIRTE/FNDE, de 4 de maio de 2012:
“As questões apresentadas são as constantes do Sistema SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle do MEC, onde são apresentadas as ações orçamentárias e seus recursos,
alimentadas pelos coordenadores da ação.
A ação 6372- Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública , teve em 2011,
83,44% de seus recursos alocados em capital e são utilizados para aquisições de materiais
permanentes (equipamentos de informática). Essas aquisições são realizadas pelo FNDE através de
pregões eletrônicos, registro de preços ou vislumbrando a economicidade dos recusos disponibilizados
pela União, por aditamento a contratos oriundos de pregões eletrônicos do FNDE, dentro dos
percentuais permitidos por lei.
Do valor total disponibilizado orçamentariamente para a Ação 6372, R$ 208.256.046,00 desses R$
173.763.000,00 são recursos de capital dos quais R$ 173.485.762,22 foram empenhados (planilha do
SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, em anexo), para
aquisições 7.078 laboratórios do Proinfo Urbano, empresa fornecedora DIGIBRAS/CCE e aditamento
30.000 projetores Proinfo, pregão e adesão a ata de registro5052 Laboratórios do Proinfo Rural via
aditamento ao contrato e 47.000 Laptops para o projeto UCA registro de preços relatório de avaliação
da Ação do Sistema SIMEC referente a dezembro de 2011).
Essas empresas precisam cumprir etapas de cumprimento de entrega e instalação em todas aas escolas
beneficiadas, dentro de prazos estimados em contrato que superavam a data de 31/12/2011, sendo esse
um dos motivos para a diferença entre execução e liquidação.
Como se pode verificar através dos documentos fornecidos pelos Sistemas SIMEC e SIAFI, a
realização das aquisições ocorreu no final do ano, época em que as escolas se encontram fechadas
para o recebimento dos equipamentos adquiridos. Por esta razão, os valores empenhados para os
contratos e aditivos assinados e não liquidados, e consequentemente inscritos em Restos a Pagar.
O percentual de 105% da meta física realmente foi atendido, os equipamentos adquiridos beneficiarão
41.926 escolas, já que a média dos projetores ProInfo, Laboratórios ProInfo Urbano e Rural é de 1
para 1, somente aí temos um total de 42.130 escolas, sem considerarmos os 47.000 laptops adquiridos
também, mas não entregues, não podendo gerar pagamentos”.
Item 4- Localizador nacional da Ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica
Memorando nº 111/2012-DIFIN/FNDE, de 26 de abril de 2012
“Esclareça-se, inicialmente, que a Ação 0509 alcançou percentuais de execução próximos aos 100%,
considerando-se a taxa de comprometimento orçamentário, que, no caso das iniciativas apoiadas pela
ação, inicia a execução de atividades tais como capacitação de profissionais da área de educação,
aquisição e distribuição de equipamentos e materiais didático pedagógicos, obras educacionais, etc.
Trata-se de uma Ação de apoio ao desenvolvimento da educação básica, que, dada a sua característica
peculiar, propicia suporte à execução de uma vasta diversidade de iniciativas de fomento à educação

básica pública, tanto sob a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), quanto das secretarias e demais órgãos vinculados ao Ministério da Educação (MEC).
Nesse sentido, essa Ação representa suporte fundamental para a efetivação das demandas oriundas dos
Planos de Ações Articuladas do Compromisso Todos pela Educação, pilar fundamental do Plano de
Desenvolvimento da Educação. Assim, a ação em apreço guarda total consonância com os objetivos
setoriais das orientações estratégicas do MEC, e os projetos por ela financiados atuam como
instrumentos propulsores de desempenho educacional e de promoção das condições de alcance de tais
objetivos.
Ao analisar o desempenho orçamentário e financeiro, considerando-se a metodologia sugerida pela
CGU/SFC, observa-se que foram liquidados/pagos R$ 202.415.936,76, correspondendo a 27% da meta
orçamentária, porém, considerando-se o nível de comprometimento do orçamento, índice esse mais
próximo da realidade tática e operacional da Ação, chega-se ao patamar de 83% da meta
orçamentária, com os quais foram financiados 1.542 iniciativas, o equivalente a 85% da meta física
estabelecida para a ação, o que é considerado satisfatório do ponto de vista político e levando-se em
conta a ampla finalidade da Ação.
No exercício de 2011, a Ação 0509 ampliou o apoio aos programas, ações e projetos educacionais,
mediante prestação de assistência financeira, técnica e material a escolas, profissionais da educação e
estudantes das redes públicas da educação básica, considerando o atendimento educacional
especializado, a acessibilidade, a sustentabilidade socioambiental, as populações do campo, afro
descendentes, indígenas e a educação de jovens e adultos. A Ação tem por finalidade contribuir para o
desenvolvimento e a universalização da educação básica nacional e se desenvolve mediante o apoio a
iniciativas voltadas para o desenvolvimento e a melhoria do processo educacional em todas as etapas
da educação básica, financiamento de ações que visem à interface do FNDE com as instituições
públicas de todas as esferas de governo, assim como apoio financeiro complementar às demais ações
voltadas para a educação básica, geridas pelo MEC e seus órgãos e entidades.
Esse método de se considerar para fins de mensuração de desempenho orçamentário somente os
valores liquidados/pagos não evidencia o nível de cumprimento de metas da ação por força das
características de grande parte dos projetos por ela apoiados serem desenvolvidos gradualmente, de
forma a terem seu efetivo desembolso muitas vezes em exercício financeiro posterior.
Exemplo claro dessa situação são os convênios ligados aos Planos de Ação Articulada, que,
selecionados e pactuados no último quadrimestre do ano, iniciam suas atividades no decorrer daquele
exercício financeiro, porém, por força de suas características técnicas e operacionais, tem, por vezes,
seu cronograma de desembolso programado para o exercício financeiro posterior, situação que
demonstra que o esforço do órgão em articular, analisar, selecionar, pactuar e comprometer
orçamentariamente os instrumentos, não fica demonstrado pelo índice de liquidação da despesa, mas
sim pelo início da execução dos projetos pelos entes beneficiados.
Outra situação evidente fica demonstrada pela aquisição de materiais e/ou equipamentos voltados à
distribuição para os sistemas de ensino, que tem na articulação, realização de certames licitatórios e
comprometimento orçamentário o grande esforço do órgão em cumprir as metas estabelecidas
orçamentariamente. Essas aquisições, depois de pactuadas contratualmente, tem sua execução
iniciada no exercício financeiro, com a devida produção e distribuição dos itens, mas por vezes sua
execução financeira tende a ocorrer em exercício financeiro subsequente por conta das condições
técnicas e operacionais de produção e entrega, bem como os prazos estabelecidos contratualmente nos
editais licitatórios.”
Análise do Controle Interno:
Item 1.1- Programa/Ação: 1062/8270 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica/
Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional
Item não atendido, uma vez que o gestor não apresentou os motivos que ensejaram a não execução da
ação.
Item 1.2- Programa/Ação: 1377/8742 - Integração da Comunidade no Espaço Escolar
Item não atendido. Apesar da mudança da Secretaria responsável pela gestão da ação, tal motivo por si

só não constitui justificativa plausível e suficiente para a não execução da ação.
Item 2.1- Programa/Ação: 1061/4042 - Brasil Escolarizado/Capacitação para Promoção da Saúde
na Escola
Pode-se observar nos registros do Sistema SIGPlan o empenho de R$3.840.000,00 em março de 2011,
bem como a execução de 10 unidades da meta física por mês no intervalo de abril a setembro, sem
registro de valores liquidados no período.
O gestor não apresentou elementos suficientes que justifiquem a baixa execução física da ação. Em
consulta aos registros do Sistema SIGPlan há registro de execução de 10 unidades físicas por mês no
período de abril a setembro. Ainda no SIGPlan há registro do empenho de R$ 3.840.000,00 no mês de
março de 2011, sendo que não há valores liquidados nos doze meses do exercício de 2011 para a
referida a ação. Tal fato demonstra a inconsistência na execução física e financeira, uma vez que não
houve como contrapartida à execução física a liquidação de valores.
A mudança de aferição da meta de “aluno beneficiado” para “quantidades de itens a serem adquiridos
para distribuir em diversas escolas e creches” fragiliza a consistência da meta física, uma vez que o
usuário final dos itens adquiridos é justamente o alunado. Além disso, haveria cômputo a maior da meta,
a medida que não importando o número de itens distribuídos, haveria o atendimento de creches e
escolas, negligenciando o aspecto qualitativo da ação de governo.
Consideramos o item não atendido pelo fato do gestor não haver apresentado as razões que
inviabilizaram a execução da ação, conforme previsto na Lei de Orçamento Anual.
Item 2.2- Programa/Ação: 1061/2C95- Brasil Escolarizado/Formação em Serviço de Funcionários
da Educação Básica
Item não atendido. O gestor não informou os motivos que ensejaram a baixa execução da meta física
Item 2.3- Programa/Ação: 1448/09CW - Qualidade na Escola/Apoio à Reestruturação da Rede
Física Pública da Educação Básica:
O gestor manifesta que erros ensejaram a estimativa de meta física a maior da ação 09CW, explicitando
os motivos. Informa que a meta de execução física corrigida, sem os erros, foi de 752 escolas apoiadas,
entretanto, aponta que houve superação da meta para 997 escolas.
Para a superação da meta de 752 escolas atendidas identifica como os seguintes motivos: 480 escolas
apoiadas via aditivos a convênios anteriores a 2011; 40 escolas apoiadas no âmbito do Programa
Territórios da Cidadania e 63 escolas apoiadas por meio de emendas parlamentares, totalizando 997
escolas atendidas.
Contudo, chama atenção o fato de que a meta física sem aditivos soma 414 escolas atendidas. Portanto,
para locupletar a meta de 752 escolas, necessariamente o gestor precisaria atender mais 338 escolas.
Pela informação prestada pelo gestor, esse montante a mais foi atingido mediante a celebração de 480
aditivos a convênios anteriores a 2011.
Em vista dos elementos apresentados pelo gestor, acatamos a justificativa sobre o erro quanto ao
montante da meta física inicial; entretanto, não consideramos que os aditivos a convênios anteriores ao
exercício de 2011 componham o montante de execução da meta física para o exercício de 2011, sob
pena de duplicidade de contagem (cômputo no exercício de origem acrescido do cômputo no exercício
de 2011 devido ao aditivo).
Adicionalmente, o gestor informa que nos “(...) exercícios 2007 e 2008(...) convênios foram firmados
com base em um pré-projeto elaborado pelo FNDE, com área construída estimada em 893,88m² e
custo em torno de R$ 700.000,00.”
Também informa que na “(...)Em consonância com o disposto na Nota Técnica 05/2009, a metragem
quadrada considerada na Nota Técnica nº 004/2008 – CGEST/DIRPE/FNDE/MEC do Projeto de
Creche/Escola de Educação Infantil – Tipo B – Padrão Proinfância, foi revisada com vista a adicionar
áreas anteriormente não consideradas (...).”
Informa que “ (...)A partir de então, a área considerada do Projeto de Creche/Escola de Educação
Infantil – Tipo B – Padrão Proinfância passou a ser de 1.211,92 m²;” e que “Em face das alterações

ocorridas no Projeto-padrão adotado pelo FNDE, tornou-se necessário a realização de termos
aditivos aos convênios anteriormente celebrados, de modo a torná-los exeqüíveis, com valor
compatível com aqueles praticados no mercado nacional, considerando-se como parâmetro para
avaliação dos custos unitários de materiais e serviços, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Índices da Construção Civil (SINAPI), razão pela qual recursos da ação 1448.09CW.0001 foram
utilizados na celebração de termos aditivos a 480 convênios anteriormente celebrados.”
Em que pese o fato dos Termos Aditivos serem plausíveis, o cômputo das escolas atendidas pelos Termos
Aditivos já ocorreu previamente, motivo pelo qual entendemos que os Termos Aditivos não ensejam
nova execução física.
Item 2.4- Programa/Ação: 1377/8750 - Educação para a Diversidade e Cidadania/Apoio ao
Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades
Tradicionais
O gestor aponta como motivo da baixa execução da meta física em relação ao produto definido no PPA
as inadequações da meta. Contudo, o gestor não apresenta as causas e motivos que ensejaram as
inadequações, nem as providências adotadas para saná-las e evitar sua ocorrência futura.
Item 2.5- Programa/Ação: 1377/8751 - Educação para a Diversidade e Cidadania/Apoio à Inserção
das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional
O gestor aponta como motivo da baixa execução da meta física em relação ao produto definido no PPA
as inadequações da meta referida e as limitações ao empenho no final do ano. Contudo, o gestor não
apresenta as causas e motivos que ensejaram as inadequações da meta física, nem as providências
tomadas para saná-las e evitar sua ocorrência futura.
Item 2.6- Programa/Ação: 1377/8741 - Educação para a Diversidade e Cidadania/
Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de
Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados
O gestor apresenta como motivos para a baixa realização da meta física fatores atinentes à própria
operacionalização da ação (disponibilização do SAPENET, greve dos Correios), bem como a limitação
de despesas com diárias e passagens.
Entretanto, há um evidente descompasso entre a execução física e a execução financeira ( ainda que
considerando uma relação não linear entre ambas), pois houve execução de 0,35% da meta física (43
projetos apoiados) para uma execução financeira de 15,55% da dotação atualizada (R$ 6.073.484,00
liquidados), conforme dados registrados no SIGPlan sobre o localizador nacional da ação em
15/05/2012.
Item 3- Ação 6372- Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública
Dados Físicos e Financeiros

Físico

Prev. Inicial

Prev. Corrigida

Financeiro

Realizado

Prev. Inicial

Prev. Corrigido

Empenhado

Liquidado

Valor Pago

Janeiro

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Fevereiro

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Março

0,000

0,000

20.000,000

0,000

0,000

29.380.000,000

0,000

0,000

Abril

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Maio

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Junho

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Julho

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Agosto

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

56.027.532,200

610.957,100

610.957,100

Setembro

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.775.087,900

2.775.087,900

Outubro

0,000

0,000

10.000,000

0,000

0,000

1.895.392,990

1.234.694,500

1.234.694,500

Novembro

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15.033.394,000

2.510.667,680

2.510.667,680

Dezembro

0,000

0,000

11.926,000

0,000

0,000

82.272.987,030

4.026.645,530

3.950.189,640

Totais

0,000

0,000

41.926,000

0,000

0,000

184.609.306,220

11.158.052,710

% Execução

LOA

LOA + Créditos

% Execução

104,82

95.115.000,000

208.256.046,000

5,36

11.081.596,820

LOA +
SIAFI: 01/02/2012

LOA
Créditos

SIEST: 31/12/2011

40.000,000

40.000,000

Comentários

Fonte: registros do Sistema SIGPlan.
Cumpre observar na resposta do gestor, mais especificamente na reprodução da tela do SIGPlan coerente com a tela apresentada do Sistema SIMEC , a execução física de 20.000 unidades de ensino
equipadas no mês de março de 2011, e o respectivo empenho de R$ 29.380.000,00. Contudo, apesar do
registro de praticamente 50% de execução da meta física para o exercício de 2011 no mês de março, de
janeiro a julho de 2011 não houve qualquer liquidação ou pagamento dos valores empenhados, o que
revela uma inconsistência na apuração da execução da meta física de escola atendida, uma vez que se de
fato houve o atendimento da escola em março, por conseguinte haveria ao menos a liquidação da
despesa, em vista do adimplemento da execução física por parte do fornecedor.
Além da execução física de março, houve outra execução física em outubro da ordem de 10.000
unidades de ensino equipadas – atingindo uma execução física de 75% da meta prevista para o exercício
2011. Portanto, a afirmação do gestor de que “como se pode verificar através dos documentos
fornecidos pelos Sistemas SIMEC e SIAFI, a realização das aquisições ocorreu no final do ano, época
em que as escolas se encontram fechadas para o recebimento dos equipamentos adquiridos” não
procede, uma vez que há o registro de execução física de unidade de ensino equipada no montante de
30.000, para uma meta prevista para o exercício de 40.000 unidades equipadas.
Verificando o montante de valores liquidados de despesa até outubro de 2011 obtem-se o valor de
R$4.620.740, face a um valor empenhado acumulado até outubro de R$ 85.407.532,00 e uma execução
física de 75%, o que expõe uma distorção na execução da ação.
Aprofundando o exame sobre a meta física da ação, é possível evidenciar que uma série de itens de

aquisições correm por conta desta, conforme tabela abaixo elaborada com dados informados pelo gestor:

“7.078 laboratórios do ProInfo Urbano (...) e aditamento.”
“30.000 Projetores ProInfo, pregão e adesão a ata de registro.”
“5. 052 Laboratórios do Proinfo Rural via aditamento ao contrato”
“47.000 Laptops para o projeto UCA registro de preços”
Fonte: elaborado pela equipe de auditoria com base no Memorando nº 78/DIRTE/FNDE, de 04/05/2012.
Adicionalmente o gestor informa que “(...) a media dos projetores ProInfo , Laboratórios ProInfo
Urbano e Rural é de 1 para1, somente ai temos 42.130 escolas.” Também acrescenta: “(...) sem
considerarmos os 47.000 laptops adquiridos também, mas não entregues, não podendo gerar
pagamentos.” Em vista dos dados da tabela e das considerações do gestor, não há clareza na definição
do que venha a ser considerado “escola atendida” – o produto agregado que constitui a meta física da
ação.
Item 4- Localizador nacional da Ação 0509- Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica
O gestor afirma que “somente os valores liquidados/pagos não evidencia o nível de cumprimento de
metas da ação por força das características de grande parte dos projetos”. Entretanto, o empenho não
assegura o cumprimento de metas físicas das ações, pois “cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento de condição”, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964.
O gestor apresenta o fato de “essas aquisições, depois de pactuadas contratualmente, tem sua
execução iniciada no exercício financeiro, com a devida produção e distribuição dos itens, mas por
vezes sua execução financeira tende a ocorrer em exercício financeiro subsequente por conta das
condições técnicas e operacionais de produção e entrega, bem como os prazos estabelecidos
contratualmente nos editais licitatórios.”
Ora, se por vezes a execução financeira tende a ocorrer em exercício financeiro subsequente por conta
das condições técnicas e operacionais de produção e entrega, não há que se falar em adimplemento da
meta física, uma vez que não houve a entrega. Resta evidente a desconformidade da execução física em
vista do valor liquidado.
Recomendações:
Recomendação 1:
Quando da elaboração do Relatório de Gestão fazer constar as justificativas quando ocorrer a falta de
realização física, baixa execução ou grande superação de meta física das ações executadas pela UJ, em
cumprimento ao subitem “Análise Crítica” do item 2.3.2- Execução Física das ações realizadas pela UJdo Anexo Único da Portaria TCU nº 123, de 12/05/2011.
Recomendação 2:
Que o gestor mantenha registros da elaboração das metas física e financeira contemplando a fonte de
obtenção dos dados, o método de tratamento dos dados, a delimitação da demanda que será atendida, a
definição do público- alvo, a definição do produto/serviço resultante da ação, a memória de cálculo das
metas físicas e financeiras, e os documentos que evidenciem os motivos que ensejaram o nível atingido
de execução das metas física e financeira

4.1.3. Assunto - CONTROLES INTERNOS
4.1.3.1. Constatação (39)

Fragilidades na análise conclusiva dos termos de cooperação e cumprimento parcial de normativos

Com a finalidade de se verificar a qualidade dos controles do FNDE relativos às descentralizações de
crédito, solicitou-se, por meio da SA n°201115358/001, de 23.09.2011, que a autarquia disponibilizasse
os Planos de Trabalho referentes aos termos de cooperação constantes da amostra, as respectivas
prestações de contas parcial e final, quando houvesse, bem como a análise conclusiva do FNDE relativa
a essas prestações de contas.
O FNDE encaminhou os Planos de Trabalho e outros documentos, entretanto, não havia, entre esses
documentos, manifestação da autarquia a respeito do cumprimento dos objetos relativos aos Termos de
Cooperação. Posteriormente, por meio do Memorando n°588/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 8 de
novembro de 2011, a autarquia informou o seguinte:
“Análise Conclusiva do FNDE relativa aos produtos resultantes das NC constantes da tabela I - Nota
de crédito 700278- O Plano de Trabalho contém 09 produtos. Após análise do Relatório Parcial do
Cecane da Universidade de Brasília, podemos concluir que as ações desenvolvidas até a presente
análise, alcançaram os objetivos e as metas iniciais propostas, subsidiando a gestão do PNAE na
adoção de medidas que podem contribuir substancialmente na execução do Programa.
Atividades de Educação Permanente - Capacitação dos atores sociais do PNAE, Assessoria aos
municípios brasileiros e Disciplina e Estágios da Alimentação Escolar.
Essas atividades alcançaram os objetivos e as metas propostos. Considerando a necessidade
sistemática das atividades de capacitação dos agentes do PNAE nas esferas estaduais e municipais, a
execução desses produtos é fundamental para instrumentalizar esses agentes, aí incluídos
conselheiros, diretores de escola, professores, conselheiros do CAE, agricultores familiares, entre
outros, para exercerem a função de acompanhamento do programa no âmbito local. As atividade [sic]
de Assessoria aos Municípios traça um Plano de Ação junto com ao município, que, por amostragem é
monitorado posteriormente.
Apoio das Ações do PNAE e pesquisa
Apoio técnico ao FNDE em ações relacionadas à SAN, Apoio as Ações da Compra da Agricultura
Familiar para a Alimentação Escolar, Análise dos Pareceres conclusivos do CAE sobre a execução do
PNAE, Pesquisa de desenvolvimento do processo de articulação das ações de educação permanente do
PNAE, Rede Brasileira de Alimentação Escolar- REBRAE
Eventos
Nota de crédito 700 312- A UNB por meio dagestão Centro de Excelência em Turismo e Gastronomia
enviou ofício à Coordenação de PNAE, solicitando o adiamento da entrega do produto junto ao
FNDE.”
De acordo com as informações constantes do Plano de Trabalho, a descentralização de crédito n°
700278 tinha como finalidade o desenvolvimento de 9 produtos:
1-Capacitação dos atores sociais do PNAE;
2- Assessoria aos municípios brasileiros;
3- Disciplina e estágios da alimentação escolar;
4- Apoio técnico ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em ações relacionadas à
segurança alimentar e nutricional no âmbito escolar;
5-Apoio às ações da compra da agricultura familiar para a alimentação escolar;

6-Análise dos pareceres conclusivos dos CAEs sobre a execução do PNAE;
7- Pesquisa de desenvolvimento do processo de articulação das ações de educação permanente do
Programa Nacional de Alimentação do Escolar;
8- Rede Brasileira de Alimentação e Nutrição do Escolar (REBRAE);
9- Eventos da alimentação escolar.”
Conforme se verifica, em sua resposta, o FNDE limita-se a tecer comentários gerais informando o
cumprimento dos objetivos e metas propostos, sem esclarecer de que forma esses foram aferidos, de que
maneira os resultados produzidos pelo CECANE podem contribuir para a execução do PNAE e sem se
reportar a todos os produtos. Por meio dessa análise incompleta, verifica-se que a autarquia deixou de
atender ao inciso IV do Artigo 3° da Orientação Normativa n°01, de 26 de junho de 2006, qual seja: “Os
membros desta comissão [Comissão de Apoio e Acompanhamento dos Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição do Escolar] desenvolverão atividades que resultarão em: IV- Acompanhamento
técnico da execução dos produtos, por meio dos relatórios parciais a serem enviados pelos Centros;
(...)”. Ao mesmo tempo, desatendeu aos “critérios para o acompanhamento da execução das atividades
realizadas pelos Centros Colaboradores, de acordo com os planos de trabalho desenvolvidos para o
exercício por meio dos relatórios parciais a serem elaborados pelos Centros” adotados em atendimento
ao inciso II do mesmo artigo citado, informados por meio do Memorando n° 513/2011-CGPAE/DIRAE
/FNDE, de 30 de setembro de 2011:
“a) alcance do objetivo geral apresentado no Plano de Trabalho;
1. atendimento das metas propostas no Plano de Trabalho;
2. aplicabilidade dos resultados produzidos pelo CECANE na execução do PNAE;
3. conformidade da execução com o Plano de Trabalho.”
Questionado sobre o Relatório final descritivo detalhado das ações executadas por meio dos demais
termos de cooperação constantes da amostra, bem como relatório parcial do exercício de 2011,
conforme determinam o Artigo 7° e o Parágrafo Único da Resolução/FNDE/CD/n°2 de 17 de março de
2010, o FNDE informou o seguinte, por meio do Memorando n°587/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 8
de novembro de 2011:
Resposta ao Item 1: Seguem, na planilha abaixo, as respostas referentes à solicitação de “apresentar
Relatório Final descritivo detalhado das ações executadas por meio dos demais termos de cooperação
constantes da amostra”, relativas às descentralizações do exercício de 2010 e, no parágrafo
imediatamente posterior, segue a resposta referente às descentralizações do exercício de 2011:
Nota de Crédito
2010NC700277
2010NC700278

Processo

23400.008329/2010-91

Resposta
Descentralização
referente
ao
CECANE
(nutrição): há apenas relatórios parciais, todos
encontram-se salvos em meio magnético (CD) como
anexo deste memorando.

2010NC700312

23400.008338/2010-82 Descentralização referente ao CET: não há
relatórios finais. O CET solicitou prorrogação do
prazo de entrega para dezembro de 2011.

2010NC700872

23400.009206/2010-78 Este projeto não está sob a responsabilidade desta
Coordenação-Geral, mas sim da Secretaria de
Educação Básica – SEB do MEC.

Quanto à solicitação do “relatório parcial do exercício de 2011”, informo que o CECANE UnB não
encaminhou o referido relatório, visto que o prazo para entrega é de até 6 meses após as

descentralizações de créditos da amostra, ocorridas em junho, julho e agosto de 2011.”
Conforme se verifica, o FNDE contrariou, além da Orientação Normativa n°01, o Parágrafo Único do
Artigo 7° da Resolução/FNDE/CD/n°2 de 17 de março de 2010, o qual estabelece:
“Art. 7°Sem prejuízo do disposto no artigo 6°, deverá o órgão executor, nos termos desta Resolução,
apresentar relatório descritivo detalhado das ações executadas ao FNDE, ao final de execução do objeto
do termo de Cooperação, ou quando solicitado.
Parágrafo Único. O relatório final de que trata o caput deste artigo deverá conter pronunciamento
conclusivo do gestor do programa acerca do alcance das metas propostas no Termo de Cooperação.”
Ressalte-se não constar, nos documentos apresentados pelo CECANE a título de prestação de contas,
enviados em resposta à Solicitação de Auditoria encaminhada diretamente à UnB, relação entre os
pagamentos efetuados e os produtos executados.
A propósito do projeto sob responsabilidade da SEB/MEC, a equipe de auditoria foi informada, por meio
do Ofício n°2810/2011/GAB/SEB/MEC, de 28 de novembro de 2011, que “o período de vigência do
projeto foi prorrogado para 30/12/2011. Sendo assim não será possível atender a solicitação da auditoria
n°201115358/04 sobre as informações acerca da análise conclusiva relativa aos produtos resultantes da
Nota de Crédito n°700872 de 2010 e da Nota de Crédito n°700119, de 2011.”
Importa ressaltar que, das 5 descentralizações analisadas, 4 tiveram o período de vigência prorrogado,
sem que tenham sido apresentados à equipe pareceres oriundos do FNDE aprovando as solicitações.
Percebe-se, com isso a necessidade de a autarquia estabelecer critérios mais objetivos para aprovação
dos planos de trabalho, bem como para a prorrogação de prazo na resolução que trata especificamente
das descentralizações, a qual, segundo o FNDE, está em processo de elaboração.
Destaque-se ainda que, de acordo com os exames realizados, a Coordenação do PNAE é a única que
mantém controle mais elaborado sobre os termos de cooperação; as demais coordenações da DIRAE,
por considerarem que os recursos, ao serem descentralizados, deixam de pertencer à autarquia, não
entendem ser necessário controlar/acompanhar os termos de cooperação.

Causa:
Em desacordo com o Art. 11 do Decreto 7.481/2011, que trata da estrutura regimental do FNDE, e das
Resoluções 02/2010 e 31/2011 do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõem sobre a
descentralização e execução de créditos orçamentários dessa autarquia para outros órgãos ou entidades
da administração pública federal; o Diretor de Ações Educacionais que é o responsável pelo
planejamento e coordenação da normatização e execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, não planejou controles internos administrativos que permitissem identificar plenamente
o cumprimento do objeto estabelecido em planos de trabalho de termos de cooperação técnica
relacionados ao PNAE, ocasionando fragilidades na análise conclusiva dos termos de cooperação e
cumprimento parcial de normativos.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memorando n°757/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 25.04.2012, o FNDE informou o
seguinte:
“Os produtos apresentados pelos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição- CECANE são
analisados por técnicos da Coordenação Técnica de Alimentação e Nutrição- COTAN, desta
Coordenação-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar- CGPAE, sob os seguintes aspectos:
objetivo geral, atendimento de metas, aplicabilidade dos resultados produzidos e conformidade da
execução com o Plano de Trabalho. O anexo I desta resposta contém os relatórios conclusivos sobre
produtos apresentados. Ainda, o Anexo II demonstra queda de aproximadamente 97% do número de
municípios inadimplentes em relação à prestação de contas citadas neste item.
Quanto às prorrogações do período de execução/vigência das ações, esclarecemos estas foram
concedidas mediante apreciação de justificativa, primando-se pela qualidade da execução

descentralizada, conforme anexo III.”
Por meio do Memorando n°1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11 de julho de 2012, o FNDE
apresentou a seguinte manifestação:
“Recomendação 1: a CGPAE já analisa os relatórios dos termos de cooperação, contendo os itens
especificados na citada recomendação. De acordo com a CGU: ‘Destaque-se ainda que, de acordo com
os exames realizados, a Coordenação do PNAE é a única que mantém controle mais elaborado sobre os
termos de cooperação (...)’. Esta coordenação está reformulando e implementando uma nova sistemática
para melhoria do processo de acompanhamento e controle das descentralizações.”
Análise do Controle Interno:
No anexo I enviado pelo gestor, por meio do Memorando n°757/2012 já citado, constam 2 documentos
intitulados “Pareceres de análise dos produtos apresentados pelos CECANEs” referentes a duas das
descentralizações analisadas: o “Parecer de análise conclusiva- CGPAE n°31/2012”, relativo ao Termo
de Cooperação n°206, processo n°23400.008329/2010-91 e o “Parecer de análise conclusiva- CGPAE
n°32/2012”, relativo ao Termo de Cooperação n°342, processo n°23400.008338/2010-82 firmado com o
CET, não com o CECANE. A respeito do processo n° 23400.009206/2010-78, não houve manifestação.
Por intermédio dos documentos encaminhados pelo FNDE observou-se o seguinte:
a) Conforme informou o FNDE, os aspectos analisados por meio dos “Pareceres Conclusivos” foram:
objetivo geral, atendimento de metas, aplicabilidade dos resultados produzidos e conformidade da
execução com o Plano de Trabalho. O FNDE, entretanto, não informou à equipe de auditoria se todos os
termos de cooperação passam/passaram por esse tipo de análise, nem há como a equipe atestar a
tempestividade dessa análise, dado o grande lapso temporal entre a solicitação de auditoria que solicitou
pela primeira vez as análises conclusivas do FNDE relativas a essas prestações de contas (23.09.2011) e
a apresentação das análises (25.04.2012).
b) No que tange aos produtos relativos ao Termo de Cooperação n° 206, verificaram-se as análises
constantes da tabela abaixo:
Produto

Objetivo geral

Atendimento
metas

1 Capacitação dos Não
consta Atendido.
atores sociais do manifestação
PNAE.
expressa sobre o
atendimento
ao
objetivo.

de Aplicabilidade
Conformidade da
dos
resultados execução com o
produzidos
Plano
de
Trabalho
Subsídio para
planejamento.

o Não
consta
manifestação
expressa sobre a
conformidade nem
sobre
a
“elaboração
de
materiais para a
execução
das
capacitações”
Obs. Não estava
definido no Plano
de Trabalho qual
seria o município
pólo.

2: Assessoria aos Não
consta De acordo com o Formação
de Não
consta
municípios
manifestação
FNDE, a meta (33 atores envolvidos e manifestação
brasileiros.
expressa sobre o municípios)
foi subsídios para o expressa sobre a
atendimento
ao superada
(41), planejamento.
conformidade.
objetivo.
entretanto,
já
estava previsto no

Plano de Trabalho
o retorno a 8
municípios,
ou
seja, a meta inicial
eram
41
municípios e não
33 como afirmou o
FNDE em sua
análise.
3: Disciplina
e Não
consta O
FNDE Expansão
do Não
consta
estágios
da manifestação
considerou
as ensino e melhor manifestação
alimentação escolar. expressa sobre o metas atendidas, preparo
dos expressa sobre a
atendimento
ao entretanto, não há futuros
conformidade.
objetivo.
manifestação sobre profissionais
da
a oferta de 5 vagas área de nutrição.
de estágios com
foco
em
alimentação
escolar,
que
constavam da meta
registrada no Plano
de Trabalho.
4: Apoio técnico ao Não
consta A meta, “apoiar Produção
de Não
consta
Fundo Nacional de manifestação
100% das ações saberes e troca de manifestação
Desenvolvimento expressa sobre o demandadas pelo experiências
expressa sobre a
da Educação em atendimento
ao FNDE
práticas.
conformidade.
ações relacionadas objetivo.
relacionadas
ao
à
segurança
PNAE”,
foi
alimentar
e
considerada
nutricional
no
atendida
pela
âmbito escolar.
autarquia.
Observa-se,
entretanto,
que
essa foi definida de
forma
bastante
imprecisa, o que
dificulta a previsão
de
gastos
necessários para o
seu atendimento,
dificultando
o
controle.
5: Apoio às ações Não
há A meta prevista A despeito das Embora
não
da
compra
da manifestação
eram
três ausências
de conste
agricultura familiar expressa sobre o seminários e 100% produtos
manifestação clara
para a alimentação atendimento
ao das
ações apontadas
nas a
respeito
da
escolar.
objetivo
geral. demandadas pelo células anteriores, conformidade do
Não consta na FNDE. Não foram a
autarquia produto frente ao
análise
da realizados
os constatou
a termo
de
autarquia
seminários (sob a seguinte
cooperação,
o
referência
ao alegação de evitar aplicabilidade:
FNDE afirma, ao
objetivo constante que
coincidisse “constatação
de final da análise do
do
Plano
de com o período problemas
nos produto: “Porém,
trabalho
de eleitoral),
não procedimentos
este
relatório
“Contribuir para o houve capacitação, operacionais para necessita
processo
de apenas
aquisição
dos descrições
mais

construção
indicadores.”

de atendimento por produtos
da específicas sobre o
correio eletrônico agricultura familiar quantitativo
de
e/ou
contato pelo poder público formações
telefônico
(sem local, assim como realizadas, período
metodologias
indicação
de a dificuldade de e
dos adotadas em cada
quantitativo);
as organização
ações intersetoriais agricultores para atividade
se restringiram ao acessar
essa prevista”.
atendimento a 19 política”.
A autarquia não
demandas
via
quais
telefone. Não há Não ficou claro informa
referência
na por meio de que serão as medidas
o adotadas diante da
análise
ao instrumentos
alcançou constatação.
“fortalecimento da FNDE
essa constatação.
REBRAE”.

No
Plano
de No
Plano
de De acordo com o Não
consta
Trabalho, consta o Trabalho,
não posicionamento do manifestação clara
6:
Análise
dos seguinte objetivo havia
metas FNDE,
“A a
respeito
da
pareceres
geral: “Avaliar a definidas, apenas aplicabilidade para conformidade do
conclusivos
dos execução
do definiu-se
que o
PNAE
é produto frente ao
CAEs
sobre
a PNAE, com base caberia
ao subsidiar a gestão termo
de
execução do PNAE. na análise dos CECANE a análise com os dados cooperação.
Pareceres
de
100%
dos sobre a execução
Conclusivos dos pareceres
do programa nos
CAEs,
encaminhados pelo aspectos técnico.
identificando os FNDE. A análise No caso específico
fatores positivos e informa
os da compra da
negativos
da quantitativos
agricultura
gestão
do analisados,
sem familiar, os dados
Programa
nos informar o quanto do percentual de
municípios
e esse quantitativo municípios
que,
estados
representa
dos conforme
o
brasileiros.” Como pareceres
parágrafo 14 do
objetivos
disponibilizados. artigo
34
da
específicos
Não
consta Resolução
38
constam:
também análise do comprou.” [sic]
“Reestruturar
a alcance
dos
se
metodologia
de diversos objetivos Conforme
análise
dos específicos, apenas verifica, no que
à
pareceres;
a afirmação de que tange
desenvolver
as
análises aplicabilidade, o
instrumentos de “cumprem com o texto do gestor se
categorização,
previsto
nos encontra
traçando
objetivos”,
sem incompleto.
indicadores
esclarecer como Ademais, consta
relativos
à foi
possível uma referência à
adequação
da realizar
essa agricultura
familiar, a qual não
execução
do verificação.
foi
possível
PNAE”,
entre
compreender,
outros. A análise
tendo em vista não
desse produto se
constar esse tema
encontra
nos objetivos do
incompleta:
o
produto.
objetivo apontado
consiste
em
“identificar”, mas
não se diz o
“quê”.

7: Pesquisa de Não
há De acordo com a De acordo com o Embora o FNDE
desenvolvimento do manifestação
análise realizada FNDE, “(...) a conclua que o
processo
de sobre
o pelo FNDE, as forma
de produto não estava
articulação
das atendimento aos metas não foram apresentação do de acordo com o
do cumpridas:
ações de educação objetivos
a produto
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Quadro 1
c) A respeito do Termo de Cooperação n°342, verificou-se que não constam propriamente produtos nem
no Plano de Trabalho, apenas os seguintes objetivos:
Objetivos

Resultados apresentados

Considerações
FNDE

do

1. Verificar o alinhamento dos
cardápios aos hábitos alimentares
regionais e culturais;

“(...) constatamos a
impossibilidade
de
emitir um parecer final
de entrega do produto,
uma vez que os
2. Verificar o atendimento às “Análise de 23 cardápios, na objetivos
propostos
diretrizes da Resolução n°38/2009 do forma qualitativa, a qual analisa o foram
cumpridos
FNDE em relação ao oferecimento, cumprimento das ações de parcialmente, uma vez
nos cardápios, de pelo menos três alimentação
e
nutrição
da que a coordenação do
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solicitou
semana;
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específicos”.
entrega do relatório até
Junho
de
2012.
Portanto,
solicitamos
3. Analisar o atendimento ao “(...) análise de fichas técnicas de esclarecimentos sobre
requisito de oferta média diária de preparação de 12 cardápios no os itens a seguir (...):
nutrientes e energia em cada semana, qual foram analisados a oferta [itens 1, 4 e 6].”
pelos cardápios oferecidos na média diária de nutrientes”.
Alimentação Escolar, frente aos
requisitos da Resolução n°38/2009 do
FNDE;
4. Verificar o atendimento às
diretrizes da Resolução n°38/2009 do
FNDE no que se refere à aquisição de
gêneros alimentícios diretamente da
agricultura
familiar
e
do
empreendedor familiar rural ou de
suas organizações;
5. Elaborar
preparações
pesquisados;

fichas técnicas das
dos
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6. Verificar a adequação do valor per
capita diário repassado pelo FNDE às
referências nutricionais, em função
do público atendido.
d) Devido ao grande intervalo de tempo decorrido entre a data que a CGU encaminhou os fatos
(19.03.2012) e o FNDE encaminhou a resposta (25.04.2012), não é possível atestar a tempestividade
dessas análises.
e) Não se percebe, por meio das análises realizadas pelo FNDE, os documentos que embasaram as suas

conclusões, além do relatório apresentado, nem qualquer relação entre os produtos executados e os
recursos descentralizados.
f) A propósito do projeto sob responsabilidade da SEB/MEC, cujo “ período de vigência do foi
prorrogado para 30/12/2011, não houve nova manifestação.
g) Não se verificam providências adotadas pelo FNDE relativas aos produtos em que se verificaram
inconformidades frente ao Plano de Trabalho (TC n°206) nem durante a execução, nem após a
constatação da inconformidade.
h) Há pelo menos dois produtos (4 e 5, TC n°206) em que as metas foram definidas de forma imprecisa,
o que, por um lado, dificulta a estimativa dos recursos necessários para sua execução e, por outro lado,
dificulta a verificação do seu cumprimento.
i) Ao final do parecer (TC n°206), consta uma única ressalva, relativa ao produto 7: “Solicitar
esclarecimentos ao CECANE UnB sobre o não cumprimento da meta prevista no plano de trabalho na
sua totalidade, bem como falta o número de municípios acompanhados e de ações divulgadas na
REBRAE.” Não consta informação, entretanto, sobre a quem caberá solicitar esclarecimentos, sobre o
prazo que o CECANE terá para atender à solicitação, nem mesmo sobre quais serão as medidas
adotadas em caso de não atendimento.
j) A respeito do TC n°342, como o FNDE solicita esclarecimentos apenas em relação aos itens 1, 4 e 6, é
possível concluir que os demais produtos foram considerados satisfatórios. No entanto, como no Plano
de Trabalho constava a visita a 8 municípios, questiona-se se a análise de 12 cardápios seria suficiente
para se chegar a uma inferência sobre os municípios da amostra.
k) Quanto às prorrogações, o FNDE apresentou, no Anexo III ao Memorando n°757, cópias de
documentos que comprovam as solicitações de prorrogação e as correspondentes concessões, entretanto,
não encaminhou documento que demonstre o estabelecimento de critérios objetivos que embasem essas
concessões, nem medidas adotadas pela autarquia para evitar que os prazos constantes dos planos de
trabalho não sejam descumpridos.
Recomendações:
Recomendação 1:
Implante um formulário padrão de parecer conclusivo para os termos de cooperação relacionados em
que constem como campos obrigatórios: “a) alcance do objetivo geral e dos específicos apresentados no
Plano de Trabalho; b) atendimento das metas propostas no Plano de Trabalho; c) aplicabilidade dos
resultados produzidos pelos colaboradores na execução do PNAE; d) conformidade da execução com o
Plano de Trabalho”.
Recomendação 2:
Estabelecer para os termos de cooperação metas precisas a fim de possibilitar a sua aferição quando
forem apresentados os resultados dos produtos resultantes destes termos de cooperação.

4.1.3.2. Constatação (42)

Constituição dos CECANE sem fundamentação em estudo prévio e sem ampla divulgação.

Por meio da SA n°201115358/001, de 23.09.2011, solicitou-se ao FNDE que encaminhasse documentos
que comprovassem que a UnB atende “os critérios para a seleção da instituição parceira que abrigará os
centros colaboradores” estabelecidos no “Projeto Básico para criação dos Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição do Escolar” elaborado pela Comissão de Apoio e Acompanhamento dos Centros
Colaboradores em Alimentação e Nutrição do Escolar” do FNDE , quais sejam:

“-Posição científica e técnica no âmbito nacional e internacional com particular referência aos
resultados recentes de estudos, pesquisas e atividades de extensão em andamento, vinculados à área de
alimentação, nutrição e, se possível, ao Programa de Alimentação Escolar;
-Qualidade de sua liderança científica e tecnológica, qualificações e tamanho do corpo técnico,
adequação de equipamentos e apresentação de áreas que possuam laboratórios, salas de aula e outras
instalações afins, quando exigido pelo projeto;
-Estabilidade em termos financeiros, de pessoal e atividades;
-Relevância técnica e geográfica;
-Capacidade e disponibilidade para prestar serviços durante um período suficiente e não apenas numa
única e limitada tarefa;
-Articulações e/ou prestação de serviços, no âmbito internacional.”
O FNDE, por meio do Memorando n° 513/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 30 de setembro de 2011,
informou que todas as universidades federais podem constituir CECANEs, “uma vez que são
instituições eminentemente comprometidas com a produção científica e com as relações humanas e
sociais; que impulsionam a análise interdependente dos fenômenos manifestos nas inúmeras relações
humanas e sociais; e exercem funções de ensino, pesquisa e extensão, que são as atividades desses
centros.” A autarquia informou ainda que a UnB:
1. desenvolveu um “novo modelo de produção do conhecimento que se aplica às demandas
contemporâneas e intervém qualitativamente no movimento social e nas múltiplas organizações
e espaços”;
2. possui produção científica na área de alimentação escolar;
3. tem vocação para pesquisa comprovada pelas avaliações da CAPES;
4. manifestou interesse em constituir o Centro Colaborador;
5. é a universidade mais próxima geograficamente do FNDE, fato que facilita o diálogo e a troca
de experiências entre as duas instituições (FNDE e UnB).
Por meio da SA n° 201115358/002, de 17.11.2011, solicitou-se ao FNDE que informasse, a propósito do
processo de constituição dos CECANEs:
1. o meio usado para divulgar junto às universidades os critérios e condições necessários para a
constituição dos CECANEs;
2. quantas e quais universidades demonstraram interesse em constituir Centros e se houve alguma
interessada que não foi contemplada com o Centro. Caso a resposta fosse afirmativa, informasse
qual (is) e o(s) motivo(s).
Solicitou-se ainda que o FNDE apresentasse o “novo modelo de produção do conhecimento que se
aplica às demandas contemporâneas e intervém qualitativamente no movimento social e nas múltiplas
organizações e espaços” desenvolvido pela UnB e indicasse os principais produtos da área de
alimentação escolar da referida universidade nos três últimos exercícios.
Por meio do Memorando n°587/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 8 de novembro de 2011, o FNDE
informou que:
“.a): Os meios utilizados para a divulgação junto às universidades dos critérios e das condições são
informes acerca das demandas do PNAE em diversas ocasiões: dos Encontros Nacionais do PNAE; das
reuniões específicas com as reitorias e/ou com os departamentos das universidades; dos encontros de
nutricionistas. Após essa divulgação, são encaminhados os projetos básicos às universidades para que
elas tenham conhecimento dos critérios e das condições, a fim de que elas avaliem se possuem perfil e
condições para se constituir Centros Colaboradores.
Mas convém ressaltar que consideramos de fundamental importância a atitude da IES de manifestar
seu interesse pelo projeto.
b):Todas as Universidades que demonstraram interesse foram contempladas com o projeto de
cooperação CECANE entre o FNDE e as próprias Universidades, totalizando 9. (...)Esses projetos
estão em processo de análise pelas partes para os necessários ajustes. O interesse do Órgão é ampliar

as parcerias com as demais IFES, estendendo a todas as universidades federais.
c)“o novo modelo de produção do conhecimento que se aplica às demandas contemporâneas e
intervém qualitativamente no movimento social e nas múltiplas organizações e espaços” não se
constitui um produto, mas sim uma análise da equipe do PNAE quanto ao desenvolvimento pela
Universidade de Brasília de ações interativas, atraentes, inovadoras e relacionadas aos temas de
interesse desse Programa, antes mesmo da criação do CECANE UnB. A exemplo, citamos o
Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (disponível no endereço
http://164.41.147.210/opsan/) e o projeto “A escola promovendo hábitos alimentares saudáveis”
(disponível no endereço http://vsites.unb.br/fs/opsan/escolasaudavel/), conforme anexos.
O Observatório, criado em 2003, “constitui-se um grupo de pesquisa integrado que busca como
objetivo principal fortalecer o campo do conhecimento científico e da pesquisa em SAN [Segurança,
Alimentação e Nutrição] e nutrição em saúde pública no Brasil”.
O projeto “A escola promovendo hábitos alimentares saudáveis”, criado em 2000, constitui-se uma
“equipe de nutricionistas, pedagoga e alunos de nutrição que juntos elaboram estratégias que unem o
conhecimento científico às técnicas pedagógicas que procuram envolver toda a escola em prol da
alimentação saudável para todos”.
Ações como essas originaram publicações científicas, conforme a relação em anexo.
1.
1. d) Os principais produtos do CECANE UnB nos últimos três exercícios são: capacitação
dos agentes envolvidos com o PNAE, pesquisas científicas no âmbito da Segurança
Alimentar e Nutricional e da Alimentação Escolar e assessoria aos municípios da região
centro-oeste referente à alimentação escolar.”
Verificou-se, por meio da manifestação da autarquia, por um lado, a inexistência de um estudo anterior à
constituição dos CECANE que indicasse os locais onde houvesse maior demanda pelos centros, como
maior incidência de falhas na atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar, por exemplo, ou de um
levantamento que indicasse as universidades com maior vocação para o tema da alimentação escolar.
Por outro lado, verificaram-se falhas na estratégia utilizada para a divulgação dos centros, tendo em vista
que os meios utilizados pela autarquia (“informes acerca das demandas do PNAE em diversas ocasiões:
dos Encontros Nacionais do PNAE; das reuniões específicas com as reitorias e/ou com os departamentos
das universidades; dos encontros de nutricionistas”), cujos comprovantes não foram encaminhados a
esta equipe de auditoria, à exceção do documento base da “III Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional”, não garantem que todas as universidades tenham as mesmas oportunidades de
conhecer a sua proposta de formação e, consequentemente, de manifestar interesse pela sua
implantação. Não ficou claro também o motivo de o FNDE pretender estender os CECANEs para todas
as universidades federais, nem se foi realizado algum estudo que concluísse haver demanda e recursos
suficientes para tanto.
Causa:
Fragilidade nos controles internos da área.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memorando n° 757/2012, já citado, o FNDE prestou as seguintes informações:
“Destacamos que a legislação vigente à época de criação dos CECANEs não contemplava disposição
acerca dos critérios de escolha para firmar-se Termos de Cooperação.
Quanto à pretensão de estender-se o projeto CECANE para todas as Universidades Federais, trata-se de
meta desta CGPAE motivada pela necessidade de parcerias para o apoio à implantação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE nos Estados e Municípios. Esclarecemos que a análise
orçamentária para tal finalidade é efetuada pela a Coordenação-geral de Planejamento e Orçamento –
CGPLO para concórdia junto ao Ministério do Planejamento quando da definição da Lei Orçamentária
Anual – LOA do respectivo exercício financeiro. A implantação dar-se-á gradualmente e de acordo com
a necessidade de cada região.

Como parte do processo de divulgação desses Centros Colaboradores, quando da “III Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional”, realizada em 2007 com a participação de
representantes da sociedade civil, de gestores públicos e de representações de várias Universidades
Federais, o documento base de implantação dos Centros Colaboradores foi submetido à discussão de
administradores municipais e estaduais, conforme apresentado no anexo IV.”
Por meio do Memorando n° 1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.07.2012, o FNDE informou o
seguinte:
“Recomendação 1: A CGPAE está em processo de reformulação do ‘Documento Base’ para
descentralização de crédito orçamentário, no qual serão especificados os critérios de seleção de IES,
pautados nas demandas identificadas pelo FNDE/MEC, pretendendo dar ampla publicização ao referido
documento.”

Análise do Controle Interno:
Diversamente do que informou o gestor por meio do Memorando n°757/2012, verifica-se que havia
critérios de escolha para firmarem-se os termos de cooperação, os quais foram intitulados “Critérios para
a seleção da instituição parceira que abrigará os centros colaboradores” e se encontram no documento
intitulado “Projeto Básico para a Criação dos Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do
Escolar”, datado de agosto de 2006. O ponto destacado pela equipe foi a insuficiência desse documento
que, dado o lapso temporal entre o momento atual e a sua criação (6 anos) precisa ser atualizado.
Ademais, esse documento não contém detalhamento suficiente para apoiar o gestor caso ele precise
decidir entre duas universidades que se candidatem, ou mesmo desclassificar uma universidade federal,
por exemplo.
Quanto à implantação dos CECANEs em todas as universidades federais, ratifica-se a necessidade de se
basear essa decisão em estudos prévios, inclusive pelo fato de haver estados, como o Rio de Janeiro, por
exemplo, em que há três universidades federais.
Em relação à divulgação, baseando-se no princípio da isonomia, reforça-se a necessidade de o FNDE
adotar estratégia que atinja, ao mesmo tempo, a todas as universidades e, apoiado em critérios objetivos,
estabeleça termos de cooperação com aquelas que julgar mais preparadas para desempenhar as funções
estabelecidas pela autarquia.
Por meio do Memorando n° 1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.07.2012, o FNDE se
comprometeu a atualizar o “documento base” para as descentralizações de crédito. O atendimento à
recomendação será monitorado por este Órgão de Controle Interno.
Recomendações:
Recomendação 1:
Aperfeiçoe/atualize os critérios para seleção das IES que constituirão Centros Colaboradores, como os
locais em que exista maior demanda, por exemplo, de acordo com mapa de riscos a ser elaborado pela
autarquia.

4.1.3.3. Constatação (46)

Falhas no controle e no acompanhamento dos objetos desenvolvidos pelos CECANE.

Solicitou-se à autarquia, por meio da SA n° 201115358/001, de 23.09.2011, que encaminhasse relatório

resultante de ações de controle efetuadas pelo FNDE sobre os CECANEs.
Por meio do Memorando n°513/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 30.09.2011, o FNDE encaminhou
documento em meio digital (Anexo V), em que são informadas diversas atividades nas quais se verifica a
participação do FNDE, tais como seminários, reuniões, encontros. Nenhuma delas, entretanto, diz
respeito ao controle de resultados dos objetos executados pelos CECANEs.
Solicitou-se também, por meio da SA n° 201115358/008, que o FNDE informasse como se dá a
avaliação das capacitações realizadas e do desempenho dos capacitados e dos agentes de capacitação
envolvidos no projeto do CECANE.
De acordo com as informações prestadas por meio do Memorando n° 619/2011-CGPAE/DIRAE/FNDE,
de 30 de novembro de 2011, “A avaliação é realizada por meio de questionários aplicados prévio [sic] e
após a realização da capacitação, que contempla prioritariamente os aspectos de conhecimentos
adquiridos sobre o programa”.
Causa:
Falta de documento oficial que estabeleça padrão de procedimento para avaliação de capacitação.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memorando n°756/2012, o FNDE informou o seguinte:
“Esta CGPAE entende que o controle e acompanhamento de despesas efetuadas pelos CECANEs à
época não era de sua competência, haja vista a relação entre esta Autarquia e a Universidade de Brasília
– Unb dar-se por Termo de Cooperação, no qual há uma descentralização de crédito (destaque) para que
a Universidade realize os compromissos transferidos ao respectivo Termo, conforme esclarecimentos
acerca do item 3.”
Quanto à avaliação do desempenho das capacitações, esta pode ser verificada nos pareceres de análise
dos produtos, conforme anexo I, bem como na evolução da execução do Programa nos municípios,
demonstrada nos gráficos constantes do anexo II. Ainda, o item 3.1 do anexo I traz os modelos de
questionários de avaliação aplicados anteriormente e posteriormente às capacitações. Destacamos que,
conforme orientação desta CGU quanto à necessidade de serem aprimorados os controles sobre os
produtos desenvolvidos por meio das descentralizações e visando contribuir para soluções conjuntas
suscitadas em reunião com a equipe de seus auditores, elaboramos uma Minuta de Monitoramento como
“projeto piloto”, acostada no Anexo VII.”
Após a apresentação do Relatório Preliminar, o FNDE apresentou a seguinte manifestação, por meio do
Memorando n° 1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.07.2012:
“ Recomendação 1: O ‘Documento Base’ para criação dos centros colaboradores em alimentação e
nutrição do escolar, estabelece as competências de cada membro da estrutura organizacional dos
Centros. Esse documento encontra-se em fase de reformulação.
Quanto aos critérios para possíveis alterações dos produtos, esses serão avaliados sob a ótica da
pertinência e do interesse do FNDE.
Recomendação 2: segue no anexo I, cópia do Roteiro para Monitoramento e avaliação do projeto
CECANE.”

Análise do Controle Interno:
Em relação à alegação da autarquia de que não caberia ao FNDE o controle e acompanhamento da
execução dos créditos descentralizados, importa ressaltar que compete ao FNDE estruturar seu
“controle interno administrativo” de forma a zelar pela adequada execução dos objetos resultantes das
descentralizações, como uma maneira de assegurar o alcance dos seus objetivos, afinal, as relações
estabelecidas por meio de descentralização de crédito se caracterizam pelo interesse mútuo entre as

partes .
Trata, portanto, esta constatação, de falhas no “controle interno administrativo” sobre os objetos
desenvolvidos por intermédios de termos de cooperação, o qual todos os órgãos ou entidades que
realizem termos de cooperação deverão manter.
Este órgão de Controle Interno efetuará o monitoramento das ações informadas pelo gestor por meio do
Memorando n° 1.516/2012-CGPAE/DIRAE/FNDE, de 11.07.2012.
Recomendações:
Recomendação 1:
Definir as competências dos membros constantes do organograma dos Centros Colaboradores;
estabelecer regras para apresentação dos resultados e critérios para embasar as decisões da autarquia
sobre possível alteração de produtos, de forma a impedir a descaracterização desses e garantir o alcance
dos objetivos planejados, evitando o mau uso dos recursos públicos.

Recomendação 2:
Concluir o “Roteiro para monitoramento e avaliação dos CECANE” (Anexo VII) e encaminhar
cronograma com vistas a sua implementação.
Recomendação 3:
Encaminhar a este Órgão de Controle Interno cópia do novo “Documento Base” dos Centros
Colaboradores quando a sua reformulação estiver concluída.

4.1.4. Assunto - RECURSOS REALIZÁVEIS
4.1.4.1. Constatação (34)

Fragilidades nos controles da área de prestação de contas e morosidade da UJ na identificação de
situações e providências relativas às transferências concedidas que exijam instauração de Tomada
de Contas Especial.

Verificou-se que as rotinas utilizadas pelo FNDE para instauração de Tomada de Contas Especial - TCE
não estão sendo adequadas, no que diz respeito à identificação e providências tempestivas nos casos das
transferências em que houve omissão no dever de prestar contas, não comprovação da aplicação dos
recursos repassados pela União, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda,
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que tenha resultado em dano ao Erário por
parte do convenente e, portanto, que ensejariam a instauração de TCE. No exercício em exame, do total
de 4.120 transferências nessas condições, no montante de R$ 1.046.662.743,17, nenhuma foi objeto de
instauração de TCE pelo FNDE, conforme demonstrativo apresentado pela entidade das TCEs
instauradas em 2011.
Ressalta-se, também, que no período de 2000 a 2012 o FNDE encaminhou ao TCU 870 TCEs, enquanto
que o saldo de prestações de contas não prestadas nos três últimos exercícios totaliza 7.968, conforme
informações constantes no Relatório de Gestão Exercício 2011 – FNDE, sendo 403 referentes a
transferências voluntárias e 7.565 relativas a transferências diretas, evidenciando morosidade e
intempestividade do órgão quanto às providências adotadas para instauração de TCE.
O FNDE no exercício de 2011 promoveu a abertura de 291 TCEs, sendo 82 referentes a convênios e 209
relativas às transferências automáticas. Entretanto, conforme informado pela entidade, as TCEs

instauradas não se referem às prestações de contas apresentadas no exercício em exame.
Com base na análise realizada no demonstrativo de TCE, encaminhado por meio do Memorando nº
107/2012 – DIFIN/FNDE, de 25/04/2012, verificou-se, ainda, que o lapso temporal em média para
instauração de TCE pelo FNDE é de aproximadamente 09 (nove) anos. Para o cálculo dessa média
considerou-se os dados apresentados pelo FNDE para os quais o gestor informou a data do fato gerador.
Segue a planilha resumida das TCEs com total de anos entre o fato gerador e a abertura da TCE:

Transferências

Lapso
temporal
entre fato gerador e
abertura TCE

Quantidade
convênios

2851/94/FAE

17 anos

01

4283/94 e 277/95

16 anos

02

1057/96; 2522/96; 3857/96; 6242/96 e 3365/96

15 anos

05

3365/96

14 anos

01

8121/97; 90688/98; 90207/98; 90676/98; 90247/98; 90269/98 e 8953/97

13 anos

07

PDDE/2000 (Wall Ferraz-PI); 600356/2000; PDDE/2000 (Ubata-BA);
750541/2000; PNAE/2000 (Macapá-AP); 93461/2000 e 750752/2000

11 anos

07

750977/2000; PDDE/2000 (Laranjal do Jari – AP); RECOMEÇOEJA/2001 Centro do Guilherme –MA); 750042/2001 e 751078/2000

10 anos

05

PDDE/2002 (Alvarães-AM)

09 anos

01

PDDE/2004 (SEDUC-RR); PNATE/2004 (Itaituba-PA); PDDE/2004
(Vargem
Grande-MA);
PNAE/2004
(Timbiras-MA);
PEJA/2004(Timbiras-MA); 800.241/2004; PDDE/2004 (Colinas-MA);
PDDE/2004 (Saloá-PE) e PDDE/2004 (Palmeirina-PE)

07 anos

09

828019/2005;
804419/2005;
800101/2005;
PDDEF/PAPE/2005 (Maracanã-PA)

06 anos

05

807172/2005; PDDE/2006(Lábrea-AM) e 842053/2006

05 anos

03

834097/2006;
844156/2006;

04 anos

07

807007/2005

e

PDDE/PDE/2007(Timbiras-MA);
828003/2006;
820358/2006;
PNAE/2006(Trairi-CE)
e

de

PDDE/2007(Serrano do Maranhão-MA)

844054/2007; BRALF/2008(Timbiras-MA); 655777/2008; 655803/2008

03 anos

04

PNATE/2009(Neópolis-SE) e PEJA/2004(Itaituba-PA)

02 anos

02

Não informado
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804010/2007; PNAE/2000 (Santa Cecília-SC); BRALF/2006 e
BRALF/2007(Araci-BA);
BRALF/2007
(Porto
de
Moz-PA);
PNAE/2001, PDDE/2004 e PNATE/2005 (Paripueira-AL); Convênio n°
94209/2000 (Jabotão dos Guararapes-PE); PNAE/2000(Madalena-CE);
PNAE/1999(Madalena-CE); PNAE/2006 e PNATE/2006 (Gararu-SE);
PNATE/2005, PDDE/2006, PNAE/2006 e PNATE/2007(Ferreira
Gomes-AP); PEJA/2005(Cumaru-PE); 35/1995-PNAE/FAE; 856//96;
93414/98; PNAE/2002 e PNAE/2003(Capitão Enéas-MG); PNAE/2000
(Nova Ipixuna-PA); PNAE/2000 (São Francisco do Itabapoana-RJ);
PNAE/2000(SEDUC-AM); PNAE/2000(Guaiuba-CE); 600184/2000;
PNAE/2001(Jacuípe-AL); PEJA/2005, PNAE/2005 e PNAE/2006(Novo
Horizonte do Oeste-RO); BRALF/2007 (Timbiras-MA); PEJA/2005
(Timbiras-MA);
BRALF/2006
(Timbiras-MA);
PEJA/2006
(Timbiras-MA); PEJA/2005, PEJA/2006, PNAE/2006, PNAE/2007,
PNAE/200E, PNATE/2007, PNATE/2008, PDDE/2008, BRALF/2006,
BRALF/2007 e BRALF/2008(Vila Nova dos Martírios-MA);
RECOMEÇO-EJA/2002(Luislândia-MG);
PNAE/2006
e
PNATE/2006(Timbiras-MA); PDDE/2006 (Timbiras-MA); PNAE/2003,
PNAC/2004 e PEJA/2004 (Vargem Grande); PNAE/2001(Ijaci-MG);
PNAE/2002
(Ijaci-MG);
185/96/FAE;
PDDE/2001
e
PEJA/2004(Conceição da Feira –BA); PNATE/2004 (Baianópolis-BA);
PNATE/2001
(Baianópolis-BA);
BRALF/2007(Serrano
do
Maranhão-MA);
PEJA/2006(Serrano
do
Maranhão-MA);
PEJA/2005(Seropédica-RJ); PNAE/2001(Pium-TO); 828174/2003;
PNAE/2001,
PNATE/2005
e
PEJA/2006(Perolândia-GO);
PNATE/2005(São Francisco do Maranhão-MA); BRALF/2006 e
PNATE/2008(Serrano do Maranhão-MA); PDDE/2008 e PNATE/2009
(Serrano do Maranhão-MA); PEJA/2004(Lagoa Seca-PB); EJA Recomeço - Programa Supletivo/2001(União dos Palmares-AL);
PDDE/2006(São Francisco do Maranhão-MA); 93.672/2001 e
840274/2003; 750785/2000; EJA/2003 e Convênio n° 93758/20019
(Vitorino
Freire-MA);
PNATE/2004
(Serrolândia-BA);
PNAE/PNAC/2004 (Serrolândia-BA); PNAE/2000, PNAE/2004,
PDDE/2004 e PEJA/2004 (Jaguaripe-BA); PNAE/2008(Quantipuru-PA);
PEJA/2006(Itaporanga-PB), PNATE/2006 e PEJA/2006 (Lábrea-AM);
PNAE/2001(Tuneiras do Oeste-PR); PNAE/2002(Tuneiras do
Oeste-PR);
PEJA/2005,
PEJA/2006,
PNATE/2007
e
PDDE/2008(Itaguatins-TO); 807120/2005 e 816672/2005; PNAE/2001 e
Convênio n° 40566/98(Palmeiras-BA); PNAE/2000 (Livramento-PB);
PEJA/2005; PEJA/2006(João Lisboa-MA); PEJA/2005 (Maracanã-PA);
PEJA/2006 e BRALF/2007(Monte das Gameleiras-RN); PEJA/2005 e
PEJA/2006(Curuçá-PA); PEJA/2006 (Correntina-BA); EJA/2002,
EJA/2003(Alvarães-AM);
PNATE(Panelas-PE);
EJA/2003(Lamarão-BA); PNATE/2006 (Porto Rico do Maranhão-MA);
EJA/2002(Xapuri-AC); PEJA/2006(Ipojuca-PE); PNAE/2002(Poço
Branco-RN);
PEJA/2004(Lamarão-BA);
PEJA/2004(Anísio
de
Abreu-PI);
PEJA/2004(Cândido
Mendes-MA); PEJA/2006 e
PNATE/2005(Tenente
Laurentino
Cruz-RN);
PEJA/2004(Paulo
Ramos-MA);
PNATE/2004(Sapeaçu-BA);
655697/2008;
EJA/2003(Tenente Laurentino Cruz-RN); PEJA/2004(Rio Tinto-PB);
PNAE//2001(Nova Olinda do Norte-AM); PNAE//2002(Nova Olinda do

Norte-AM);
PNAE//2003(Nova
Olinda
do
Norte-AM);
PNATE//2004(Nova Olinda do Norte-AM); PNATE/2005 e
PNATE/2006(Bujaru-PA); PEJA/2004 e PNATE/2004 (Cristino
Castro-PI); PEJA/2004(Nova Olinda do Norte-AM); PNATE/2005 e
PEJA/2006(Igarapé do Meio-MA); 5398/97; PNAE/2004(São benedito
do Rio Preto-MA); PEJA/2005(Saloá-PE); BRALF/2005(Serrano do
Maranhão-MA);
PNAE/2005(Serrano
do
Maranhão-MA);
PNAE/2006(Serrano do Maranhão-MA); PNAE/2007(Serrano do
Maranhão-MA);
PNAE/2008
(Serrano
do
Maranhão-MA);
PEJA/2006(Porto
de
Moz-PA);
PNAE/2007(Trairi-CE);
PNATE/2006(Cáceres-MT); Convênio n.º 800287/2006 e PNAE/2005 e
2006 (Igarapé do Meio-MA); PNATE/2006(Queimadas-BA);
PDDE/2003, PNAE/2003 PNAC/2003 e PNAE/2003(Pacaraima-RR);
PEJA/2005(Cantá-RR); 669/96/FAE; PNATE/2004 (Chupinguaia-RO);
PEJA/2004(Chupinguaia-RO); PNATE e PEJA/2005 (Santa Rita-MA);
PNAE/2005 (Santa Rita-MA); PEJA/2006 (Araguanã-MA); PEJA/2005
(Araguanã-MA).

Total

174

Quanto ao acompanhamento dos prazos de apresentação de Prestação de Contas das transferências
concedidas, o FNDE apresentou arquivo com as datas de notificação dos convenentes cujos registros das
transferências no SIAFI estão classificados na situação "A COMPROVAR” com Vigência Expirada.
Embora que, na maioria das vezes, intempestivamente.
Causa:
Em desacordo com o Art. 10 do Decreto 7.481/2011, que trata da estrutura regimental do FNDE, o
Diretor Financeiro, responsável pela coordenação, supervisão e acompanhamento da execução das
atividades de prestação e tomada de contas dos recursos transferidos pelo FNDE, apesar de ter
planejado o sistema SiGPC para essa atividade, mas cujo prazo para conclusão será o final de 2013, não
conseguiu, no exercício de 2011, implementar mecanismos de controles internos administrativos que
conseguissem diminuir o lapso temporal de cerca de 9 anos, verificado por esta Controladoria, entre a
identificação de situações e providências relativas às transferências concedidas que exijam a instauração
da Tomada de Contas Especial.

Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício n.º 1300/2012 – PRESIDÊNCIA/FNDE, de 11/06/2012, foi informado:
“Tendo em vista que o SIGPC envolve diversas módulos, incluindo Análise financeira, Débitos
apurados, Efeitos Suspensivos, Análise de Migração e demais funcionalidades com elevada
complexidade, o prazo para conclusão será de 2013.
Abaixo, encaminho os módulos do SiGPC e sua atual situação:
PC Online: Em produção os pacotes 1 ao 4 e 2 – Casos de Uso do pacote 12. Os demais pacotes estão
disponíveis em homologação aguardando autorização dos gestores para disponibilizar em ambiente de
produção.
Formalidade: Em produção. Hoje, há o atendimento de algumas demandas, corretivas e evolutivas já
encaminhadas à COM Braxis, sendo homologadas com os gestores.
Analise Financeira: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.

Débitos apurados: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.
Efeitos Suspensivos: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.
Migração: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação; implementação;
testes; homologação e implantação."
Análise do Controle Interno:
Com a finalização do SiGPC somente no final de 2013 permanece as fragilidades no setor de prestação
de contas em identificar e instaurar as Tomada de Contas Especial tempestivamente. Diante disso, o
gestor deverá adotar medidas que venham reduzir o lapso temporal entre o fato gerador e a abertura das
TCEs pelo FNDE.
Recomendações:
Recomendação 1:
Aprimorar a sistemática de controle sobre os convênios e transferências diretas realizadas de modo a
evitar o aumento do estoque de convênios inadimplentes sem a devida abertura de TCE.
Recomendação 2:
Apresentar cronograma para a finalização da implantação do SigPC de modo que seja possível verificar
o lapso temporal entre a apresentação das prestações de contas e a sua análise e permitir a
tempestividade das análises.

4.1.5. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS
4.1.5.1. Constatação (33)

Permanência de atuação insuficiente e intempestiva da UJ na análise das prestações de contas de
transferências apresentadas.

Para análise das prestações de contas das transferências, o FNDE dispõe de 16 servidores, sendo 13 para
análise das transferências voluntárias (convênios) e 03 para análise das transferências automáticas.
No final de 2011 o FNDE dispunha de um estoque de prestações de contas na situação de aprovar de
15.986(SIAFI 2011) transferências voluntárias e 82.561 transferências automáticas (Relatório Gestão
Exercício de 2011).
No exercício de 2011 do total de prestação de contas apresentadas ao FNDE pelos convenentes foi
objeto de análise 4,14% dos recursos transferidos por convênios e 0% dos recursos repassados por
transferências automáticas. No entanto se considerarmos as prestações de contas analisadas pelo FNDE
independente do exercício em que a prestação de contas foi apresentada, temos para os três últimos
exercícios os dados demonstrados abaixo, com base nos Quadros A.6.4 e A.6.5, encaminhados pelo
FNDE, por meio do Ofício n.º 1300, de /06/2012.

Exercício

Convênios

Transferências Automáticas

Relatório de Gestão 2011

Verifica-se que o percentual de prestação de contas analisadas pelo FNDE em relação às contas
prestadas em 2011 é 16,63%, mas se considerarmos o volume total de prestação de contas que estão na
situação de “A Aprovar”, verifica-se que do estoque de 15.986 somente 3% foi analisada pelo órgão. O
mesmo acontece com as transferências automáticas que em relação ao estoque de prestações de contas
(82.561) somente foram analisadas em 2011 o equivalente a 4,8%. Esses dados mostram o baixo índice
de análise das prestações contas em relação ao estoque, gerando um aumento no passivo incapaz de ser
solucionado, haja vista a demanda de transferências sob a responsabilidade do FNDE e o reduzido
número de servidores no setor de análise de prestação de contas.

Causa:
Os recursos materiais e humanos disponíveis para análise de prestação de contas é incompatível com o
número de processos a ser analisado.
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Memorando nº 124/2012 – DIFIN/FNDE o FNDE apresentou as seguintes informações:
“Como já informado a essa Controladoria-Geral da União (CGU), a análise tempestiva das prestações de
contas é um dos principais desafios enfrentado por esta Autarquia, inclusive, em função de que os
recursos materiais e humanos disponíveis para análise de prestação de contas é incompatível com o
número de processos a ser analisado, o que prejudica, assim, o cumprimento dos prazos regulares de
análise.
Em razão disso, o FNDE tem se dedicado à implementação e implantação do Sistema de Gestão de
Prestação de Contas - SiGPC que, ao automatizar grande parte das rotinas de análise, contribuirá
sobremaneira para potencializar o trabalho dos servidores, permitindo assim que o tempo de análise seja
reduzido até se criar um contexto onde a tempestividade se torne exequível.
Atualmente, projeta-se que as prestações de contas recebidas em 2012, por meio do módulo PC Online
do SiGPC, aguardarão, em média, 1 (um) ano para serem submetidas a análise, e, para os exercícios
subsequentes, projeta-se a análise tempestiva das prestações de contas.”
Após a reunião de busca conjunta de solução, o gestor, por meio do Ofício n.º 1300/2012 –
PRESIDÊNCIA/FNDE, de 11/06/2012, apresentou o que segue:
“Tendo em vista que o SIGPC envolve diversas módulos, incluindo Análise financeira, Débitos
apurados, Efeitos Suspensivos, Análise de Migração e demais funcionalidades com elevada
complexidade, o prazo para conclusão será de 2013.
Abaixo, encaminho os módulos do SiGPC e sua atual situação:
PC Online: Em produção os pacotes 1 ao 4 e 2 – Casos de Uso do pacote 12. Os demais pacotes estão
disponíveis em homologação aguardando autorização dos gestores para disponibilizar em ambiente de
produção.
Formalidade: Em produção. Hoje, há o atendimento de algumas demandas, corretivas e evolutivas já
encaminhadas à COM Braxis, sendo homologadas com os gestores.
Analise Financeira: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.
Débitos apurados: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.

Efeitos Suspensivos: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação;
implementação; testes; homologação e implantação.
Migração: levantamento de requisitos; documentação; validação da documentação; implementação;
testes; homologação e implantação."

Análise do Controle Interno:
O gestor confirma que os recursos materiais e humanos disponíveis para análise de prestação de contas é
incompatível com o número de processos a ser analisado. Informa, ainda, que o Sistema de Gestão de
Prestação de Contas – SiGPC, que está sendo implantado reduzirá o passivo das prestações de contas,
pois automatizará parte das rotinas de análise e potencializará o trabalho dos servidores a partir de 2012,
com as prestações de contas apresentadas pelo módulo “PC Online”. Entretanto, conforme apresentado
pelo órgão, a conclusão do SiGPC está prevista para 2013 e o módulo “PC Online”, que segundo o
gestor já está sendo utilizado, encontra-se em funcionamento parcial, haja vista que existem pacotes do
referido módulo que estão em homologação aguardando autorização dos gestores para disponibilizar em
ambiente de produção.
Recomendações:
Recomendação 1:
Aprimorar a sistemática de controle sobre os convênios e transferências diretas realizadas de modo a
evitar o aumento do estoque de passivo de análise das prestações de contas recebidas, envidando
esforços no sentido de colocar em operação o Sistema de Gestão de Prestação de Contas- SiGPC na
modalidade on-line já para todas as prestações de contas recebidas a partir do exercício de 2012.

Recomendação 2:
Apresentar cronograma para a finalização da implantação do SigPC para apresentação de relatórios em
que seja possível verificar o lapso temporal entre a apresentação das prestações de contas e a sua análise
e permitir a tempestividade das análises.

4.2. Subárea - AP REESTRUT. REDE FÍSICA PÚB. DE EDUC. BÁSICA
4.2.1. Assunto - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS
4.2.1.1. Informação (69)

Informação básica da ação 09CW- Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação
Básica

Trata-se da ação 09CW- Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica, cuja
finalidade é prover apoio para assegurar disponibilidade de rede física escolar em condições adequadas
de funcionamento, no que tange à quantidade de unidades educacionais e à qualidade da infraestrutura
dos estabelecimentos de educação básica pública, sendo a ação executada diretamente pela Secretaria
de Educação Básica por meio de transferência de recursos financeiros às entidades públicas federal,
estadual, distrital e municipal, por convênio e/ou assinatura de acordo de cooperação técnica. O
montante de recursos executados nesta ação, no exercício de 2011, está discriminado no quadro abaixo:

% da Despesa Executada da Ação
Executadas
Ação
09CWApoio
à Despesa
em relação à despesa Executada do
Reestruturação
da
Rede (R$)
Programa
Física Pública da Educação
Básica
521.419.332,43
18,75%
Fonte: SIAFI Gerencial. A despesa executada refere-se à soma da despesa liquidada com a despesa
inscrição em restos a pagar não- processados.
4.2.2. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS
4.2.2.1. Constatação (51)

Falha na planilha orçamentária de Projeto Padrão para construção de escolas do Programa
Proinfância

Por meio da SA n° 201203288/002, de 11.04.2012, a equipe de auditoria solicitou ao FNDE
esclarecimentos quanto à divergência identificada na planilha orçamentária de Projeto Padrão para
construção de escolas do Programa Proinfância, como segue:
Na Planilha Orçamentária Padrão, disponibilizada pelo FNDE, por meio do seu sítio na Internet, aos
entes federados interessados na construção de escolas de educação infantil – Projeto Tipo B, percebe-se
uma divergência de quantitativos no Item referente à Porta de Vidro temperado dupla de abrir, em
relação aos que constam do Projeto Arquitetônico, do Catálogo de Componentes e do Caderno de
Encargos.
O Item 04.01.400 - VIDROS - PV6 - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO - 160X210cm informa um
quantitativo necessário de 13,80m². No Catálogo de Componentes, Código PV - 06, é apresentado como
sendo 02 (duas) unidades de "Porta de Vidro Temperado Dupla de Abrir 160x210cm", assim, 02
unidades multiplicadas por 3,36m² seriam iguais a 6,72m² (seis inteiros e setenta e dois centésimos).
Procedendo a diferença dos quantitativos, acima referenciados, conclui-se que a Planilha Padrão está a
maior em 7,08m² (sete inteiros e oito centésimos).
O FNDE, por meio do Memorando n°147/2012/CGEST/DIGAP/FNDE/MEC, de 19.04.2012, o FNDE
informou o seguinte:
“(...) Para dar suporte aos municípios, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE
desenvolveu dois projetos padronizados para a construção de escolas de educação infantil, sendo um
com 1.211,92 metros quadrados de área construída – denominado ProInfância B, e outro com 564,47
metros quadrados de área construída – denominado ProInfância C. Os projetos arquitetônicos foram
desenvolvidos por equipe técnica do FNDE e os projetos complementares e orçamentos foram
elaborados pelo Núcleo de Projetos da Universidade de Brasília.
Durante a execução das obras, por parte dos convenentes, constatou-se a necessidade de reformulações
e adequações dos projetos desenvolvidos para as creches, sendo que no fim do exercício de 2010
verificou-se a necessidade de atualização do projeto, buscando aprimorar a qualidade do espaço
educativo. Ao longo do exercício de 2008 foram realizados ajustes nos projetos referenciados, com a
finalidade de facilitar o entendimento das peças técnicas.
Especificamente sobre divergência indicada no parecer da CGU foi notada a divergência no serviço
04.01.400 – Vidros – Portas de vidro temperado – 160 X210, entre a planilha orçamentária e o caderno
de especificações. Tal fato foi solucionado, tendo sido atualizada a versão do referido documento no sítio
do FNDE, na internet.
Destacamos que, por meio do Processo Administrativo n°23034.025642/2012-18 foram estabelecidos os
requisitos para a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos com vistas à revisão,
atualização e compatibilização dos projetos e orçamentos existentes de escolas de educação infantil

padronizados pelo FNDE (Escola infantil tipo B e Escola Infantil tipo C).
O Pregão Eletrônico n°49/2011 para a contratação da referida empresa teve como vencedora a Aro Arco
Ltda., que firmou o contrato de n°217/2011 com o FNDE, que estabelece 140 dias úteis para a
realização do objeto do contrato. A conclusão dos trabalhos está prevista para maio de 2012.
Com essas providências acreditamos sanar as divergências de projeto, inclusive a constatada pela
auditoria, e produzir os orçamentos em conformidade com as peças técnicas.”
Em consulta ao sítio do FNDE, entretanto, realizada em 17.5.2012, constatamos que no item 04.01.400 –
Vidros – Portas de vidro temperado – 160x210 da planilha orçamentária disponibilizada, constam os
mesmos 13,80m², o que diverge, portanto, da informação prestada por essa Autarquia no memorando
supramencionado.
Causa:
De acordo com o Art. 87 da Portaria nº852, de 04 de setembro de 2009, e com o Art. 13 do Decreto
7.481/2011, que tratam da estrutura regimental do FNDE, o Diretor de Programas e Projetos
Educacionais foi o responsável pela prestação da assistência financeira e suporte técnico aos Estados e
Municípios na execução de projetos especiais de construção e adequação de escolas ou salas de aula das
redes públicas e comunitárias de ensino na maior parte do exercício analisado. Como tal, caberia ao
citado diretor o desenvolvimento de controles internos administrativos que impedissem que a
documentação técnica referente ao projeto de creche tipo B do Programa Proinfância, feito pelo Núcleo
de Projetos da UnB, ocasionasse sobrepreço no item portas de vidro temperado, devido à falha na
planilha orçamentária, que possuía equívocos na metragem desse item.
Manifestação da Unidade Examinada:
Em resposta ao relatório preliminar, por meio do Ofício nº, 1495/2012 – PRESIDÊNCIA/FNDE/MEC,
de 11.7.2012, o FNDE encaminhou cópia do Processo 23034.025642/2010-18, que trata da contratação
de empresa para revisão, atualização e compatibilização dos projetos arquitetônicos de escolas de
educação infantil.
Além disso, neste Ofício, o FNDE apresentou as seguintes considerações:
“001
1. A divergência indicada no parecer da CGU, especificamente em relação ao item 04.01.400 – Vidros –
subitem: PV6 - Portas de vidro temperado – 160x210 foi notada e tal fato foi sinalizado à empresa
contratada por meio do Processo Administrativo nº 23034.025642/2010-18 para a revisão de projetos. A
adequação da planilha orçamentária encontra-se em andamento, pois o contrato e os prazos para a
entrega do produto final pela empresa contratada ainda encontram-se vigentes, conforme documentação
comprobatória em anexo: cópia do referido Processo Administrativo e ata da reunião do dia
15/02/2012;
2. A adequação da planilha orçamentária será realizada após a conclusão dos serviços de revisão e
respectiva emissão de anotação de responsabilidade técnica, por parte e da empresa contratada para tal;
3. No aguardo do recebimento da nova planilha bem como de todo o conjunto do projeto executivo
revisado, como solução temporária ao problema de divergência entre planilha e demais peças do projeto,
houve publicação de errata no sitio do FNDE, link a seguir: http://www.fnde.gov.br/index.php/proinfconsultas. A errata dispõe especificamente sobre a divergência no item 04.01.400 – Vidros – Portas de
vidro temperado – 160x210, conforme cópia em anexo;
002:
1. Sobre divergência em questão indicada no parecer da CGU, foi constatado previamente pela equipe
técnica do FNDE, por meio da análise do projeto que o motivo da divergência pode derivar de um
equívoco na contabilização e especificação do material vidro;
2. O item 04.01.400 da planilha contempla um subitem: Vidro laminado de fechamento - parte superior
dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias). O quantitativo estimado para este item

na planilha, 13,80m², é, a principio, insuficiente para o fechamento da referida área, se analisarmos as
peças gráficas do projeto;
3. A partir desta analise prévia, constata-se que os quantitativos de vidro registrados a maior no subitem
Portas de vidro temperado – 160x210 tem compensado os quantitativos contabilizados à menor no
subitem Vidro laminado de fechamento. Assim, não vem ocorrendo, a princípio, repasse de recursos e
valores em excesso.
4. Contudo, para que esta análise seja feita de maneira mais correta e precisa e seja comprovada esta
constatação prévia, é necessário aguardar a conclusão final da revisão da planilha, orçamentária por
parte da empresa contratada;
003:
1. O atesto do recebimento da documentação técnica referente ao projeto, elaborada pelo Núcleo de
Projetos da Universidade de Brasília, se deu por meio de nota técnica 005/2008 datada de 12/06/2008,
conforme copia em anexo (arquivo anexado);
Recomendação 004:
1. O Pregão Eletrônico nº 49/2011 para a contratação da empresa especializada na elaboração de
projetos com vistas à revisão, teve como vencedora a Aro Arco Ltda., que firmou o contrato de nº
217/2011. Conforme informado, a revisão dos projetos encontra-se em andamento com a conclusão dos
trabalhos prevista para 31 de julho de 2012, conforme copia do processo em anexo (papel) e da ata da
reunião do dia 15/02/2012 (anexado em papel), que estipulou prazo de inicio dos trabalhos;
2. Conforme acordado em reunião, evitando prejuízos para a contratada, o prazo se iniciou a partir da
data de 15/02/2012, data da reunião inicial entre contratada e contratante – e não da assinatura do
contrato - seguindo-se a partir de então os prazos constantes do quadro acima:

PRODUTOS

PRAZO
PARA PRAZO
APRESENTAÇÃO
ANÁLISE

PARA PRAZO
AJUSTES

1º Produto

06/03/2012

08/03/2012*

23/03/2012

2º Produto

04/05/2012

08/05/2012

15/05/2012

3º Produto.

26/06/2012

29/06/2012

06/07/2012

Revisão final

20/07/2012

24/07/2012

31/07/2012

Prazo total

110dias úteis

PARA

* O prazo para analise da contratante FNDE de dois dias foi prorrogado nesta ocasião, sendo a
contratada de acordo, conforme email enviado. O prazo se estendeu até o dia 16/03/2012, a partir do
qual se passou a contar normalmente o calendário de entregas.

Análise do Controle Interno:
O gestor informa que está fazendo a avaliação solicitada por esta CGU, ou seja, se houve repasses de
recursos e despesas realizadas considerando a metragem equivocada. Informa também que a divergência

pode ter derivado de um equívoco na contabilização e especificação do material "vidro". O FNDE,
portanto, não foi conclusivo a respeito do motivo da divergência.
Quanto à avaliação que está sendo executada pelo FNDE, faz-se necessário que seja concluída na maior
brevidade possível pois, o número de creches "padrão tipo B" registradas no SIMEC (2.606 unidades)
na data de 25 de julho de 2012 é elevado e, dessa forma, uma falha em apenas um item da planilha
orçamentária disponibilizada pelo FNDE pode ocasionar prejuízo significativo ao erário.

Recomendações:
Recomendação 1:
Concluir se houve repasses de recursos e despesas realizadas considerando a metragem equivocada. Se
houve, discriminar as medidas adotadas com vistas ao ressarcimento dos valores.

Recomendação 2:
Apurar o motivo da divergência na metragem do projeto da creche tipo "B" e apresentar comprovante de
que houve adequação da planilha orçamentária.

Recomendação 3:
Desenvolver controles internos administrativos que demonstrem a realização de testes que permitam
aferir a confiabilidade dos projetos contratados.

Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201203288
Unidade Auditada: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Exercício: 2011
Processo: 23034.005685/2012-31
Município/UF: Brasília/DF
Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente
aqueles listados no art.10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no período de 01/01/11 a 31/12/11.
Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no
Relatório de Auditoria Anual de Contas constante deste processo, em atendimento à legislação
federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações
de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.
Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203288, proponho que o encaminhamento das contas
dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja como indicado a seguir, em função da
existência de nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações correlatas
discriminadas no Relatório de Auditoria.
1. Regular com ressalvas a gestão do(s) seguinte(s) responsável(is)
1.1
CPF: ***.416.934-**
Cargo: Presidente no período de 01/01/2011 a 31/07/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203288, item 3.1.2.2.
Fundamentação:
Mesmo após constatações apresentadas nos relatórios de auditoria dos processos de contas de 2007,
2008, 2009 e 2010, em que este agente também foi o presidente do FNDE, além de ser o
responsável pelo Programa 1061 – Brasil Escolarizado; o agente permaneceu sem efetivamente
conseguir estruturar a autarquia para ser capaz de realizar a avaliação dos resultados das ações do
Programa 1061 – Brasil Escolarizado.
1.2 CPF: ***.074.460-**
Cargo: Diretor de Ações Educacionais no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203288, item 4.1.3.1.
Fundamentação:
Em desacordo com o Art. 11 do Decreto 7.481/2011, que trata da estrutura regimental do FNDE, e
das Resoluções 02/2010 e 31/2011 do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõem sobre a

descentralização e execução de créditos orçamentários dessa autarquia para outros órgãos ou
entidades da administração pública federal; o Diretor de Ações Educacionais que é o responsável
pelo planejamento e coordenação da normatização e execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, não planejou controles internos administrativos que permitissem
identificar plenamente o cumprimento do objeto estabelecido em planos de trabalho de termos de
cooperação técnica relacionados ao PNAE, ocasionando fragilidades na análise conclusiva dos
termos de cooperação e cumprimento parcial de normativos.
1.3 CPF: ***.743.801-**
Cargo: Diretor Financeiro no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203288, relativo aos itens 4.1.4.1.
Fundamentação:
Em desacordo com o Art. 10 do Decreto 7.481/2011, que trata da estrutura regimental do FNDE, o
Diretor Financeiro responsável pela coordenação, supervisão e acompanhamento da execução das
atividades de prestação e tomada de contas dos recursos transferidos pelo FNDE, apesar de ter
planejado o sistema SiGPC para essa atividade, mas cujo prazo para conclusão será o final de 2013,
não conseguiu, no exercício de 2011, implementar mecanismos de controles internos
administrativos que conseguisse diminuir o lapso temporal de cerca de 9 anos, verificado por esta
Controladoria, entre a identificação de situações e providências relativas às transferências
concedidas que exijam a instauração da Tomada de Contas Especial.
1.4 CPF: ***.469.757-**
Cargo: Diretor de Programas e Projetos Educacionais no período de 01/01/2011 a 27/09/2011.
Referência: Relatório de Auditoria número 201203288, relativo aos itens 4.2.2.1.
Fundamentação:
De acordo com o Art. 87 da Portaria nº852, de 04 de setembro de 2009, e com o Art. 13 do Decreto
7.481/2011, que tratam da estrutura regimental do FNDE, o Diretor de Programas e Projetos
Educacionais foi o responsável pela prestação da assistência financeira e suporte técnico aos
Estados e Municípios na execução de projetos especiais de construção e adequação de escolas ou
salas de aula das redes públicas e comunitárias de ensino na maior parte do exercício analisado.
Como tal, caberia ao citado diretor o desenvolvimento de controles internos administrativos que
impedissem que a documentação técnica referente ao projeto de creche tipo B do Programa
Proinfância, feito pelo Núcleo de Projetos da UnB, ocasionasse sobrepreço no item portas de vidro
temperado, devido à falha na planilha orçamentária, que possuía equívocos na metragem desse
item.
2. Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das folhas 001 a
020 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado têm, por parte deste
órgão de controle interno, encaminhamento proposto pela regularidade da gestão, tendo em vista a
não identificação de nexo de causalidade entre os fatos apontados e a conduta dos referidos agentes.

Brasília/DF,
__________________________________________________

Adriano Augusto de Souza
Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Educação II

de agosto de 2012.
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Relatório: 201203288
Exercício: 2011
Processo: 23034.005685/2012-31
Unidade Auditada: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
Município/UF: Brasília/DF
Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da
União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada, expresso
opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol
de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de
auditoria.
2.
No exercício sob exame, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
executou 55 Ações de 10 Programas do Orçamento-Geral da União, com destaque para três Ações
finalísticas: 8744 (Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica) e 6310 (Distribuição de
Equipamentos para a Educação Especial), as quais atingiram, respectivamente, 97%, e 218% da
meta física prevista.
3.
As principais constatações identificadas referem-se a fragilidades na análise conclusiva dos
termos de cooperação e cumprimento parcial de normativos; fragilidades nos controles da área de
prestação de contas, resultando em morosidade da UJ na identificação de situações e providências
relativas às transferências concedidas que exijam instauração de Tomada de Contas Especial;
permanência de falta de avaliação dos resultados das ações do Programa 1061- Brasil Escolarizado
desde o exercício de 2007 e falha na planilha orçamentária de Projeto Padrão para construção de
escolas do Programa Proinfância.
4.
As causas principais dessas ocorrências anteriormente mencionadas foram: não
planejamento de controles internos administrativos que permitissem identificar plenamente o
cumprimento do objeto estabelecido em planos de trabalho de termos de cooperação técnica
relacionados ao PNAE; não implementação de mecanismos de controles internos administrativos
que conseguissem diminuir o lapso temporal de cerca de 9 anos entre a identificação de situações e
providências relativas às transferências concedidas que exijam a instauração da Tomada de Contas
Especial; não realização da avaliação dos resultados das ações do Programa 1061 – Brasil
Escolarizado; e não desenvolvimento de controles internos administrativos que impedissem que a
documentação técnica referente ao projeto de creche tipo B do Programa Proinfância, feito pelo
Núcleo de Projetos da UnB, ocasionasse sobrepreço no item portas de vidro temperado. As
recomendações formuladas foram no sentido de que o FNDE implantasse um formulário padrão de
parecer conclusivo para os termos de cooperação relacionados em que constem como campos
obrigatórios: “a) alcance do objetivo geral e dos específicos apresentados no Plano de Trabalho; b)
atendimento das metas propostas no Plano de Trabalho; c) aplicabilidade dos resultados produzidos
pelos colaboradores na execução do PNAE; d) conformidade da execução com o Plano de
Trabalho”; aprimorar a sistemática de controle sobre as transferências realizadas de modo a evitar o
aumento do estoque com prestações de contas inadimplentes sem a devida abertura de TCE; avaliar
o resultado das ações que migraram do Programa Brasil Escolarizado para o Programa Temático
Educação Básica; informar se houve repasses de recursos e despesas realizadas considerando a

metragem equivocada, e caso tenha havido, discriminar as medidas adotadas com vistas a resolução
do fato identificado.
5.
No que concerne ao cumprimento do Plano de Providências Permanente da UJ, a equipe
considerou que as providências adotadas pela UJ em relação às determinações exaradas pelo TCU
sobre a utilização do SICONV foram concluídas em fevereiro de 2012. Quanto as recomendações
efetuadas pela CGU, foram realizados testes numa amostra de 12 recomendações estruturantes,
tendo como conclusão o atendimento pleno de 2 recomendações, o atendimento parcial de 7 e o não
atendimento de 3. Essas pendências estão sendo monitoradas por essa Controladoria para garantir a
adoção das medidas saneadoras.
6.
Quanto ao funcionamento do controle interno, a equipe considera parcialmente válidos o
ambiente e os procedimentos de controle e a avaliação de risco, tendo em vista que ainda não está
concluído o plano institucional da entidade, o FNDE não dispõe de mecanismos institucionalizados
de identificação dos processos críticos, não realiza diagnóstico de riscos nem elaborou manuais e
check-lists para padronizar a atuação dos servidores nas áreas de Registros de Preços Nacional e
Termos de Cooperação. No que tange ao monitoramento das áreas avaliadas, os procedimentos
adotados não foram capazes de evitar impropriedades nos processos analisados, precisando ser
revistos e melhorados, com o objetivo de buscar maior aderência à legislação que regulamenta os
assuntos. Em relação aos mecanismos de informação e comunicação, esses foram considerados
neutros, pois, em que pese a divulgação das informações relacionadas às ações relevantes da
Unidade por meio de internet e intranet, não se verificou a utilização desses instrumentos para
divulgação e conscientização acerca da importância dos controles internos.
7.
Dentre as práticas administrativas adotadas ao longo do exercício que favoreceram
positivamente as operações do FNDE, destaca-se: a criação e utilização de um sistema
informatizado para controle das adesões às atas de registro de preços na Unidade (SIGARP), com
objetivo de gerenciar os pedidos de adesão feitos pelos estados e municípios interessados em
adquirir os produtos/equipamentos registrados pelo RPN; a obrigatoriedade a partir de 2012 para a
utilização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) para o processamento online de
todas as fases relacionadas à prestação de contas; bem como a institucionalização do Núcleo de
Educação a Distância (Nead) no âmbito do FNDE.
8.
Assim, 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 VI, art. 13 da IN/TCU/n.º
63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de
Auditoria conforme quadro a seguir:
Proposta de
Certificação

CPF

Cargo

***.416.934-**

Presidente no período de
01/01/2011 a 31/07/2011

Regular com ressalvas

Relatório de Auditoria
número 201203288,
item 3.1.2.2

***.743.801-**

Diretor Financeiro no
período de 01/01/2011 a
31/12/2011

Regular com ressalvas

Relatório de Auditoria
número 201203288,
relativo aos itens
4.1.4.1

Diretor de Ações
Regular com ressalvas
Educacionais no período de
01/01/2011 a 31/12/2011

Relatório de Auditoria
número 201203288,
item 4.1.3.1

***.074.460-**

Fundamentação

***.469.757-**

Diretor de Programas e
projetos Educacionais no
período de 01/01/2011 a
27/09/2011

Regular com ressalvas

Relatório de Auditoria
número 201203288,
relativo aos itens
4.2.2.1

9.
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/DF,
JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ
Diretor de Auditoria da Área Social

de setembro de 2012.

