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1 INTRODUÇÃO  

 

 Apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT para o 

exercício de 2014, da Universidade Federal de Goiás. O Plano foi elaborado de acordo com a 

Instrução Normativa nº 07 de 29 de dezembro de 2006 da Controladoria Geral da União, que 

estabelece normas de elaboração e acompanhamento de execução do PAINT das entidades da 

administração indireta do Poder Executivo Federal, bem como o disposto na Instrução 

Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007 CGU/SFCI. 

  

 

 2 AUDITORIA INTERNA 

 

 Criada a partir de 13/01/2003, a Unidade de Auditoria Interna da Universidade Federal 

de Goiás, tem como principal objetivo, desempenhar suas atividades objetivando o 

fortalecimento da gestão, numa atuação que consiste em agregar valor ao gerenciamento 

governamental, contribuindo para o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e ao orçamento da União no âmbito da entidade, a 

comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados, quanto à economicidade, eficácia e 

eficiência da gestão. Pauta suas atividades nos critérios abordados pelo Sistema de Controle 

Interno do Poder Executivo Federal. 

 A Unidade de Auditoria Interna está em processo de reestruturação e passou por 

importantes mudanças durante o exercício de 2013 com a aprovação de um novo Regimento 

Interno pela Resolução CONSUNI 35/2013 alterando a vinculação da AUDIN e algumas 

competências, a criação de Matriz de Riscos, aprimoramento do PAINT e a elaboração de 

orientação administrativa que define prazos ao cumprimento das requisições da AUDIN. O 

processo de reestruturação e mudanças permaneceu em 2014 com a posse de uma nova 

auditora para reforçar a equipe. 

 A Auditoria Interna conforme seu Regimento Interno no Art. 3º, Incisos I a IV, da 

Resolução CONSUNI 35/2013 tem como finalidades:  

I- assessorar a Reitoria da Universidade Federal de Goiás, 

acompanhando as atividades desenvolvidas, objetivando contribuir 

para o funcionamento eficiente e eficaz da gestão orçamentária e 

financeira; 

II- recomendar a adoção de medidas de controle preventivo, bem 

como corretivos, em conformidade com as normas pertinentes a esta 

Universidade e à legislação federal correspondente; 

III- proporcionar assistência, orientação e informação aos diversos 

setores da Universidade, visando contribuir com a adequada 

funcionalidade da instituição; 

IV- desempenhar as atividades de controle interno, no âmbito da 

gestão administrativa e institucional da Universidade, em 

conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pelo poder 

público federal. 

Ainda segundo a Resolução CONSUNI 35/2013: 

Art. 4° Compete à Auditoria Interna da Universidade Federal de 

Goiás: 
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I - acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no 

âmbito da instituição, visando comprovar a conformidade de sua 

execução; 

II - assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da 

execução dos programas de governo, visando demonstrar o nível de 

execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do 

gerenciamento; 

III – verificar a execução do orçamento da instituição conforme os 

limites e as destinações estabelecidos na legislação pertinente; 

IV - verificar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão; 

V - orientar subsidiariamente os dirigentes da instituição quanto aos 

princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de 

prestar contas; 

VI - examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação anual de 

contas e tomadas de conta especiais de interesse da Universidade; 

VII - acompanhar a implementação das recomendações dos 

órgãos/unidades do sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal e do Tribunal de Contas da União; 

VIII - elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

correspondente ao exercício seguinte, que será aprovado pelo 

Conselho de Curadores, bem como o Relatório Anual de Atividades 

da Auditoria Interna. 

 A unidade de Auditoria Interna é composta de três servidoras, conforme quadro a 

seguir: 

SERVIDORES CPF FORMAÇÃO CARGO FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Maria Cecília César de Faria ***.077.721-** 
Ciências 

Contábeis 

Contado

r 

Chefe da 

Auditoria 

Interna 

8h/d 

 

Daniela Vieira de Oliveira 

 

***..437.931-** 

Ciências 

Econômicas 
Auditor 

 

- 

 

8h/d 

Carmen Thereza Pietsch Cunha 

Mendonca 
***..470.951-** Direito Auditor - 8h/d 

 

 

3 AÇÕES REALIZADAS PELA AUDIN 

 

 Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11 Inc. I e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4 

Inc. I, o RAINT deve conter a descrição das ações de auditoria interna realizadas pela 

entidade e ainda segundo o Art. 5º da IN 01/2007: 
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Art. 5º Ao descrever as ações de que trata o inciso I do artigo 4º, a 

unidade de auditoria interna deverá informar: 

I - números dos relatórios; 

II - áreas, unidades e setores auditados; 

III - escopos examinados; 

IV - cronograma executado; e 

V - recursos humanos e materiais empregados. 

 Segundo o PAINT/2014 a atuação da Auditoria Interna deveria abranger as seguintes 

áreas: 1- Controle da Gestão, 2 - Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, 3 - Gestão de 

Pessoas - Recursos Humanos, 4 - Reserva Técnica e previa as seguintes ações: 

Número Sequencial das 

Ações 
Objetivos / Resultados esperados Resultado obtido 

1- CONTROLE DA GESTÃO 

1.1       RAINT         

Elaborar e consolidar o 

RAINT do exercício de 

2013 

Apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos 

nas ações previstas no PAINT/2013 evitando o não 

cumprimento da IN 01/2007-CGU 

Relato de todas as atividades realizadas pela AUDIN 

durante o exercício de 2013 

Elaboração RAINT/2013 

1.2 Prestação de Contas 

Processo de Contas: 

Relatório de Gestão 

Elaborar e consolidar os itens de responsabilidade da 

AUDIN do Relatório de Gestão, conforme a DN-

TCU nº 127, de 15 de maio de 2013 e Portaria nº 

175/2013 – TCU 

Examinar se 100% das peças exigidas pelas Decisões 

Normativas do TCU vigentes e Portaria da CGU está 

inseridas no processo de contas.  

Preenchimento da PARTE 

A, ITEM 9.3, ANEXO II 

DA DN TCU Nº 127, DE 

15/05/2013 da prestação de 

contas da UFG do 

exercício de 2013 

1.3 Parecer Prestação de 

Contas 

Processo de Contas: Parecer 

das Contas 

Elaborar o Parecer de contas conforme a Portaria nº 

175/2013 - TCU, Decreto Nº 3.591, de 6 de setembro 

de 2000 e DN-TCU nº 127, de 15 de maio de 2013 

AUDIN examinará e emitirá parecer sobre a 

prestação de contas anual da entidade 

Emissão do Parecer - Pág. 

26 a 33 da Prestação de 

Contas da UFG 

1.4 Auditorias da CGU 

Apoio a Equipe da CGU 

Apoiar o Controle interno (CGU) no exercício da 

missão institucional 

Atendimento 100% de acordo com a demanda 

Relatório nº 20140004 

 

1.5 Monitoramento CGU 

Acompanhamento do 

cumprimento das 

Recomendações / 

Diligências formuladas pela 

CGU 

 Acompanhar a implementação das providências 

recomendadas no Plano de Providência Permanente - 

Evitar a reincidência dos pontos apontados. 

Acompanhamento de 100% das recomendações CGU 

Relatório nº 20140003 

Relatório nº 20140014 
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Número Sequencial das 

Ações 
Objetivos / Resultados esperados Resultado obtido 

1.6 Monitoramento TCU 

Monitoramento do 

cumprimento das 

Recomendações / Acórdãos 

/ Diligências formuladas 

pela TCU 

 Acompanhar as recomendações e acórdãos TCU 
Relatório nº 20140006 

Relatório nº 20140016 

1.7 PAINT 

Elaborar o Plano anual de 

Atividades da Auditoria 

Interna – PAINT/2015  

 Elaborar Plano de Atividades a serem desenvolvidas 

no exercício de 2015. 

Descrever o planejamento das ações previstas nas 

áreas de controle da gestão, orçamentária, financeira, 

patrimonial, recursos humanos, a serem auditadas 

para o exercício posterior. 

PAINT/2015 elaborado 

1.8 Monitoramento 

AUDIN 

Monitoramento das 

recomendações de auditoria 

Verificar se as recomendações da AUDIN estão 

sendo implementadas. 

Acompanhamento de 50% das recomendações dos 

relatórios da AUDIN UFG 

Relatório nº 20140013 

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL 

2.1 Análise do Orçamento 

Análise do Orçamento 

disponibilizado à Instituição 

com ênfase nas ações: 

2032.20RK.0052 e 

2032.8282.0052 

 Avaliar o cumprimento das metas físicas propostas e 

se seus objetivos serão cumpridos. 

Comprovar a observância dos dispositivos legais 

(PPA, LDO e LOA), que parametrizaram a fixação 

orçamentária das despesas. 

20 % do Orçamento disponibilizado 

Relatório nº 20140001 

2.2 Diárias 

Avaliar a Prestação de 

contas de diárias no sistema 

SCDP com ênfase nas 

ações: 2032.20RK.0052 e 

2032.8282.0052 

Averiguar a efetivação da prestação de contas 

conforme a legislação vigente e os normativos 

internos. 

Verificar 10% dos processos de diárias pagos no 

período de janeiro a maio de 2014. 

Relatório nº 20140002 

Relatório nº 20140018 

2.3 Processos Licitatórios, 

Contratos e Pagamentos 

Análise da Execução do 

Orçamento, do processo 

licitatório e de contratos e a 

realização dos pagamentos 

 (exceto Fundação de 

Apoio) com ênfase nas 

ações: 2032.20RK.0052 e 

2032.8282.0052 

Verificar a regularidade dos processos licitatórios, 

inclusive dispensa e inexigibilidade, a execução do 

orçamento, a formalização de contratos, e a 

realização de pagamentos (quando for o caso) 

realizados no exercício de 2014 

10% do empenhado de 01/janeiro 31/julho/2014 

Relatório nº 20140009 
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Número Sequencial das 

Ações 
Objetivos / Resultados esperados Resultado obtido 

2.4 Fundações de Apoio 

Contratos com Fundações 

de Apoio 

 Avaliar as licitações, dispensas, inexigibilidade, 

transferências, prestações de contas e verificar o 

alcance dos objetivos contratados dos recursos junto 

as Fundações de Apoio para garantir a regularidade 

das contratações 

30% do empenhado para as fundações no período de 

01/janeiro a 31/agosto/2014 

Relatório nº 20140012 

2.5 Patrimonial 

Avaliação da Gestão 

Patrimonial dos Imóveis - 

Aluguéis dos imóveis 

Verificar à efetivação dos pagamentos e vigência dos 

contratos de Cessão do espaço físico do 

imóveis/Cantina/lanchonete no Campus, evitando 

descumprimento do contrato. 

Verificar das 50% das receitas provenientes de 

aluguel de imóveis/lanchonete 

Relatório nº 20140010 

3 - GESTÃO DE PESSOAS - RECURSOS HUMANOS 

3.1 Cessão 

 Verificar se os processos de cessão de servidores 

estão de acordo com a legislação e dentro do prazo 

vigente. Nos casos de reembolso, se os órgãos 

cessionários estão ressarcindo à UFG dentro do prazo 

legal. 

Evitar descumprimento da legislação e dispêndio 

indevido com despesas com pessoal 

50 % dos processos de cessão sem ônus para a UFG 

Relatório nº 20140005 

4- RESERVA TÉCNICA 

4.1 Orientações 

Assessoramento e 

Orientações 

Orientar os diversos setores da instituição, visando à 

eficiência e eficácia dos controles para melhor 

racionalização de programas e atividades 

100 % da demanda 

Relatório nº 20140008 

Relatório nº 20140011 

 

3.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS 

 

3.1.1 Ação: 1.1 Elaborar e consolidar o RAINT do exercício de 2013 

Nº dos Relatórios: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Audin. 

Escopos Examinados: Relato de todas as atividades realizadas pela AUDIN durante o 

exercício de 2013 

Cronograma Executado: 01 a 31/01/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  
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Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 22 1/176 

Computador, Legislação, Manuais, IN 01/2007-CGU, IN 07/2006-CGU. 

Daniela 22 1/176 

Descrição da Ação: 

O RAINT/2013 foi elaborado durante o mês de janeiro/2014 em conformidade com a 

legislação pertinente e encaminhado a CGU no dia 31/01/2014. O RAINT/2013 sofreu uma 

profunda reestruturação após estudo e análise crítica realizada pela Unidade de Auditoria 

Interna e auditorias realizadas pela CGU e TCU ao longo de 2013 para a total adequação à 

Instrução Normativa nº 07 de 29 de dezembro de 2006 da Controladoria Geral da União, que 

estabelece normas de elaboração e acompanhamento de execução do PAINT das entidades da 

administração indireta do Poder Executivo Federal, bem como o disposto na Instrução 

Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007 CGU/SFCI. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.2 Ação: 1.2 Processo de Contas: Relatório de Gestão 

Nº dos Relatórios: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: não se aplica. 

Escopos Examinados:  

Preenchimento da PARTE A, ITEM 9.3, ANEXO II DA DN TCU Nº 127, DE 

15/05/2013 da prestação de contas da UFG do exercício de 2013 com Informações Sobre a 

Atuação da Unidade de Auditoria Interna. 

Assessoramento a outras unidades 

Contatos com o TCU 

Cronograma Executado:  

Servidor Período 

Cecília 01/02/2014 a 14/02/2014 

Daniela 01/02/2014 a 28/02/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 10 1/80 
Computador, Legislação, Instrução Normativa TCU nº 63/2010, DN-TCU nº 127, de 

15 de maio de 2013 e Portaria nº 175/2013 - TCU. 

Daniela 20 1/160 
Computador, Legislação, Instrução Normativa TCU nº 63/2010, DN-TCU nº 127, de 

15 de maio de 2013 e Portaria nº 175/2013 - TCU 

Descrição da Ação: 
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Preenchimento do quadro 9.3 com informações de como está estruturada a área de 

auditoria interna e de como é feito acompanhamento dos resultados de seus trabalhos, 

demonstrando, pelo menos: 

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ; 

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações; 

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 

implementadas pela alta gerência; 

d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 

recomendações exaradas pela auditoria interna; 

e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 

resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna; 

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação 

de tais recomendações; 

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos 

pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.3 Ação: 1.3 - Parecer Prestação de Contas 

Nº dos Relatórios: Não há 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados: Elaborar o Parecer de contas conforme a Portaria nº 175/2013 - TCU, 

Decreto Nº 3.591, de 6 de setembro de 2000 e DN-TCU nº 127, de 15 de maio de 2013. 

Cronograma Executado:  

Daniela: 25/10/2013 a 31/10/2013 e 11/11/2013 a 05/12/2014 

Cecília: 25/10/2013 a 31/10/2013 e 11/11/2013 a 05/12/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 18,5 1/148 
Portaria nº 175/2013 - TCU, Decreto Nº 3.591, de 6 de setembro de 2000 e DN-TCU nº 

127, de 15 de maio de 2013 
Daniela 8,5 1/68 

Descrição da Ação:  

Parecer Emitido - Pág. 26 a 33 da Prestação de Contas da UFG – com: 

Análise da composição do processo de prestação de contas com as peças exigidas 

pelos normativos vigentes. 
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Demonstração de como a área de auditoria interna está estruturada; como é feita a 

escolha do titular; qual o posicionamento da unidade de auditoria na estrutura da unidade 

jurisdicionadas (UJ). 

Avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da UJ identificarem, 

evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos inerentes aos 

processos relevantes. 

Descrição das rotinas de acompanhamento e de implementação, pela UJ, das 

recomendações da auditoria interna. 

Informações sobre a existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento 

dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna 

Informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das 

recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não 

implementação de tais recomendações. 

Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de 

administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados decorrentes da não 

implementação das recomendações da auditoria interna pela alta gerência 

Informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da auditoria interna do 

exercício de referência das contas 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.4 Ação: 1.4 Auditorias da CGU 

Nº dos Relatórios: 20140004 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados: Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Gestora em 

Goiânia/GO, no período de 01/04/2014 a 02/09/2014, em estrita observância às normas de 

auditoria aplicáveis ao serviço público federal, objetivando acompanhar da Auditoria de 

Acompanhamento de Gestão realizada pela CGU. 

Atendimento 100% de acordo com a demanda. 

Cronograma Executado:  

Daniela: 01/04/2014 a 02/09/2014 

Cecília: 01/04/2014 a 02/09/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 106 1/848 

Computador, Legislação, Manuais, IN 01/2007-CGU, IN 07/2006-CGU, Internet 

Daniela 106 1/848 

Descrição da Ação:  
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Na auditoria de acompanhamento de gestão realizada pela CGU em 2014 foram 

encaminhadas 15 Solicitações de Auditoria. A primeira SA foi encaminhada em 04/04/2014 e 

a última SA encaminhada foi em 06/06/2014.  

O quadro a seguir elenca as Solicitações de Auditoria encaminhadas e as respostas 

encaminhadas: 

Solicitação 

Auditoria 

Data 

Recebimento 
Assunto Resposta 

201407278/001 04/04/2014 Parecer de Auditoria Interna Ofício nº 37/2014/PROAD-UFG 

201407278/002 04/04/2014 Estrutura e Atuação da Auditoria Interna Ofício nº 37/2014/PROAD-UFG 

201407278/003 04/04/2014 Folha de Pagamento 

Ofício nº 35/2014/PROAD-UFG 

- Resposta item 7 

Of. 044/2014/PROAD-UFG 

201407278/004 04/04/2014 Sistema CGU-PAD Ofício nº 40/2014/PROAD-UFG 

201407278/005 04/04/2014 
Governança da Gestão de Recursos 

Humanos da UFG 
Ofício nº 36/2014/PROAD-UFG 

201407278/006 04/04/2014 
Jornada de Trabalho – Regime de 

Turnos/Escalas dos servidores da UFG 
Of. 625/GAB/UFG 

201407278/007 11/04/2014 Gestão patrimonial da instituição Of. 46/2014/PROAD-UFG 

201407278/008 23/04/2014 
Relatório de Gestão - Item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

e 9 
Of. 49 e 50/PROAD/UFG 

201407278/009 24/04/2014 Acompanhamento acórdãos TCU Of. 695/GAB/UFG 

201407278/010 30/04/2014 Monitoramento CGU Of. 878/GAB/UFG 

201407278/011 30/04/2014 Força de trabalho suficiente Of. 751/GAB/UFG 

201407278/012 30/04/2014 Registo CGU-PAD Of. 748/GAB/UFG 

201407278/013 05/05/2014 Gestão de Recursos Humanos Of. 733/GAB/UFG 

201407278/014 07/05/2014 Gestão do Patrimônio Imobiliário Of. 51/2014/PROAD-UFG 

201407278/015 06/06/2014 Principais questões evidenciadas pela CGU Não foi necessária 

 Na medida em que as solicitações chegaram, foram realizadas diversas reuniões entre 

a Auditoria, o gabinete do Reitor, a PROAD e outros setores responsáveis sobre os assuntos 

relativos e as informações que precisariam ser colhidas para subsidiar as respostas a fim de 

atender o disposto no art. 3º do regimento interno da Auditoria Interna sobre as finalidades do 

setor. 

Para o atendimento as SA’s 201407278/009 e 201407278/010 sobre o monitoramento 

das recomendações da CGU e TCU foram desencadeadas diversas reuniões entre a Auditoria 

e outros setores sobre como aprimorar o monitoramento, sobre os responsáveis pelo 
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atendimento das deliberações, sobre a utilização de check-list’s para tentar minimizar as 

falhas nos processos de compras da UFG, etc. 

Nas reuniões a Auditoria Interna explicou aos demais setores sobre como funciona as 

auditorias realizadas pela CGU/TCU, sobre como atender os órgãos de controle e sobre a 

necessidade de haver a indicação de um responsável pelas respostas encaminhadas à CGU e 

TCU em cada órgão que participa do processo de compra na UFG. 

Após tais reuniões ficou consolidado o seguinte fluxo do atendimento as demandas 

CGU ou TCU: 

- Solicitação de Auditoria da CGU, Relatório de Auditoria da CGU, Acórdão do 

TCU ou quaisquer outras demandas destes órgãos de controle costumam chegar inicialmente 

ao Gabinete ou à Auditoria Interna.  

- Chegando ao Gabinete, este encaminhará a demanda aos servidores que 

ficaram responsáveis pelo atendimento, de acordo com a natureza da demanda, estabelecendo 

prazo para resposta e encaminhará cópia à PROAD informando de tal procedimento. 

- O responsável pelo atendimento formulará a resposta e encaminhará ao 

Gabinete dentro do prazo estabelecido. Caso o responsável considere que não seja a pessoa 

mais adequada para responder, entrar em contato imediatamente com o gabinete informando 

tal situação. 

- Caso o Gabinete julgue necessário, solicitará à PROAD ou aos responsáveis 

informações adicionais para a consolidação da resposta final que será entregue aos órgãos de 

controle solicitantes (CGU e TCU). 

- A resposta oficial será encaminhada via ofício pelo gabinete e o gabinete 

encaminhará cópia desta resposta aos responsáveis pelas demandas, à auditoria interna e à 

PROAD. 

- Os responsáveis pelos atendimentos às demandas devem socializar as 

informações com os demais envolvidos no processo que foi demandado.  

- Caso a demanda chegue diretamente ao setor, providenciar a resposta e 

encaminhar cópia do documento que gerou a demanda e da resposta ao Gabinete e a Auditoria 

Interna para conhecimento e demais providências. 

Em 09 de junho de 2014 foi encaminhado o Relatório de Auditoria Anual de Contas 

preliminar nº. 201407278 com o resultado dos trabalhos realizados pela CGU. Após o 

recebimento deste relatório foram realizadas diversas outras reuniões com os responsáveis por 

responder as recomendações preliminares a fim de orientar sobre as respostas.  

Em 27/07/2014 foi encaminhado o Ofício 944/GAB/UFG constando algumas 

justificativas e esclarecimentos acerca do Relatório de Auditoria Anual de Contas Preliminar. 

Em 01/08/2014 foram encaminhados por meio do Ofício 19113/2014/DIAC3-CGU-

Regional/Goiás o Relatório de Auditoria Definitivo nº 201407278, o Certificado e o Parecer 

de Auditoria decorrentes da auditoria de avaliação da gestão 2013 estabelecendo o prazo de 

30 dias para o encaminhamento do Plano de Providências Permanente. 

Conforme o Certificado de Auditoria encaminhado, a avaliação do órgão de Controle 

Interno foi que as contas do Reitor e do Vice-Reitor da Universidade foi considerada Regular 

com Ressalvas e as contas dos demais integrantes do Rol de Responsáveis foram consideradas 

regulares. 

Após o recebimento deste relatório foram realizadas diversas outras reuniões entre a 

Auditoria Interna e os responsáveis por responder as recomendações a fim de orientar sobre a 

elaboração das respostas. 
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Em 01 de setembro de 2014 foi encaminhado o Ofício 1370/GAB/UFG encaminhando 

o Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria nº 201407278. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.5 Ação: 1.5 Monitoramento CGU 

Nº dos Relatórios: 20140003 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete, CEGEF, PROAD, DP, HC 

Escopos Examinados:  

Acompanhar: 

1. Se houve respostas tempestivas aos documentos encaminhados pela CGU 

2. Acompanhar o cumprimento das recomendações exaradas e das providências 

colocadas 

Foram acompanhados 100% dos documentos que foram encaminhados à UFG em 

2014 dentre eles Solicitações de Auditoria, Relatórios de Auditoria, Ofícios e Notas Técnicas. 

Ressaltamos que tal acompanhamento feito pela AUDIN é de extrema importância, pois, 

devido a grande quantidade de documentos encaminhados à UFG e às diversas demandas 

internas e externas recebidas pelo Gabinete e pelos órgãos administrativos da universidade, é 

fundamental o empenho da AUDIN no sentido de cobrar para que as respostas sejam 

encaminhadas dentro do tempo hábil e para orientar os órgãos responsáveis acerca de 

possíveis dúvidas quanto aos documentos encaminhados pela CGU. 

Com relação ao acompanhamento especificamente das recomendações da CGU, foram 

acompanhados 59,65% do total de recomendações respondidas em 2014 na UG 153052, como 

mostrado no quadro a seguir.  

Total de relatórios de auditoria respondidos pela UFG em 2014 incluindo HC 22 

Total de relatórios de auditoria respondidos pela UFG em 2014 – apenas UFG 9 

Total de relatórios de auditoria respondidos pela UFG em 2014 com recomendações – apenas UFG 8 

Total de recomendações exaradas pela CGU e respondidas em 2014 – apenas UFG 114 

Total de recomendações respondidas em 2014 acompanhadas pela AUDIN 68 

Percentual de acompanhamento 59,65% 

Cronograma Executado: 01/01/2014 a 31/12/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 220 1/223 

Computador, Legislação, Manuais, RA’s CGU, PPP Cecília 223 1/220 

Carmen 47 1/47 
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Descrição da Ação: Ação detalhada no item 4.1 

Relação das Fragilidades Encontradas: Nem todas as recomendações foram passíveis de 

acompanhamento por conta da estrutura da AUDIN. 

____________________________________ 

Nº dos Relatórios: 20140014 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete, CEGEF, PROAD, DP, HC 

Escopos Examinados:  

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278  - Constatação 5.1.1.1  

Relatório de Auditoria nº 201407269 - Constatação 1.2.1.5 

Relatório de Auditoria nº 201407269 - Constatação 1.2.1.1  

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 09 - Constatação 

1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 10 e 11 - Constatação 

1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 12, 13 E 14 - 

Constatação 1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 16 - Constatação 

1.1.1.2 E 1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 07 - Constatação 

1.1.1.5  

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 08 - Constatação 

1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 01 - Constatação 

1.1.1.1 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 05 - Constatação 

1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 12 - Constatação 

1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 21 Constatação 

1.1.1.2 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 06 - Constatação 

1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 09 - Constatação 

1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 12 - Constatação 

1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 15 E 17 - 

Constatação 1.1.1.5 

Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 2 e 3 - Constatação 

1.1.1.2 
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Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201407278 - Recomendação 1 - Constatação 

3.1.2.1 

Relatório de Auditoria nº 201316917 - Item no Relatório: 1.1.1.1 

Cronograma Executado: 06/11/2014 a 24/11/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 13 1/104 

Computador, Legislação, Manuais, RA’s CGU, PPP Cecília 13 1/104 

Carmen 13 1/104 

Descrição da Ação:  

Foram analisados os relatórios de auditoria e os itens detalhados no escopo. De todos 

os itens analisados verificamos que alguns já haviam sido providenciados e outros estavam 

com as providencias em andamento. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.6 Ação: 1.6 Monitoramento TCU  

Nº dos Relatórios: 20140006 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete da Reitoria e Hospital das Clínicas. 

Escopos Examinados: Consulta ao sítio do TCU, ofícios e determinações encaminhados pelo 

TCU de Janeiro até 15 de julho de 2014. 

Cronograma Executado: Janeiro até 15 de julho de 2014. 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 113 1/904 

Computador, Legislação, Manuais, Acórdãos TCU 

Cecília 114 1/914 

Descrição da Ação: 

1) Extração dos Acórdãos e Relações no Portal do TCU 

2) Solicitação dos Ofícios encaminhados pelo TCU ao Gabinete da Reitoria e 

Departamento do Pessoal 

3) Análise e acompanhamento das respostas enviadas em atendimento aos Acórdãos e 

Ofícios encaminhados à UFG.  

Esta ação será detalhada no item 4.2. 

Relação das Fragilidades Encontradas:  
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Constatamos recomendações nos acórdãos de 2014 passíveis de atendimento pela 

UFG. 

Reiteramos a verificação das recomendações de acórdãos de 2013 que continuam 

pendentes de atendimento pelo Departamento do Pessoal/UFG.  

Foi emitida a Recomendação Audin nº 3/2014, com prazo de atendimento para 15 de 

setembro de 2014. 

RECOMENDAÇÃO: Agilizar os procedimentos internos da UFG para atendimento às 

recomendações do TCU, dentro dos prazos por eles estipulados. 

______________________ 

Nº dos Relatórios: 20140016 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete da Reitoria e Hospital das Clínicas 

Escopos Examinados: Consulta ao sítio do TCU, ofícios e determinações encaminhados pelo 

TCU de Janeiro até 15 de julho de 2014 

Cronograma Executado: 16 de julho a 19 de dezembro de 2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 105 1/872 

Computador, Legislação, Manuais, Acórdãos TCU 

 
Carmen 47 1/376 

Cecília 109 1/872 

Descrição da Ação: 

1) Extração dos Acórdãos e Relações no Portal do TCU 

2) Solicitação dos Ofícios encaminhados pelo TCU ao Gabinete da Reitoria e 

Departamento do Pessoal 

3) Análise e acompanhamento das respostas enviadas em atendimento aos Acórdãos e 

Ofícios encaminhados à UFG.  

Esta ação será detalhada no item 4.2. 

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Constatamos recomendações nos acórdãos de 2014 passíveis de atendimento pela 

UFG.  

Foi emitida a Recomendação Audin nº 10/2014, com prazo de atendimento para 20 de 

fevereiro de 2015.  

RECOMENDAÇÃO: Agilizar os procedimentos internos da UFG para atendimento às 

recomendações do TCU, dentro dos prazos por eles estipulados. 

 

3.1.7 Ação: 1.7 PAINT 

Nº dos Relatórios: Não há. PAINT/2015 elaborado 
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Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados: Descrever o planejamento das ações previstas nas áreas de controle da 

gestão, orçamentária, financeira, patrimonial, recursos humanos, a serem auditadas para o 

exercício posterior. 

Cronograma Executado:  

01/10/2014 a 31/10/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 22 1/176 

Computador, Legislação, Manuais, IN 01/2007-CGU, IN 07/2006-CGU, Internet Daniela 12 1/96 

Carmen 7 1/56 

Descrição da Ação:  

O PAINT/2015 foi elaborado de acordo com o artigo 2º da Instrução Normativa nº 07 

de 29 de dezembro de 2006 da Controladoria Geral da União/Secretaria Federal de Controle- 

CGU/SFC, que estabelece normas de elaboração e acompanhamento de execução do PAINT 

das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal, bem como ao disposto na 

Instrução Normativa nº 01, de 03 de janeiro de 2007-CGU/SFC. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.8 Ação: 1.8 Monitoramento AUDIN 

Nº dos Relatórios: 20140013 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: AUDIN 

Escopos Examinados:  

Acompanhar as recomendações 

Recomendação 01/14 – Ausência da prestação de contas de diárias no sistema SCDP. 

Recomendação 02/14 - Falta de frequências e ressarcimentos pelos órgãos cessionários. 

Cronograma Executado: 07/10 a 13/10/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 4 1/32 

Computador, Legislação, Matriz e PAINT de outras IFES 

Cecília 5 1/40 

Descrição da Ação: 
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Na Recomendação 01/14 – Ausência da prestação de contas de diárias no sistema 

SCDP - verificou-se que várias propostas de concessões de diárias efetuaram  as prestações de 

contas. Os dados foram extraídos do SCDP em outubro de 2014 

Na Recomendação 02/14 - Falta de frequências e ressarcimentos pelos órgãos 

cessionários – verificou-se que o Departamento do Pessoal da UFG encaminhou o 

Memorando/DP/UFG/Nº 152/2014 com resposta parcial da recomendação. Outras 

informações são repassadas através de e-mail, como frequências, ofícios de cobrança e 

contracheques. 

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Pendências existentes em 10/10/2014. 

Constatamos falta de ressarcimentos da servidora cedida. A negociação será 

acompanhada pela Auditoria Interna.  

Goiandira de Fatima Ortiz de Camargo 

 Reembolso devido de setembro a dezembro/2013 – R$ 91.256,16 

 Reembolso devido de janeiro a agosto de 2014 – R$ 149.200,70  

A prefeitura de Goiás solicitou através do Ofício nº 301/2014 de 12 de setembro de 

2014, o parcelamento da dívida. 

Os valores cobrados pelo Departamento do Pessoal/UFG correspondentes aos meses 

de setembro de 2013 a junho de 2014 totalizam R$ 221.313,13, o qual foi autorizado pelo 

Reitor parcelamento em 12 vezes. A prefeitura se comprometeu a quitar a dívida com 

pagamento do mês atual e uma parcela dos meses negociados. 

Constatamos falta de ressarcimentos de servidor que NÃO se encontra cedido. 

Elias Rassi Neto 

 Processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal/UFG em 11/09/2014, 

para inscrição na dívida ativa. Após análise pela procuradoria, constatou-se que os ofícios 

(notificações) que reclamaram o reembolso dos valores pagos, não foram endereçados ao 

representante legal do município cessionário, mas à Secretaria Municipal de Saúde, que 

implica em reconhecer a invalidade destas notificações. A Procuradoria opinou pela 

atualização dos valores e o encaminhamento à Prefeitura Municipal de Goiânia. O Reitor 

acatou o parecer da Procuradoria e o processo está em trâmite de atualização de valores para 

nova cobrança à Prefeitura.  

 

3.1.9 Ação: 2.1 Análise do Orçamento  

Nº dos Relatórios: 20140001 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: UFG / HC 

Escopos Examinados: Análise do orçamento disponibilizado à UFG e HC no exercício, 

verificar se houve diferenças entre o programado e o efetivamente disponibilizado e analisar a 

evolução do orçamento. 

Cronograma Executado: 09 a 16/05/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  
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Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 6 1/48 

Computador, Legislação, Manuais, LOA 

Daniela 6 1/48 

Descrição da Ação: 

Em 2014 foi disponibilizado à UFG por meio da LOA o montante de R$ 

919.536.609,00 e ao HC foi disponibilizado R$ 161.046.223,00. A dotação disponibilizada 

atual é de R$ 174.775.410,00 pois houve uma suplementação de crédito no valor de R$ 

13.729.187,00 em 24/03/2014. 

No orçamento da UFG (UO: 26235), o programa de maior valor é o 2109 - Programa 

de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação que inclui as ações de Assistência 

Médica e Odontológica, Pagamento de Pessoal, Outros Benefícios, Capacitação e 

Contribuição para o Custeio do Regime de Previdência. Este programa corresponde a 50,86% 

do total do orçamento disponibilizado. Os programas 0089 - Previdência de Inativos e 

Pensionistas da União, 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, 

0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, 2030 - Educação Básica e 2032 - 

Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, receberam 

24,75%, 0,50%, 0,01%, 1,18% e 22,69% do orçamento, respectivamente. Desta forma 

podemos observar que a maior parte do orçamento disponibilizado à instituição é para gastos 

com pessoal e apenas menos de 24% do orçamento é realmente disponibilizado para as 

atividades fim. Tal situação se repete na grande maioria das UO’s. 

No orçamento do HC (UO: 26365), o programa de maior valor também é o 2109 - 

Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação que inclui as ações de 

Assistência Médica e Odontológica, Pagamento de Pessoal, Outros Benefícios e Contribuição 

para o Custeio do Regime de Previdência. Este programa corresponde a 59,66% do total do 

orçamento disponibilizado. Os programas 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da 

União, 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, 2032 - Educação Superior - 

Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão,  receberam 3,90%, 0,05% e 36,39% 

do orçamento, respectivamente. 

Após análise da programação orçamentária, constatamos que as diretrizes adotadas e 

as metodologias utilizadas pela Universidade para a estimativa das receitas próprias e de 

terceiros e as despesas orçamentárias são feitas com base no histórico de arrecadação de anos 

anteriores e na previsão de acréscimo de serviços prestados pela oferta de cursos de 

especialização, etc. 

Verificamos que a Universidade Federal de Goiás observa as diretrizes da política 

fiscal e natureza das receitas estimadas, bem como a fixação das despesas. O orçamento foi 

autorizado através da Lei Orçamentária Anual - LOA 2014- nº 12.952 de 20/01/2014, para a 

Universidade Federal de Goiás e o Hospital das Clínicas. 

Considerando os valores do orçamento corrigidos pelo IGP-M da FGV, o LOA de 

2014 para a UFG teve um aumento de 13,96% com relação a 2013 e de 12,01% com relação a 

2012. Para o HC o aumento de 2014 com relação a 2013 foi de 36,34% e de 2014/2012, 

23,23%, com valores também corrigidos pelo IGP-M. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 
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3.1.10 Ação: 2.2 Diárias  

Nº do Relatório: 20140002 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF. 

Escopos Examinados: Avaliar as concessões e prestação de contas de diárias no sistema 

SCDP. Os dados foram extraídos do SCDP em 20 de maio de 2014. 

Cronograma Executado: 19/05 a 30/06/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 28 1/224 

Computador, Legislação, Manuais 

Daniela 22 1/176 

Descrição da Ação: 

Foram avaliadas as concessões e prestação de contas de diárias no sistema SCDP. Os 

dados foram extraídos do SCDP em 20 de maio de 2014 e foram verificadas diversas diárias 

pendentes de prestação de contas. 

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Foi recomendado: 

1- Providenciar as análises e cobranças das prestações de contas dos exercícios de 2013 e 

2014 

2- Providenciar as cobranças dos valores recebidos indevidamente. 

_________________ 

Nº do Relatório: 20140018 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF 

Escopos Examinados: Avaliar as concessões e prestação de contas de diárias no sistema SCDP. Os 

dados foram extraídos do SCDP em 23 de dezembro de 2014. 

Cronograma Executado: 01/07 a 23/12/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 110 1/880 

Computador, Legislação, Manuais, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 Daniela 116 1/928 

Carmen 44 1/352 

Descrição da Ação: 

Foram avaliadas as concessões e prestação de contas de diárias no sistema SCDP. Os 

dados foram extraídos do SCDP em 01/07 a 23/12/2014 e foram verificadas diversas diárias 

pendentes de prestação de contas. 
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Relação das Fragilidades Encontradas:  

Foi recomendado: 

3- Providenciar as análises e cobranças das prestações de contas do exercício de 2014; 

4- Providenciar as cobranças dos valores recebidos indevidamente. 

  

Emitida a Recomendação de Auditoria nº 09/2014, com prazo de atendimento 23 de janeiro de 2015. 

 

3.1.11 Ação: 2.3 Processos Licitatórios, Contratos e Pagamentos 

Nº dos Relatórios: 20140009 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, DCF, DMP 

Escopos Examinados:  

Verificar se os processos de licitação estão de acordo com a legislação.  

Metodologia:  

1) Extração de dados do Siafi Gerencial, Siafi Operacional, Siasg 

2) Solicitação dos processos  

3) Análise dos processos e execução setembro de 2014 

Cronograma Executado: Março a setembro 2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor Dias H/h Materiais Empregados 

Cecília 129 1/1032 
Computador, Legislação, Manuais, Lei 8.112/90 

 
Daniela 128 1/1024 

 

Dispensa de Licitação 

1) Dispensa 108/2014 – Inciso 02 

a) 23070.004527/2014-99 

b) Objeto: Serviço de revisão e limpeza em todos os sistemas de áudio e vídeo instalados em 

salas de aulas da Faculdade de Enfermagem. 

c) Valor Total: R$ 6.685,00 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20KR.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: Alexsander Rodrigues Dias  

CPF: ***.942.211-** 
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Nota de empenho: 2014NE801626 – Valor: R$ 6.685,00 

Contribuição Previdenciária 

Nota de empenho: 2014NE001561 – Valor: R$ 1.337,00 

Pagamento através da 2014OB805455, 2014GP000496 e 2014DF801131 

 

2) Dispensa 2014/00074 – Inciso II 

a) 23070.003458/2014-04 

b) Objeto: Locação de espaço para evento de colação de grau dos alunos do curso de Serviço 

Social do Campus Cidade de Goiás 

c) Valor Total: R$ 7.900,00 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20KR.0052 – Funcionamento de Instituições Federais – No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: Sebastião da Silva Curado.  

 CNPJ: 06.227.262/0001-70 

Nota de empenho: 2014NE801572 – Valor: R$ 7.900,00 

Pagamento total em 07/05/2014 – 2014OB806092– Optante do Simples. 

 

3) Dispensa 00070/2014 – Inciso II 

a) 23070.00003171/2014-76 

b) Objeto: Serviço de revisão e montagem de site: Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e 

Cultura Visual – Faculdade de Artes Visuais 

c) Valor Total: R$ 2.160,00 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20KR.0052 – Funcionamento de Instituições Federais – No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: Jordão França Barroso 

CPF: ***..959.251-** 

Nota de empenho: 2014NE801229 – Valor: R$ 1.800,00 

 Fornecedor: Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contas. 

UG/Gestão: 510001/57202 

Nota de Empenho: 2014NE001343 – Valor: R$ 360,00 
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Pagamento total: R$ 2.160,00 – 2014OB805410 

 

4) Dispensa 00001/2014 – Inciso II 

a) 23070.000500/2014-27 

b) Objeto: Transporte mobiliário de bens móveis da prof. Dorivalda Santos Medeiros Neira, 

redistribuída da UFPE. 

c) Valor Total: R$ 7.949,40 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20KR.0052 – Funcionamento de Instituições Federais – No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: MTR – Mudanças e Transportes Recife Ltda 

CNPJ: 05.562647/0001-20 

Nota de empenho: 2014NE800194 – Valor: R$ 7.949,40 

Pagamento total: 2014OB803290 

Comprovação de optante do simples. 

Fatura atestada. 

 

5) Dispensa 209/2014 – Inciso II 

a) 23070.002126/2014-02 

b) Objeto: Manutenção de iluminação cênica do palco do Centro de Eventos/UFG. 

c) Valor Total: R$ 7.650,00 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: Juliano Souza Garrote - ME 

CNPJ: 03.261.977/0001-50 

Nota de empenho: 2014NE802406 – Valor: R$ 7.650,00 

Pagamento total: 2014OB 810265 e 2014DR800869 

 

6) Dispensa 142/2014 – Inciso II 

a) 23070.005033/2014-21 

b) Objeto: Aquisição de anestésicos, álcool, gás para maçarico, luvas e soro para a Faculdade 

de Odontologia/UFG 
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c) Valor Total: R$ 7.959,40 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: Dental Ottonaves Ltda -ME 

CNPJ: 33.541.640/0001-68 

Nota de empenho: 2014NE801834– Valor: R$ 4.819,40 

Pagamento total: 2014OB 810649 – Optante do Simples 

 Fornecedor: FDF Distribuidora de Medicamentos e produtos  

CNPJ: 18.117.137/0001-96 

Nota de empenho: 2014NE801837– Valor: R$ 3.140,00 

Processo de pagamento 23070.06082/2014-81 - Pagamento total: 2014OB 808887 - Optante 

do Simples 

 

7) Dispensa 243/2014 – Inciso II 

a) 23070.005220/2014-13 

b) Objeto: Transporte do Grupo Angoleiro Sim Sinhô e outros mestres de capoeira de São 

Paulo para Goiânia. Projeto da Faculdade de Educação Física – “Ginga Menina e Dai-me 

Licença Aê- Proexte 2014” 

c) Valor Total: R$ 7.000,00 

d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20GK.0052      Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão  

PTRES: 061239 

 Fornecedor: H. da S. Gonçalves Transportadora Turística 

CNPJ: 12.445940/0001-73 

Nota de empenho: 2014NE802626– Valor: R$ 7.000,00 

Pagamento total: 2014OB 810010 – 2014DR800849 – 2014DF802122- 

 

8) Dispensa 00033/2014 – Inciso II 

a) 23070.001524/2014-01 

b) Objeto: Material para substituição de peças um trator Arado – discos recortados – Escola 

de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

c) Valor Total: R$ 5.204,00 
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d) Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

a) Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

 Fornecedor: A. Camargo e Cia Ltda 

CNPJ: 01.561.794/0001-25 

Nota de empenho: 2014NE800783– Valor: R$ 5.204,00 

Pagamento total: 2014OB 810010 –2014DF802344 

 

Inexigibilidade 

1) Inexigibilidade nº 000219/2014 – Inciso I 

Processo: 23070.003445/2014-27 

Objeto: Assinatura da coleção ABNT/2014 

Fornecedor exclusivo – Declaração fornecida pelo CONMETRO – Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedor: Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT  

CNPJ: 33.402.892/0001-06 

Nota de empenho: 2014NE802536 – Valor: R$ 24.562,53 

Valor Pago: R$ 24.562,53 – 2014OB810616 

 

2) Inexigibilidade nº220/2013 – Inciso I 

Processo: 23070.023963/2011-14 

Objeto: Prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para atender demandas 

referentes à implantação, sustentação e manutenção dos Sistemas Integrados de Gestão (SIG): 

SIGAdmin, SIGED, SIPAC, SIGRH, SIGAA e SIGPP. 

Execução Orçamentária:  

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

2013 
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Fornecedor: Sig Software & Consultoria em Tecnologia da Informação 

CNPJ: 13.406.686/000-167 

Nota de empenho: 2013NE800185 – Valor: R$      150.000,00 – Pagto R$ 127.060,00 

                               2013NE806498 – Valor: R$       61.230,00 – Pagto R$ 61.230,00 

 

2014 

Nota de empenho: 2014NE800325 – Valor: R$      138.748,50 – Pagto R$ 127.060,00 

                               2013NE806498 – Valor: R$     230.534,35 – Pagto R$ 211.434,35 

 

Pregão 

1) Pregão Eletrônico 132/2013 – SRP – Tipo Menor Preço - Processo: 23070. 

005463/2013-62 

 Ata de Registro de Preços nº 198/2013  

Objeto: Água mineral acondicionada em garrafão de 20 litros para atender a UFG 

Solicitação nº 1030/2013 – Valor estimado: R$ 391.500,00 e adjudicado por R$ 189.000,00 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedor: Fonseca Martins Comércio de Gás Ltda - Me 

CNPJ: 00.961.053/0001-79 

Nota de empenho estimativo: 2014NE800156 – Valor: R$ 44.592,40 - Valor pago: R$ 

31.109,48 

Vigência: 24/06/2013 a 23/06/2014 

 

2) Pregão 302/2013 - Processo: 23070.016875/2013-28 

Objeto: Aquisição de 10 osciloscópios  

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedor: D.T.I Comércio de Artigos de Informática Ltda 

CNPJ: 05.506.073/0001/73 
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Nota de empenho: 2014NE800276 – Valor: R$ 10.850,00 – Pagamento total 2014OB010506 

e 2014DF802216 – Processo de pagamento 23070.006950/2014-23 

Material Permanente 4490.52 - Bens registrados e tombados 

 

3) Pregão 101/2012 – SRP – Processo: 23070.009289/2012-46 

Objeto: Aquisição de 05 notebook 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedor: Hewlett-Packard Brasil Ltda 

CNPJ: 61.179924/0007-40 

Nota de empenho: 2014NE800276 – Valor: R$ 17.700,00 – Pagamento total 2014OB0810667 

e 2014DF802250. 

Processo de pagamento: 23070.006348/2014-96 

Material Permanente – 4490.52 - Bens registrados e tombados 

 

4) Pregão 171/2013 – SRP – Processo: 23070.023527/2012-26 

Objeto: Aquisição mesas, armários e cadeiras. 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedor: Alberflex Indústria de Móveis Ltda. 

CNPJ: 60.656.774/0001-05 

Nota de empenho: 2014NE801123 – Valor: R$ 44.653,30 – Pagamento total 2014OB0810519 

e 2014DF802220. 

Processo de pagamento: 23070.006343/2014-63 

Material Permanente – 4490.52 - Bens registrados e tombados 

 

5) Pregão 341/2013 – SRP – Processo: 23070.018524/2013-51 

Objeto: Afiadora de ferramentas e retífica plana 

Solicitação nº 4184 e 4204/14 

Execução Orçamentária: 2013 
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Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.8282.0052 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino 

PTRES: 061234 

Fornecedor: Atlasmaq Indústria e Comércio de Máquinas. 

CNPJ: 02.963.600/0001-80 

Nota de empenho: 2013NE810751 – Valor: R$ 88.900,00  

Nota de empenho: 2013NE810753 – Valor: R$ 28.000,00  

Pagamento total 2014OB0807176 e 2014DF801654. 

Material Permanente – 4490.52 - Bens registrados e tombados 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.8282.0052 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino 

PTRES: 075860 

Fornecedor: Atlasmaq Indústria e Comércio de Máquinas 

CNPJ: 02.963.600/0001-80 

Nota de empenho: 2014NE002536 - Valor R$ 2.879,28 – Pagamento total – 2014OB810659 

Processo de pagamento: 23070.003955/2014-02 

 

6) Pregão 391/2013 – SRP – Processo: 23070.022818/2013-88 

Objeto: Serviços gráficos 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 
Valor 

Empenhado 

Valores 

Pagos 
Processo 2014OB 2014DR 

801319 Gráfico Cerrado 04518804/0001-38 25.194,00 25.194,00 022818/2013-88 806712 800626 

801320 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 10.898,40 10.898,40 022818/2013-88 806714 800627 

801321 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 11.103,60 11.103,60 022818/2013-88 806712 800626 

801322 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 26.356,80 26.356,80 022818/2013-88 806712 800626 

801546 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 72.162,00 72.162,00 022818/2013-88 806712 800626 
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801606 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 10.454,34 10.454,34 022818/2013-88 806712 800626 

802016 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 55.746,00 55.746,00 022818/2013-88 806714 800627 

802060 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 10.396,80 10.396,80 022818/2013-88 806714 800627 

802506 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 22.389,60 22.389,60 006755/2014-01 808907 800801 

802508 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 5.845,77 5.845,77 006755/2014-01 808907 800801 

802509 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 2.539,23 2.539,23 022818/2013-88 808906 808800 

802785 Gráfica Cerrado 04518804/0001-38 1.590,00 

    

Total 

 

254.676,54 253.086,54 

   

 

7) Pregão 230/2013 – SRP – Processo: 23070.010220/2013-46 

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 
Valor 

Empenhado 

Valores 

Pagos 
Processo 2014OB 

2014D

R 

800227 Avicola Goiás 02312216/0001-18 1.615,20 1.615,20 006646/2014-86 809467 802041 

800228 
Tecnoquimica Ind. E 

Com. Ltda 
04439228/0001-33 15.960,00 15.939,00 002684/2014-60 803980 800930 

800229 Super Atacadista 10280562/0001-90 20.670,00 16.170,00 002833/2014-91 807316 OS 

800230 Neli Química 10314520/0001-22 4.554,00 

    

800231 
Limpação Mat. E 

Serv. De Limpeza Lt 
11862730/0001-18 7.480,00 

    

800233 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 15.722,50 

    

800234 Comercial Vs Eireli 14401288/0001-10 26.328,00 26.328,00 002686/2014-59 803965 OS 

800235 Alfamax 16812837/0001-75 10.130,00 10.130,00 001630/2014-87 802413 OS 

800236 Empório Leste Ltda 38019360/0001-08 2.917,60 2.917,60 003398/2014-11 806862 OS 

800238 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 37.667,00 378,00 026580/2013-60 809019 OS 
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800240 Avícola Goiás 02312216/0001-18 341,50 

    

800241 
Starpel - Ind. E Com. 

Ltda - Epp 
10255980/0001-27 160,10 160,10 003130/2014-80 806869 

 

800242 Super Atacadista 10280562/0001-90 389,40 389,40 002683/2014-15 803962 OS 

800243 Neli Química 10314520/0001-22 38,40 

    

800244 
Limpacao Mat. E 

Serv. De Limpeza Lt 
11862730/0001-18 99,80 

    

800245 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 1.391,90 

    

800246 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 278,90 278,90 006827/2014-11 809280 OS 

800247 Comercial Vs 14401288/0001-10 598,80 598,80 006643/2014-42 809303 OS 

800248 Alfamax 16812837/0001-75 519,10 519,10 002685/2014-12 803966 OS 

800249 Empório Leste Ltda 38019360/0001-08 52,00 52,00 003398/2014-11 806862 OS 

800495 Avícola Goiás 02312216/0001-18 2.852,00 

    

800498 Cjc Araujo Com.Mat. 13597348/0001-50 6.002,00 6.002,00 006824/2014-79 809291 OS 

800500 Alfamax 16812837/0001-75 2.174,50 2.174,50 004555/2014-14 807387 OS 

800503 Comercial Vs 14401288/0001-10 13.508,00 13.508,00 006077/2014-79 809255 OS 

800507 
Limpação Mat. E 

Serv. De Limpeza Lt 
11862730/0001-18 998,00 

    

800508 NELI Química 10314520/0001-22 3.498,00 3.498,00 002835/2014-80 804068 OS 

800510 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 5.057,00 

    

800511 
Starpel - Ind. E Com. 

Ltda - Epp 
10255980/0001-27 4.390,00 

    

800512 Super Atacadista 10280562/0001-90 3.980,00 3.980,00 004558/2014-40 806939 OS 

800513 
Tecnoquimica Ind. E 

Com. Ltda 
04439228/0001-33 1.596,00 1.593,00 004565/2014-41 807134 801642 

801423 
Starpel - Ind. E Com. 

Ltda - Epp 
10255980/0001-27 1.490,00 1.490,00 006650/2014-44 809462 OS 

801424 Super Atacadista 10280562/0001-90 350,00 

    

801425 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 7.046,00 

    

801426 Alfamax 16812837/0001-75 8.962,00 
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801427 Emporio Leste Ltda 38019360/0001-08 1.750,00 

    

801854 Comercial Vs 14401288/0001-10 188,36 

    

801855 
Rp7 Moda Feminina 

Eireli 
15499472/0001-08 50,07 

    

801856 Alfamax 16812837/0001-75 51,56 

    

801857 Empório Leste Ltda 38019360/0001-08 42,80 

    

801861 Santa Rita Ltda 01907181/0001-05 162,00 

    

801862 Avícola Goiás 02312216/0001-18 180,00 

    

801863 
Limpação Mat. E 

Serv. De Limpeza Lt 
11862730/0001-18 39,92 

    

801865 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 42,10 

    

801867 Multisul Comércio 12811487/0001-71 18,50 

    

801868 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 57,90 

    

801869 Comercial Vs 14401288/0001-10 109,50 

    

801870 Alfamax 16812837/0001-75 21,55 

    

801871 Alfamax 16812837/0001-75 332,84 

    

801873 Empório Leste Ltda 38019360/0001-08 34,17 

    

802087 Comercial V S Eireli 14401288/0001-10 10.004,64 10.004,64 006079/2014-68 808879 OS 

802524 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 58,00 

    

802525 Comercial Vs 14401288/0001-10 9.484,00 

    

802526 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 568,00 

    

802527 Alfamax 16812837/0001-75 68,16 

    

802528 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 92,95 

    

803377 
Starpel - Ind. E Com. 

Ltda - Epp 
10255980/0001-27 138,00 

    

803378 Super Atacadista 10280562/0001-90 528,00 

    

803379 NELI Química 10314520/0001-22 199,40 

    

803380 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 489,30 

    

803381 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 26,70 
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803382 Comercial Vs 14401288/0001-10 20,00 

    

803383 Empório Leste Ltda 38019360/0001-08 12,56 

    

803386 
Ruana Comercial Ltda 

- Me 
12047604/0001-72 60,00 

    

803387 Cjc Araújo Com.Mat. 13597348/0001-50 44,50 

    

803391 
Tecnoquimica Ind. E 

Com. Ltda 
04439228/0001-33 159,60 

    

Total 

 

233.852,78 117.726,24 

   

 

8) Pregão 312/2013 – SRP – Processo: 23070.017364/2013-23 – Tipo Menor Preço 

Valor estimado: 142.318,00 Valor Homologado R$ 111.672,50 

Objeto: Aquisição e fornecimento parcelados de ração para ratos e camundongos 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Material de Consumo: 3390.30 

Publicado DOU em 30/10/2013 S.3 pag. 117 

Portaria Fiscal nº 62/2013 

 

Ata de Registro de Preços 404/2013 

Fornecedor: Cerrado Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - EPP 

Valor R$ 59.517,50 

 

Ata de Registro de Preços 405/2013 

Fornecedor: Vetmax Produtos Agropecuários Eirele - EPP 

Valor R$ 31.605,00 

 

Ata de Registro de Preços 406/2013 

Fornecedor: Teresa Gagliardi Hara - EPP 

Valor R$ 20.550,00 

 

a) Empenhos 
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2014NE Fornecedor CNPJ 
 Valor 

Empenhado  

 Valores 

Pagos  
Processo 2014OB 2014DR 

800096 Vetmax 09049833/0001-11 3.441,00 3.441,00 004575/2014-87 807374 OS 

800479 Cerrado Agropecuário 08530428/0001-58 27.585,00 27.585,00 006078/2014-13 808225 801891 

800480 Cerrado Agropecuário 08530428/0001-58 1.364,25 1.364,25 006080/2014-92 808480 801892 

800481 Teresa Gagliardi 58450446/0001-06 6.850,00 6.850,00 006696/2014-63 809295 OS 

802327 Cerrado Agropecuário 08530428/0001-58 9.195,00 

    

803220 Vetmax 09049833/0001-11 2.001,00 

    

803222 Teresa Gagliardi 58450446/0001-06 13.700,00 

    

Total 

 

64.136,25 39.240,25 

  

  

 

9) Pregão 174/2013 – SRP – Processo: 23070.008863/2013-20 

Objeto: Aquisição de equipamentos  

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.8282.0052 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino 

PTRES: 075860 

Equipamentos: 4490.52 

Equipamentos registrados e tombados 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 

 Valor 

Empenhad

o  

 Valores 

Pagos  

Processo 

23070. 
2014OB 

2014DR 

/ DF 

 801594 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 14.800,00 14.800,00 09572/2014-30 811580 802421 

3 

801727 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 6.100,00 

  

    

 801729 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 2.099,00 

  

    

 801730 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 22.200,00 

  

    

 802012 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 37.000,00 

  

    

 802013 Mbs Distribuidora 05821117000150 12.000,00 
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Comercial Ltda 

 802014 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 18.379,88 

  

    

 802015 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 6.540,00 

  

    

 802048 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 6.000,00 

  

    

 802358 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 10.675,00 

  

    

 802359 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 23.600,00 

  

    

 802361 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 5.225,00 

  

    

 802515 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 2.950,00 

  

    

 802516 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 4.800,00 

  

    

 802517 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 16.293,97 

  

    

 802518 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 1.525,00 

  

    

 802754 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 1.525,00 

  

    

 802755 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 8.396,00 

  

    

 802756 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 7.625,00 

  

    

 802915 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 7.737,99 

  

    

 802916 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 44.800,00 

  

    

 802920 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 12.715,00 

  

    

 802924 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 5.525,00 

  

    

 802927 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 12.594,00 

  

    

 802929 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 2.000,00 
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 803214 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 157.680,00 

  

    

 803215 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 1.370,00 

  

    

 803218 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05821117000150 6.110,00 

  

    

 803537 

Rds Comercial Ltda 

- Epp 
14234649000181 8.396,00 

  

    

Total 466.661,84 14.800,00 

 

   

10) Pregão 283/2013 – SRP – Processo: 23070.001779/2013-85 

Objeto: Aquisição de equipamentos  

Solicitação nº 1279/2014 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Equipamentos: 4490.52 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 
 Valor 

Empenhado  

 Valores 

Pagos  

Processo 

23070. 
2014OB 

2014DR 

/ DF 

800342 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  3.624,95 

  
    

800787 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  1.449,98 

  
    

800789 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  6.966,80 6.966,80 06170/2014-83 809455 OS 

800790 

CAC 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 37.130,00 37.130,00 06166/2014-15 811182 OS 

801129 
 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

01045759/0001-53  5.573,44 
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DE EQUIPAME 

801130 

 GUARAPUAVA 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

06194394/0001-42 10.010,00 10.010,00 008091/14-15 811485 802410 

801131 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU 

08363515/0001-68 7.000,00 7.000,00 05466/2014-87 807448 OS 

801132 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 2.796,00 

    

  

801133 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  3.624,95 

  
  

  

801134 

DMP 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 13.930,00 13.930,00 008078/14-58 811183 OS 

801135 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  1.393,36 

  
    

801136 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 5.359,00 

      

801180 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  3.483,40 

  
    

801182 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 3.480,00 

      

801715 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  348,34 

  
    

801716 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU. 

08363515/0001-68 15.300,00 15.300,00 08269/2014-10 811476 OS 

801724 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 699,00 

      

801848  QUIPOS 

COMERCIO 
01045759/0001-53  724,99 
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REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

802062 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 13.980,00 

      

802395 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  1.393,36 

  
    

802396 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 1.388,00 

      

802397 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 694,00 

      

802398 

CEGEF 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  11.316,74 11.316,74 10057/2014-01 811594 OS 

802648 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 16.260,00 

      

802775 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  4.528,42 

  
    

802776 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  3.483,40 

  
    

802777 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  348,34 

  
    

802778 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  1.741,70 

  
    

802779 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 233,00 

      

802780 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  724,99 
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802781 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  696,68 

  
    

802782 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU 

08363515/0001-68 14.950,00 14.950,00 09623/2014-23 811595 OS 

802783 

 GUARAPUAVA 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

06194394/0001-42 1.430,00 

      

802917 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  2.899,96 

  
    

802918 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 1.165,00 

      

802919 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  5.799,92 

  
    

802921 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  3.624,95 

  
    

802922 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU 

08363515/0001-68 18.000,00 

  
    

802923 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  1.449,98 

  
    

802925 

 GUARAPUAVA 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

06194394/0001-42 10.010,00 

      

802926 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU 

08363515/0001-68 5.100,00 

  
    

802928 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  724,99 

  
    

802930  GUARAPUAVA 06194394/0001-42 7.150,00 

  

    



 

 39 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

802931 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 3.470,00 

      

803394 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  7.249,90 

  
    

803395 

 GUARAPUAVA 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

06194394/0001-42 8.580,00 

      

803396 

GLOBAL POWER 

IMPORTACAO, 

EXPORTACAO, 

INDU 

08363515/0001-68 7.000,00 

  
    

803397 

 VLP INDÚSTRIA 

ELETRONICA 

LTDA - EPP 

12215178/0001-39 10.410,00 

      

803398 

 GUARAPUAVA 

CENTRO DIGITAL 

DE INFORMATICA 

06194394/0001-42 4.290,00 

      

803399 

 QUIPOS 

COMERCIO 

REPRESENTACAO 

DE EQUIPAME 

01045759/0001-53  724,99 

  
    

Total 293.712,53 116.603,54 39,70 

   

11) Pregão 298/2013 – SRP – Processo: 23070.016639/2013-10 

Objeto: Aquisição de material de consumo  

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Material de consumo: 3390.30 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 
 Valor 

Empenhado  

 Valores 

Pagos  

Processo 

23070. 
2014OB 

2014DR 

/ DF 

801849 
MF DE ALMEIDA & CIA. 

LTDA - ME  

05021932/0001-

34  
299,00 
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801859 

 DENTAL MED SUL 

ARTIGOS 

ODONTOLOGICOS 

LTDA 

02477571/0001-

47 
3.106,95 3.106,95 008197/14-19 811378 802383 

801866 
MF DE ALMEIDA & CIA. 

LTDA - ME  

05021932/0001-

34  
8.119,20 8.119,20 008140/14-10 811021 OS 

801875 
 L.M. LADEIRA & CIA 

LTDA - ME 

06926016/0001-

06 
10.780,31 6.100,93 008147/14-23 811022 OS 

801877 
NOSLIG             

07620849/0001-

07  
1.565,70 

    

801878 CIENTIFICA MEDICA    402,50 

    

801879 

 DENTAL MED SUL 

ARTIGOS 

ODONTOLOGICOS 

LTDA 

02477571/0001-

47 
4.768,85 

    

801881 IMBRASUL             1.200,00 

    

801883 

ROFEMAX 

IMPORTADORA DE 

EMBALAGENS LTDA 

 12416810/0001-

02 
14.915,60 14.915,60 

   

801885 SDK                  866,70 

    

801887 MARCIA REGINA        1.496,40 

    

801888  DENTAL OTTONAVES      2.740,80 

    

801889 
 EMIGE MATERIAIS 

ODO 

71505564/0001-

24  
1.082,07 

    

Total 51.344,08 32.242,68 

    

12) Pregão 286/2013 – SRP – Processo: 23070.16120/2013-23 

Objeto: Aquisição de material de consumo  

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Material Consumo 3390.30 

Fornecedores: 

2014NE Fornecedor CNPJ 
 Valor 

Empenhado  

 Valores 

Pagos  

Processo 

23070. 
2014OB 

2014DR 

/ DF 
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801158 

AUTHOSP SOLUCOES 

TECNOLOGICAS LTDA - 

ME  

10357651/0001-

97  
13.600,00 

       

801159 

HOSPCOM 

EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA  

05743288/0001-

08  
19.799,88 19.799,88 008250/14-73 810994 802299 

801160 

VALMIL - COMERCIO 

DE MEDICAMENTOS 

LTDA 

74160490/0001-

20  
2.499,00 

    

801161 
 GOLD COMERCIO 

EQUIP 

11464383/0001-

75  
14.388,98 

    

801162 
 LABINBRAZ 

COMERCIAL 

 73008682/0001-

52 
67.666,00 67.666,00 008256/14-41 811347 802373 

802055 

INSMART COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS 

LTDA  

11042902/0001-

07  
6.966,00 

       

802379 

 H.B. HOSPITALAR 

INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA 

58344359/0001-

66  
23.000,00 

       

802380 

 H.B. HOSPITALAR 

INDÚSTRIA E 

COMERCIO LTDA 

58344359/0001-

66  
35.500,00 

       

Total 183.419,86 87.465,88 47,69 

   

13) Pregão 321/2013 – SRP- Tipo Menor Preço por Item – Processo: 

23070.017719/2013-84 

Valor estimado: R$ 206.483,51 – Valor Homologado R$ 100.748,90 

Objeto: Aquisição de material de consumo – suprimento para recarga de cartucho de toner e 

tinta 

Solicitação nº 4670/2013 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Material de consumo: 3390.30 

Fornecedores: 

 Ata de Registro de Preços nº 046/2014 – Gyn Brasil Suprimentos Ltda – ME  

 Valor R$ 71.241,80 
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 Ata de Registro de Preços nº 047/2014 – Quality Ink Laser Suprimentos para 

Informática Ltda – ME  

 Valor R$ 19.421,60 

 Ata de Registro de Preços nº 048/2014 – R.R Comércio de cartuchos Ltda - ME 

 Valor R$ 10.085,00 

Vigência das Atas: 14/02/2014 a 13/02/2015 

2014NE Fornecedor CNPJ 
 Valor 

Empenhado  

 Valores 

Pagos  

Processo  

23070. 
2014OB 

2014DR 

/ DF 

802110 
QUALITY 

LTDA 

12304896/0001-

81 
8.890,00 8.890,00 008149/14-1 810979 OS 

802111 

RR.COM. 

CART.LTDA 

ME 

13734839/0001-

03 
6.299,10 6.299,10 008129/14-41 810978 OS 

802353 
GYN 

INFORM.LTDA 

07680682/0001-

70 
599,00 599,00 017719/13-84 

  

802425 
GYN 

INFORM.LTDA 

07680682/0001-

70 
34.566,20 34.566,20 017719/13-84 

  

Total 50.354,30 50.354,30 

    

14) Pregão 095/2013– Processo: 23070.003499/2013-10 

Objeto: Serviço de sonorização, iluminação e montagem de estrutura. 

Solicitação nº 1289/2014 e 745/2014 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20GK.0052 – Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão 

PTRES: 061241 

Fornecedor: L D Equipamentos Profissionais Ltda - ME  

CNPJ: 06.293.687/0001-87 

Nota de Empenho: 2014NE802061 – Valor R$ 21.750,00 – Valor pago: R$ 21.750,00– 

Serviços Pessoa Jurídica – 339039 

Nota de Empenho: 2014NE802438 – Valor R$ 29.000,00 – Valor pago: R$ 29.000,00 – 

Serviços Pessoa Jurídica – 339039 

Pagamento 2014OB801268 e 2014DF800875  

Processo de pagamento 23070.006910/2014-81 
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15) Pregão Presencial 374/2013 – SRP – Menor Preço por Item - Processo: 

23070.022220/2013-99 

 Ata Registro de Preço - SRP 460/2013  

Valor estimado: R$ 619.766,67 

Fornecedor: H Duarte e Filho Ltda– 01.128.420/0001-10 

Processo: 23070.022220/2013-99  

Objeto: Fornecimento de combustível óleo diesel, gasolina e etanol, para o Campus de 

Catalão da UFG.  

Vigência: 27/11/2013 a 26/11/2014 

Licitação: Pregão Eletrônico 374/2013 - Tipo Menor Preço por Item 

Valor ata: R$ 618.000,00 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.20RK.0052 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado de Goiás 

PTRES: 061233 

Nota de empenho: 2014NE800004 – Valor: R$ 274.900,00 – Valores pagos R$ 61.903,52 - 

2014OB802032, 802588, 804843, 804983, 807305, 807437, 809919 e 2014DF800506, 

800610, 801170, 801242, 801737 e 802142 

Nota de empenho: 2014NE801452 – Valor: R$ 14.790,00 – Pagamento Valor de R$ 6.846,54 

– 2014OB811174 e 2014DF802328 

Edital e ata aprovados pela Procuradoria Federal 

O objeto conforme termo de referência foi dividido em quatro itens e a homologação 

conforme abaixo; 

1- Gasolina:           120.000 Lt – Valor R$ 2,90000 

2- Etanol:                50.000 Lt – Valor R$ 1,86000 

3- Diesel Comum:     20.000 Lt - Valor R$ 2,35000 

4- Diesel S-10:         50.000 Lt - Valor R$ 2,60000 

 

16) Pregão Presencial 408/2013 – Tipo Menor Preço por Grupo - Processo: 

23070.023636  /2013-24 

Objeto: Aquisição de mantimentos para merenda escolar para os alunos do CEPAE/UFG 

Autorização do Ordenador de Despesa  

Valor estimado: R$ 239.050,55- Valor Homologado: R$ 222.319,50 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa 2030 - Educação Básica  

Ação: 2030.20RI.0052 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica - No 

Estado de Goiás           

PTRES: 061235 

 Ata de Registro de Preços nº 486/2013 – Comercial Moraes Ltda  
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 Valor R$ 149.497,50 

 Ata de Registro de Preços nº 487/2013 – Isenilda Maria Chaves Uto 

 Valor R$ 72.822,00 

 Fornecedor: Comercial Moraes Ltda 

CNPJ: 11.421.424/0001-46 

Nota de empenho: 2014NE800837 – Valor: R$ 74.393,55  

Pagamento total: 2014OB804579 – Processo de pagamento: 23070.004091/2014-38 

Material de consumo registrado no sistema de administração de material. 

 Fornecedor: Isenilda Maria Chaves UTO-ME 

CNPJ: 09.175920/0001-41 

Nota de empenho: 2014NE800836 – Valor: R$ 36.194,40 

Itens 5 e 17 foram cancelados por falha na aceitação.  

Vigência das atas: 29/12/2014 

 

17) Pregão Eletrônico 394/2013 - Processo: 23070.016878/2013-61 

Objeto: Mobiliários confeccionados para o estúdio da Rádio Universitária/UFG 

Execução Orçamentária: 2014 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 2032.8282.0052 – Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino 

PTRES: 070860 

 Fornecedor: Opic Telecom Equipamentos de Telecomunicações 

 CNPJ: 130.032.048/0001-23 

Nota de empenho: 2014NE801089 – Valor: R$ 105.767,60 

Pagamento total: 2014OB811573 – Processo de pagamento: 23070.009561/2014-82 

Mobiliário registrado e tombado. 

 

Total das análises por Programa/Ação: 

PROGRAMA AÇÃO PTRES 
 VALOR 

NE 2014  
PROCESSO AQUISIÇÃO 

2032 - 

Educação 

Superior - 

Graduação, 

Pós-

Graduação, 

2032.20GK.0052      

Fomento às ações de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

61239 7.000,00 23070.005220/2014-13 Dispensa 

TOTAL DA AÇÃO 7.000,00     
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Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão 

2032.20GK.0052 – 

Fomento às ações de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

61241 50.750,00 23070.003499/2013-10 Pregão 

TOTAL DA AÇÃO 50.750,00     

 2032.8282.0000 – 

Reestruturação e Expansão 

de Instituições Federais de 

Ensino  

61234 91.700,00 

23070.018524/2013-51 Pregão 

7586 

2.879,28 

466.661,84 23070.008863/2013-20 Pregão 

TOTAL DA AÇÃO 561.241,12     

2032.8282.0052 – 

Reestruturação e Expansão 

de Instituições Federais de 

Ensino 

70860 105.767,60 23070.016878/2013-61 Pregão 

TOTAL DA AÇÃO 105.767,60     

 2032.20RK.0052 – 

Funcionamento de 

Instituições Federais - No 

Estado de Goiás 

61233 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.685,00 23070.004527/2014-99 Dispensa 

1.337,00 23070.004527/2014-99 Contribuição INSS 

7.900,00 23070.003458/2014-04 Dispensa 

1.800,00 23070.003171/2014-76 Dispensa 

360,00 23070.003171/2014-76 Contribuição INSS 

7.949,40 23070.000500/2014-27 Dispensa 

7.650,00 23070.002126/2014-02 Dispensa 

7.959,40 23070.005033/2014-21 Dispensa 

26.057,90 23070.002148/2014-64 Dispensa 

5.204,00 23070.001524/2014-01 Dispensa 

7.999,00 23070.007456/2014-86 Dispensa 

24.562,53 23070.003445/2014-27 Inexigibilidade 

369.282,85 23070.023963/2011-14 Inexigibilidade 

44.592,40 23070. 005463/2013-62 Pregão 

10.850,00  23070.016875/2013-28 Pregão 

17.700,00 23070.009289/2012-46 Pregão 

44.653,30 23070.023527/2012-26 Pregão 
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254.676,54 23070.022818/2013-88 Pregão 

233.852,78  23070.010220/2013-46 Pregão 

64.136,25 23070.017364/2013-23  Pregão 

293.712,53 23070.001779/2013-85 Pregão 

51.344,08 23070.016639/2013-10 Pregão 

183.419,86 23070.16120/2013-23 Pregão 

50.354,30 23070.017719/2013-84 Pregão 

289.690,00 23070.022220/2013-99   

TOTAL DA AÇÃO 2.013.729,12     

TOTAL DO PROGRAMA 2032 2.738.487,84     

Programa 

2030 - 

Educação 

Básica  

2030.20RI.0052 - 

Funcionamento das 

Instituições Federais de 

Educação Básica - No 

Estado de Goiás           

61235 110.587,95 23070.023636 /2013-24 Pregão 

TOTAL DA AÇÃO 110.587,95     

TOTAL DO PROGRAMA 2030 110.587,95     

TOTAL ANALISADO 2.849.075,79   

 

Itens gerais dos processos analisados: 

 Processos administrativos, devidamente autuado, protocolado e numerado em 

conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput. 

 Solicitação para a contratação/aquisição com a respectiva justificativa e descrição clara do 

objeto inclusive das unidades e quantidades a serem adquiridas em conformidade com Lei 

nº 8.666/93, art. 38, caput  

 Autorização, emitida pela autoridade competente (ordenador de despesas) para realização 

da licitação em conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput. 

 Indicação do recurso para a despesa em conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput 

e Lei nº 8.666/93, art. 14, caput. 

 Pesquisa de modo a verificar a compatibilidade dos preços dos bens ou serviços a serem 

adquiridos com os preços correntes no mercado (realizada com três orçamentos, no 

mínimo) em conformidade com a Lei nº 8.666/93, art. 43, IV. 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas em conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 29. 

 Documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal ou o (SICAF) em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, art. 27, 28 e 29. 

 Elaboração de mapa comparativo dos preços. 
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Fundamentação e a comprovação da hipótese de dispensa da licitação, Art. 24, e 

Inexigibilidade, Art. 25, da Lei 8.666/93. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.1.12 Ação: 2.4 Fundações de Apoio 

Nº do Relatório: 20140012 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD, FUNAPE, RTVE 

Escopo Examinado: 30% do total empenhado até a data de 07/11/2014. Como o total 

empenhado era de R$ 14.262.116,75, o valor auditado deveria ser de no mínimo R$ 

4.278.635,03. 

Os foram processos selecionados foram os seguintes: 

Fundação Número Processo Assunto Valor Empenhado 

RTVE 003162/2014-85 Ei! Se liga na UFG                  246.585,15  

FUNAPE 003163/2014-20 IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-007.634                  735.738,52  

RTVE 006841/2014-14 Cursos UAB 2014/2015               2.188.560,00  

FUNAPE 018720/2014-15 Diabetes Mellitus tipo 2                  409.200,00  

RTVE 023959/2013-18 Programa faz o quê?                  471.033,46  

RTVE 025803/2013-71 Programa viver ciência                  365.310,00  

Total empenhado e auditado               4.416.427,13  

Cronograma Executado: 07/11/2014 a 04/12/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executores  Dias  H/h  Materiais  Empregados  

Daniela 20 1/160 
Computador, Legislação, Manuais, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Resolução 

CONSUNI nº 06/2011, Decreto nº. 7.423/2010, Lei nº. 8.958/1994 

Carmen 20 1/160 
Computador, Legislação, Manuais, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Resolução 

CONSUNI nº 06/2011, Decreto nº. 7.423/2010, Lei nº. 8.958/1994 

Descrição da Ação: 

1. Contrato 098/2013  

Processo: 23070.023959/2013 -18 – Programa faz o quê? 

Empresa: Fundação Rádio e televisão Educativa e Cultural - RTVE 

Valor: R$ 515.520,00 

Dispensa: Inciso XIII 

Execução: Recursos provenientes do orçamento da UFG 

 Objeto do projeto: Produção de 32 programas educativos “Faz o que?” com 30 minutos de 

duração veiculados 2 vezes por semana. 

 Prazo de execução limitado: novembro/13 a novembro/14 
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 Alguns participantes estão relacionados como: “a definir” e não constam no processo a 

relação completa de servidores participantes não contendo portanto identificação por 

nome e CPF. 

 Não há participação de acadêmicos. 

 Não há pagamento de bolsa 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em atividades 

durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, 

em assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 8.958/94 e 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Até a presente data (21/11/2014) não há o relatório final de prestação de contas da RTVE, 

pois o contrato ainda está em vigência e o contrato dá o prazo de 60 dias para a entrega, 

em conformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 15 § 1º e Decreto nº 

7.423/2010 Art. 11º.  § 1º § 2º. 

 Não há execução do controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior 

em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 17 Incisos I a V e 

Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

 Não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de 

que trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; Os 

relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores executados, as 

atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade 

acadêmica ou pesquisa beneficiária; A relação dos pagamentos efetuados a servidores ou 

agentes públicos de qualquer natureza, pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos 

contratos; ou As prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados e mantidos 

pela fundação de apoio com a UFG em total desconformidade com a Resolução 

CONSUNI nº 06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e Art. 4º-A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

2. Contrato 54/2014 

Centro de Custo: 1500 - CIAR - NUCLEO 1 E 2 SEM. PARFOR - UAB 

Processo: 23070.006841/2014-14 

Empresa: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

Valor: R$ 2.188.560,00 

PTRES: 084143 - Apoio a Capacitação e Formação Inicial - Nacional 

Dispensa: Inciso XIII 

Programa/Ação:  

Programa 2030 – Educação Básica 

Ação 20RJ.0001- Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada Para a Educação 

Básica - Nacional                          

Execução: Recursos vindos por destaque da CAPES através da NC: 2014NC000245 

 Título do projeto e Unidade Acadêmica/Órgão responsável: Cursos UAB 2014/2015 – 

CIAR – Centro Integrado de Aprendizagem em Rede  

 Objeto: Oferta de cursos de licenciatura em Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia.  

Educação Física e Matemática; bacharelado em Administração Pública; especialização em 

Arte Educação Intermediática Digital, Educação Física Escolar, Ensino de Biologia, 

Ensino Interdisciplinar sobre Infância e Direitos Humanos, Gestão Pública, História e 
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Cultura Afro-Brasileira e Africana, Inovação em Mídias Interativas, Interdisciplinar em 

Patrimônio e Direitos Culturais, Letramento Informacional, Tecnologias Aplicadas ao 

Ensino de Biologia na modalidade à distância. 

 Prazo de execução limitado: Agosto/14 a Julho/16 

 Recursos da UFG envolvidos: Descentralização da CAPES com 2014NC000245 de 

20/05/2014. 

 A relação dos servidores da UFG autorizados a participar do projeto está parcialmente 

regular, pois os servidores estão identificados pelo nome completo, matrícula, carga 

horária e valor da bolsa, mas há cinco bolsas reservadas para servidores “A Definir” e não 

há qualquer outro documento elencando quem foram definidos como participantes. 

 Na relação das bolsas concedidas para outros estão participantes não vinculados à UFG há 

quinze bolsas reservadas para pessoas “A Definir” e não há qualquer outro documento 

elencando quem foram definidos como participantes. 

 O projeto não foi realizado por no mínimo 2/3 de pessoas vinculadas à UFG conforme 

exigências da Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 6º e Decreto nº. 7.423/2010 Art. 6º § 

3º como se percebe na relação atualizada em 01/10/2014 de integrantes do projeto em fls. 

214 a 218. 

 Não é possível dizer se há participação nos projetos de familiares do coordenador, como 

cônjuge, companheiro ou parentes de linha reta ou colateral até o terceiro grau conforme 

exigência da Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 6º § 4º, pois não há a informação do 

tipo de vínculo dos participantes do projeto. 

 Objeto do contrato: Contratação de serviços de gestão administrativa e financeira, 

especificamente para as atividades de pagamento de bolsas para desenvolvimento dos 

Cursos UAB 2014/2015 

 Não houve prévia autorização pela Unidade Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino 

Superior correspondente a todos os participantes do projeto incluindo os docentes, 

servidores técnico-administrativos, alunos regulares e pesquisadores participantes 

conforme exigem a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 1º e o Art. 4º da Lei nº. 

8.958/94. 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em atividades 

durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, 

em assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 8.958/94 e 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Não há no processo os valores referenciais para o pagamento das bolsas. Entendemos que 

seja importante explicitar se tais valores foram referenciados pelas agências oficiais de 

fomento, se foram estipulados pelo órgão financiador do projeto ou se foram levados em 

consideração critérios de proporcionalidade com relação à remuneração regular de seu 

beneficiário conforme consta na Resolução do CONSUNI nº 06/2011, Art. 11º e no 

Decreto nº 7.423/2010, § 2º e §3º do art. 7º. 

 Não há execução do controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior 

em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 17 Incisos I a V e 

Decreto nº 7.423/2010, Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

 Não foi divulgado no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados relativos aos 

projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para 

concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas 
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no artigo em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 19 - 

Parágrafo único e Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 2º. 

 Não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de 

que trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; A 

relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, 

pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos; ou As prestações de contas dos 

instrumentos contratuais firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG em total 

desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e Art. 4º-

A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

3. Contrato 52/2014 

Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-007.634 

Processo: 23070.003163/2014-20 

Empresa: Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

Valor: R$ 9.088.611,64 

PTRES: 061233 – Funcionamento de Instituições Federais - No Estado De Goiás       

Dispensa: Inciso XIII 

Programa/Ação:  

Programa 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação 20RK0052 – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - no Estado de 

Goiás 

 Não há numeração na última página. E não há pagina nº 104. 

 Falta assinatura no Plano de Trabalho: fls. 105 e 106  

 Título do projeto e Unidade Acadêmica/Órgão responsável: Programa de Monitoramento 

de Combustíveis em Goiás 

 Objeto do projeto: Atendimento a contrato de prestação de serviços firmado entre a ANP e 

o consórcio FUNAPE/UFG visando efetuar a coleta e a análise físico-química de 14.255 

amostras de gasolina, 14.255 amostras de óleo diesel, 7.128 amostras de etanol e 45 

amostras de biodiesel. 

 Prazo de execução limitado: 30 meses, excepcionalmente prorrogável pelo período estrito e 

necessário ao término do implemento do objeto pactuado. 

 A relação dos servidores da UFG autorizados a participar do projeto está parcialmente 

regular, pois os servidores estão identificados pelo nome completo, matrícula, carga 

horária e valor da bolsa (quando há remuneração), mas há seis bolsas reservadas para 

servidores “A Definir” e não há qualquer outro documento elencando quem foram 

definidos como participantes. 

 Na relação das bolsas concedidas para outros estão participantes não vinculados à UFG há 

uma bolsa reservada para pessoa “A Definir” e não há qualquer outro documento 

elencando quem foi definido como participante. 

 Relação dos equipamentos no Anexo 1, sem o arrolamento do veículo adquirido na nota 

fiscal nº 14211. 
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 Não é possível dizer se há participação nos projetos de familiares do coordenador, como 

cônjuge, companheiro ou parentes de linha reta ou colateral até o terceiro grau conforme 

exigência da Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 6º § 4º, pois não há a informação do 

tipo de vínculo dos participantes do projeto. 

 Não houve prévia autorização pela Unidade Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino 

Superior correspondente a todos os participantes do projeto incluindo os docentes, 

servidores técnico-administrativos, alunos regulares e pesquisadores participantes 

conforme exigem a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 1º e o Art. 4º da Lei nº. 

8.958/94. 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em atividades 

durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em 

assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 8.958/94 e 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Os bolsistas não foram escolhidos por meio de processo seletivo, com critérios objetivos e 

tornado público através de edital próprio. O coordenador do projeto indicou docentes e 

servidores técnico-administrativos para participarem do projeto, mas não há justificativa 

para tais indicações como exige a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 5º § 6º. 

 Não é possível analisar os valores efetivamente pagos aos bolsistas, vez que não há 

relatório de pagamento de bolsas junto às notas fiscais. 

 Não há execução do controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior 

em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 17 Incisos I a V e 

Decreto nº 7.423/2010, Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

 Não foi divulgado no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados relativos aos projetos, 

incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, acompanhamento de 

metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para concessão de bolsas, 

abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas no artigo em 

desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 19 - Parágrafo único e 

Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 2º. 

 Foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de que 

trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; mas não 

foi divulgada a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de 

qualquer natureza, pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos, em 

desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e Art. 4º-

A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

4. Contrato 29/2014 

Processo: 23070.003162/2014-85 

Empresa: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - RTVE 

Valor: R$ 328.780,20 

PTRES: 061241 – Fomento as Ações de Graduação, Pós-Gr - No Estado De Goiás                                 

Dispensa: Inciso XIII 

Programa/Ação:  

Programa 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação 20GK0052 – Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa E 

Extensão - no Estado de Goiás  
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 Título do projeto e Unidade Acadêmica/Órgão responsável: Ei! Se Liga na UFG / Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC 

 Objeto: Produção de mais uma temporada da série de interprogramas “Ei! Se liga na 

UFG”, sendo 96 episódios do gênero educativo-informativo, sendo 8 programas por mês 

 Prazo de execução limitado: Entre os meses de março de 2014 a março de 2015 – 12 

meses. 

 Fonte: 011200000 

 Não é possível dizer se há participação nos projetos de familiares do coordenador, como 

cônjuge, companheiro ou parentes de linha reta ou colateral até o terceiro grau conforme 

exigência da Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 6º § 4º, pois não há a informação do 

tipo de vínculo dos participantes do projeto. 

 Não houve prévia autorização pela Unidade Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino 

Superior correspondente a todos os participantes do projeto incluindo os docentes, 

servidores técnico-administrativos, alunos regulares e pesquisadores participantes 

conforme exigem a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 1º e o Art. 4º da Lei nº. 

8.958/94. 

 Não há pagamento de bolsas. 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em 

atividades durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada 

ou não, em assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 

8.958/94 e Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Não há execução do controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior 

em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 17 Incisos I a V e 

Decreto nº 7.423/2010, Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

 Não foi divulgado no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados relativos aos 

projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção 

para concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das informações 

previstas no artigo em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 19 

- Parágrafo único e Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 2º. 

 Não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de 

que trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; A 

relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, 

pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos; ou As prestações de contas dos 

instrumentos contratuais firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG em 

total desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e 

Art. 4º-A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

5. Contrato 06/2014  

Processo: 23070.025803/2013 -71 – Programa viver ciência 

Empresa: Fundação Rádio e televisão Educativa e Cultural - RTVE 

Valor: R$ 365.310,00 

Dispensa: Inciso XIII 

Execução: 

Recursos provenientes do orçamento da UFG 
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2014NE800440: R$ 365.310,00    

PTRES: 61233    

Programa: 2032 Educação superior - graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa 

Ação: 
20RK.0052 - Funcionamento de instituições federais de ensino superior - 

no estado de Goiás 

 Título do projeto: Programa Viver Ciência 

  Unidade Acadêmica/Órgão responsável: PRPPG 

 Objeto: Produção de 32 episódios de 30 minutos de duração da 2ª temporada do programa 

semanal Viver Ciência e 81 veiculações 

 Prazo de execução limitado: fevereiro/14 a fevereiro/15 

 Não há participação de acadêmicos. 

 Não há pagamento de bolsa 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em atividades 

durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, em 

assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 8.958/94 e 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Não há execução do controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior 

em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 17 Incisos I a V e 

Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

 Não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de que 

trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; Os 

relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores executados, as 

atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica 

ou pesquisa beneficiária; a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou agentes 

públicos de qualquer natureza, pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos contratos; ou 

as prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados e mantidos pela fundação de 

apoio com a UFG em total desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 

20 Incisos I a IV e Art. 4º-A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

6. Contrato 076/2014  

Processo: 23070.018720/2014 -15 – Estudos de doenças crônicas no brasil: Enfoque 

inicial em Diabetes Mellitus tipo 2 

Objeto do Contrato: contratação de gestão administrativa e financeira da FUNAPE para 

pagamento de bolsas. 

Empresa: Fundação de apoio à pesquisa - FUNAPE 

Valor: R$ 409.200,00 

Dispensa: Inciso XIII 

Execução: 

Recursos recebidos por destaque da Fundação Nacional da Saúde por meio da NC 400574 de 

06/08/2014 
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2014NE807413:  R$ 409.200,00   

PTRES: 
065018 - Desenvolvimento e fortalecimento da economia da saúde para o 

aperfeiçoamento do SUS - Nacional                 

Programa: 2015 - Aperfeiçoamento do sistema único de saúde (SUS) 

Ação: 
8648.0001- Desenvolvimento e fortalecimento da economia da saúde para o 

aperfeiçoamento do SUS - nacional                 

Não há NF e não houve pagamentos 

 Título do projeto: Estudos de Custo de doenças crônicas no Brasil: Enfoque inicial em 

Diabetes Mellitus tipo 2 

  Unidade Acadêmica/Órgão responsável: IPTSP 

 Objeto: Estimar os custos do diabetes mellitus tipo 2 no brasil, considerando as 

perspectivas do sistema de saúde do governo como todo e da sociedade. 

 Prazo de execução limitado: novembro/14 a julho/16 

 Não há como saber se houve a participação dos servidores públicos federais em atividades 

durante a jornada de trabalho, excetuada a colaboração esporádica, remunerada ou não, 

em assuntos de sua especialidade como exigem o §2º do Art. 4º da Lei nº. 8.958/94 e 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 4. 

 Não foi divulgado sitio da UFG e no seu boletim interno os dados relativos aos projetos, 

incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, acompanhamento de 

metas e avaliação, planos de trabalho, abrangendo seus resultados e valores, além das 

informações previstas no artigo em conformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 

Art. 19 - Parágrafo único e Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 2º. 

 Não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os instrumentos contratuais de 

que trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de apoio com a UFG; Os 

relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores executados, as 

atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade 

acadêmica ou pesquisa beneficiária; a relação dos pagamentos efetuados a servidores ou 

agentes públicos de qualquer natureza, pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos 

contratos; ou as prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados e mantidos 

pela fundação de apoio com a UFG em total desconformidade com a Resolução 

CONSUNI nº 06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e Art. 4º-A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

 Os demais itens analisados estão de acordo com a legislação aplicada. 

 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

CONSTATAÇÃO 01: 

Em todos os processos foi verificado que não há execução do controle finalístico e de gestão 

por parte o órgão colegiado superior em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 

06/2011 Art. 17 Incisos I a V e Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 1o Incisos I a V. 

RECOMENDAÇÃO 01: 

Recomendamos que haja o controle finalístico e de gestão por parte do órgão colegiado 

superior nos processos. 

 



 

 55 

CONSTATAÇÃO 02: 

Em todos os processos analisados não foi divulgada na internet pela Fundação de Apoio: Os 

instrumentos contratuais de que trata a Lei nº. 8.958/94, firmados e mantidos pela fundação de 

apoio com a UFG; Os relatórios semestrais de execução dos contratos, indicando os valores 

executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, 

unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária; A relação dos pagamentos efetuados a servidores 

ou agentes públicos de qualquer natureza, pessoas físicas e jurídicas em decorrência dos 

contratos; ou As prestações de contas dos instrumentos contratuais firmados e mantidos pela 

fundação de apoio com a UFG em total desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 

06/2011 Art. 20 Incisos I a IV e Art. 4º-A Incisos I a V da Lei nº. 8.958/94; 

RECOMENDAÇÃO 02: 

Recomendamos que sejam divulgados na internet pelas Fundações os instrumentos 

retrocitados. 

 

CONSTATAÇÃO 03: 

O Contrato 098/2013 - Processo: 23070.023959/2013 -18 – Programa faz o quê? prevê 

maratona de veiculação do programa no mês de setembro. Conforme os relatórios de 

produção e de veiculação e conforme as Notas fiscais, não houve a veiculação dessa 

maratona. 

Justificativa do gestor: 

Segundo justificativa do gestor, a veiculação de maratona deveria preceder a realização do 

vestibular que costumava ocorrer em outubro/novembro. Devido a não realização do 

vestibular em 2014 por conta do aproveitamento das notas do ENEM, as veiculações que 

deveriam ser em maratona foram redistribuídas ao longo dos demais meses, cumprindo, 

portanto o total contratado de veiculações. 

Análise da Justificativa pela Audin: 

Diante das justificativas, acatamos a justificativa dada. 

 

CONSTATAÇÃO 04 

No Contrato 54/2014 - Centro de Custo: 1500 - CIAR - NUCLEO 1 E 2 SEM. PARFOR – 

UAB- Processo: 23070.006841/2014-14 - o projeto tem plano de trabalho (Plano de Trabalho 

assinado fls. 147/159) parcialmente em conformidade com a Resolução CONSUNI nº 

06/2011, Art. 5º e o Decreto nº. 7.423/2010 Art. 6
º 
§ 1

o
  Incisos I a IV, como se seguem: 

o A relação dos servidores da UFG autorizados a participar do projeto está 

parcialmente regular, pois os servidores estão identificados pelo nome completo, 

matrícula, carga horária e valor da bolsa, mas há cinco bolsas reservadas para servidores 

“A Definir” e não há qualquer outro documento elencando quem foram definidos como 

participantes. 

o Na relação das bolsas concedidas para outros estão participantes não vinculados à 

UFG há quinze bolsas reservadas para pessoas “A Definir” e não há qualquer outro 

documento elencando quem foram definidos como participantes. 

No Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-

007.634 

Processo: 23070.003163/2014-20 - falta a especificação, quando do pedido de pagamento, dos 

valores a pagar com as bolsas e celetistas. Não é possível analisar os valores efetivamente 

pagos aos bolsistas, vez que não há relatório de pagamento de bolsas junto às notas fiscais. E 
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ainda falta a relação completa com nome completo, matrícula/CPF, carga horária e valor da 

bolsa dos bolsistas vinculados ou não à UFG. 

RECOMENDAÇÃO 04: 

Recomendamos que haja um melhor detalhamento dos participantes do projeto no plano de 

trabalho ou que ao decorrer do processo sejam incluídas as relações completas dos 

participantes com nome completo, matrícula, carga horária, valor da bolsa e tipo de vínculo 

com a UFG. 

 

CONSTATAÇÃO 05: 

Em todos os processos analisados não houve prévia autorização pela Unidade 

Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino Superior correspondente a todos os participantes 

do projeto incluindo os docentes, servidores técnico-administrativos, alunos regulares e 

pesquisadores participantes conforme exigem a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 9º § 1º 

e o Art. 4º da Lei nº. 8.958/94. 

RECOMENDAÇÃO 05: 

Recomendamos que conste no processo se houve prévia autorização pela Unidade 

Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino Superior correspondente a todos os participantes 

do projeto. 

 

CONSTATAÇÃO 06: 

No Contrato 54/2014 - Centro de Custo: 1500 - CIAR - NUCLEO 1 E 2 SEM. PARFOR – 

UAB -Processo: 23070.006841/2014-14 e Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - 

ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-007.634- Processo: 23070.003163/2014-20 os 

bolsistas não foram escolhidos por meio de processo seletivo, com critérios objetivos e 

tornado público através de edital próprio.  

RECOMENDAÇÃO 06: 

Recomendamos que se tente escolher os bolsistas por meio de processo seletivo como exige a 

Resolução CONSUNI nº 06/2011 

 

CONSTATAÇÃO 07: 

Não há no Contrato 54/2014 - Centro de Custo: 1500 - CIAR - NUCLEO 1 E 2 SEM. 

PARFOR – UAB - Processo: 23070.006841/2014-14 os valores referenciais para o 

pagamento das bolsas. Entendemos que seja importante explicitar se tais valores foram 

referenciados pelas agências oficiais de fomento, se foram estipulados pelo órgão financiador 

do projeto ou se foram levados em consideração critérios de proporcionalidade com relação à 

remuneração regular de seu beneficiário conforme consta na Resolução do CONSUNI nº 

06/2011, Art. 11º e no Decreto nº 7.423/2010, § 2º e §3º do art. 7º. 

RECOMENDAÇÃO 07: 

Recomendamos que sejam referenciados os valores pagos aos bolsistas. 

 

CONSTATAÇÃO 08: 

Dos Contratos 54/2014- Centro de Custo: 1500 - CIAR - NUCLEO 1 E 2 SEM. PARFOR – 

UAB- Processo: 23070.006841/2014-14, Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - 

ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-007.634 - Processo: 23070.003163/2014-20, Contrato 

29/2014 - Processo: 23070.003162/2014-85 e Contrato 076/2014 - Processo: 

23070.018720/2014 -15 – Estudos de doenças crônicas no brasil: Enfoque inicial em Diabetes 
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Mellitus tipo 2 não foram divulgados no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados 

relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para 

concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores, além das informações previstas no 

artigo em desconformidade com a Resolução CONSUNI nº 06/2011 Art. 19 - Parágrafo único 

e Decreto nº 7.423/2010 Art. 12 § 2º. 

 

RECOMENDAÇÃO 08: 

Recomendamos que haja a divulgação no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados 

relativos aos projetos, incluindo sua fundamentação normativa, sistemática de elaboração, 

acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e dados relativos à seleção para 

concessão de bolsas, abrangendo seus resultados e valores. 

 

CONSTATAÇÃO 09: 

Descrição sumária:  

Foi constatado que os valores especificados nas NF’s não conferem com os valores 

especificados nos relatórios mensais. 

Foi questionado a razão das quantidades serem diferentes nas NF’s e nos relatórios. 

Foi questionado também o motivo de o pagamento não ocorrer conforme a produção e 

veiculação dos programas pela RTVE, mas sim por valores fixos pagos mensalmente. 

Justificativa do gestor: 

Quanto ao motivo de o pagamento não ocorrer conforme a produção e veiculação dos 

programas pela RTVE, mas sim por valores fixos pagos mensalmente, foi justificado que os 

pagamentos aconteceriam dessa forma para evitar que a fundação RTVE receba valores 

baixos nos meses em que houver uma baixa quantidade de produção e veiculação, o que 

comprometeria o funcionamento da fundação. 

Com relação às quantidades serem diferentes nas NF’s e nos relatórios, foi informado que, por 

conta dos pagamentos não ocorrerem conforme a produção e veiculação dos programas pela 

RTVE mas sim por valores fixos pagos mensalmente, a quantidade discriminada na NF é uma 

média do total contratado distribuído pelo período de 12 meses , que é o tempo de vigência do 

contrato e que normalmente a quantidade de veiculações é superior ao contratado. 

Análise da Justificativa pela Audin: 

Diante das justificativas, acatamos a justificativa dada. 

 

CONSTATAÇÃO 10: 

No Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-

007.634 - Processo: 23070.003163/2014-20: 

 Não há numeração na última página. Falta a página nº 104 do processo. 

 O contrato não está rubricado pelas partes nas primeiras folhas. Também não há assinatura 

do Diretor da Funape ao final do contrato. 

 Faltam as assinaturas dos partícipes no Plano de Trabalho.  

RECOMENDAÇÃO 10: 

Que sejam providenciadas as assinaturas e a numeração do processo. 

 

CONSTATAÇÃO 11: 
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No Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-

007.634 - Processo: 23070.003163/2014-20 não há no processo planilha de controle dos 

valores efetivamente pagos abatidos o ressarcimento. 

RECOMENDAÇÃO 11: 

Que se junte ao processo planilha com os valores parciais e total de ressarcimentos a IFES, 

para melhor controle do valor efetivamente pago dentro do contrato. 

 

CONSTATAÇÃO 12: 

No Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-

007.634 - Processo: 23070.003163/2014-20 falta a especificação, quando do pedido de 

pagamento, dos valores a pagar com as bolsas e celetistas. Não é possível analisar os valores 

efetivamente pagos aos bolsistas, vez que não há relatório de pagamento de bolsas junto às 

notas fiscais. 

RECOMENDAÇÃO 12: 

Especificar, quando do pedido de pagamento, os valores a pagar com as bolsas e celetistas. 

Não é possível analisar os valores efetivamente pagos aos bolsistas, vez que não há relatório 

de pagamento de bolsas junto às notas fiscais. 

 

CONSTATAÇÃO 13: 

No Contrato 52/2014 - Centro de Custo: 35024 - IQ - ANP-GO - Contrato N. 1.030/13-ANP-

007.634 - Processo: 23070.003163/2014-20 há a compra de um veículo na nota fiscal nº 

14211. No plano de trabalho não há qualquer previsão de compra de veículo. 

RECOMENDAÇÃO 13: 

Recomendamos que seja cumprido o previsto no plano de trabalho ou que haja a adequação 

deste. 

 

3.1.13 Ação: 2.5 Patrimonial - Avaliação da Gestão Patrimonial dos Imóveis Aluguéis 

dos imóveis 

Nº do Relatório: 20140010 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD 

Escopo Examinado: Verificar os processos de concessões de espaços Físicos da UFG. 

Verificar a licitação (quando for o caso) e os recolhimentos das taxas de alugueis. Foram 

analisados 14 (quatorze) processos, licitação tipo concorrência e permissão de uso, com a 

emissão dos respectivos contratos e termos aditivos. 

Cronograma Executado: Janeiro até setembro de 2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor  Dias  H/h Materiais  Empregados  

Cecília 164 1/1312 

Computador, Legislação, Manuais, LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 

Sistemas Siafi, Siasg e Sisgru 

 

Descrição da Ação: 

1) 23070.000814/2009-62 – JOÃO EURÍPEDES BORGES 

 CNPJ: 10.139862/0001-53 

 Local: Prédio da Faculdade de Educação – Campus I 
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 Concorrência 06/2009– Tipo Maior Oferta 

 Objeto: Concessão de uso de área de 57,080m², destinada à exploração de Lanchonete. 

Contrato nº. 004/2009-C – DOU 02/09/2009 s.3 pg. 61 – retificado 19/02/2010 pg. 43 

Vigência: de 25/08/2009 a 24/08/2010 

Valor: R$ 300,00 

Termo Aditivo 01: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 25/08/2010 a 24/08/2011 – R$ 

317,37. Dou – 20/08/2010 – S.3 Pag.47 

Termo Aditivo 02: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 25/08/2011 a 24/08/2012 – R$ 

343,87. Dou – 11/10/11 – S.3 Pag. 54 

Termo Aditivo 03: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 25/08/2012 a 24/08/2013 – R$ 

366,84. Dou – 06/09/2012 – S.3 Pag. 79 

Termo Aditivo 04: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 25/08/2013 a 24/08/2014 – R$ 

385,84. Não anexado ao processo a publicação do TA. 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

2)23070.009513/2012-08 – REAL FOOD ALIMENTAÇÃO 

 CNPJ 57.609.398/0001--85 

 Concorrência – 019/2011  

 Objeto: Concessão de uso das edificações, móveis, equipamentos e utensílios, destinados à 

exploração dos serviços de restaurantes, visando o fornecimento de refeições e desjejum nos 

restaurantes universitário, restaurantes executivos. 

Contrato de Concessão nº. 06/2012 

Vigência: 20/01/2012 a 19/01/2013 

Valor: R$ 7.226,39 

Termo Aditivo 01- Prorrogação de Vigência – 20/01/2013 a 19/03/2013 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e Reajuste -20/03/2013 a 19/03/2014 – R$ 

10.000,00 

Termo Aditivo 03 – Prorrogação de Vigência e Reajuste -20/03/2014 a 19/03/2015 – R$ 

11.291,54 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

 03) 23070.007418/2013-42 – ARTES E DELÍCIAS COMERCIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA 

 CNPJ: 05.439.181/0001-70 

 Local: Faculdades de Odontologia/Farmácia 

 Concorrência – Tipo Melhor Oferta: 28/2013  

 Objeto: Concessão de uso de área de 20,76m², destinada à exploração de Lanchonete/Cantina. 

 Contrato nº. 02/2014-C – DOU – S.3 em 14/02/2014  
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Vigência: de 29/01/2014 a 28/01/2015 

Valor: R$ 380,00  

Pagamento: Emitida recomendação 

 

04) 23070.0008272/2007-12 – ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUSA 

 CNPJ: 01.599.178/0001-63 

 Local: Faculdade de Medicina – Campus Colemar Natal e Silva 

 Concorrência – 013/2008 – Tipo Melhor Oferta  

 Objeto: Concessão de uso de área de 27,95m², destinada à exploração de lanchonete. 

 Contrato nº. 003/2008 – DOU – S.3 P.76 de 18/12/2008 

Vigência: de 02/12/2008 a 01/12/2009 

Valor: R$ 200,00 

 Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência – 02/12/2009 A 01/12/2010 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e Reajuste – 02/12/2010 a 01/12/2011 – R$ 

217,60 – DOU 18/02/2011 S.3 P. 40 

Termo Aditivo 03 – Prorrogação de Vigência e Reajuste – 02/12/2011 a 01/12/2012 – R$ 

232,72 – DOU 25/01/2012 S.3 P.60 

Termo Aditivo 04 – Prorrogação de Vigência e Reajuste – 02/12/2012 a 01/12/2013 – R$ 

250,22 – DOU 03/12/2012 S.3 P.88 

Contrato encerrado em 2013. 

 

05) 23070.014337/2012-18 – RESTAURANTE E LANCHONETE HLD LTDA 

 CNPJ: 09.003.160/0001-69 

 Local: Campus Samambaia – Centro de Convivência dos Estudantes Quadra Reuni 

 Concorrência – 020/2012 – Tipo melhor oferta – DOU 14/09/2012 S.3 pag. 75 

 Objeto: Concessão de uso de área de 485m², destinada à exploração de Cantina/Restaurante. 

 Contrato nº. 07/2012-C – Dou 04/01/2013 S3 P. 61 

Vigência: 18/12/2012 a 17/12/2013 

Valor: R$ 1.600,00 

Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência e reajuste –18/12/2013 a 17/12/2014 – R$ 

1.684,32 – DOU 14/02/2014 S.3  

Pagamento: Emitida recomendação 

 

06) 23070.022347/2010-65 – VALDAIR VIEIRA ROCHA E CIA - ME 

 CNPJ: 10.506 245/0001-49 

 Local: Campus Avançado de Catalão 
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 Concorrência – 028/2010  

 Objeto: Concessão de uso de área de 386m², destinada à exploração de restaurante/cantina. 

 Contrato nº. 002/2011-C – Não anexado ao processo a publicação do Contrato. 

Vigência: de 07/04/2011 a 06/04/2012 

Valor: R$ 1.500,00 

Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência e reajuste –07/04/2012 a 07/04/2013 – 1.551,60 

– DOU 08/06/2012 S.3 P. 79 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e reajuste –07/04/2013 a 06/04/2014 – 1.680,22 

– DOU 11/12/2013 S.3 P. 79 

Termo Aditivo 03 – Prorrogação de Vigência e reajuste –07/04/2014 a 06/04/2015– 1.777,17 

– DOU 29/05/2014 S.3 P. 75 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

07) 23070.020344/2009-53 – JEOVANI PEREIRA MARQUES 

 CNPJ: 37.652.377/0001-35 

 Local: Centro de Convivência - Campus Samambaia 

 Concorrência – 007/2010  

 Objeto: Concessão de uso de área de 265m², destinada à exploração de 

Lanchonete/Restaurante. 

 Contrato nº. 015/2010 – DOU 23/09/2010 S.3 P. 61 

Vigência: 31/08/2010 a 30/08/2011 

Valor: R$ 2.000,00 

Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência e reajuste –31/08/2011 a 30/08/2012 – R$ 

2.167,00 – DOU 08/09/2011 S.3 P. 77 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e reajuste –31/08/2012 a 31/08/2013 – R$ 

2.278,38 – DOU 16/10/2012 S.3 P. 71 

Termo Aditivo 03 – Prorrogação de Vigência e reajuste –31/08/2013 a 31/08/2014 – R$ 

2.396,40 – DOU 04/12/2013 S.3 P. 75 

Termo Aditivo 04 – Prorrogação de Vigência e reajuste –31/08/2014 a 31/08/2015 – R$ 

2.546,17 – DOU 19/08/2014 S.3 P. 62 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

08) 23070.018711/2011-73 – BARBOSA BEZERRA & ARRUDA LTDA ME 

 CNPJ: 09.013.591/0001-06 

 Local: Área localizada entre a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia e a Faculdade de 

Letras – Campus Samambaia. 

 Concorrência – 018/2011  
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 Objeto: Concessão de uso de área de 386m², destinada à exploração dos serviços de 

restaurante/cantina. 

 Contrato nº. 002/2012-C – DOU – S.3 P.64 de 21/03/2012 

Vigência: de 09/03/2012 a 08/03/2013 

Valor: R$ 1.500,00 

 Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência e Reajuste – 09/03/2013 a 08/03/2014 – R$ 

1.624,35 – DOU 25/06/213 S.3 P. 81 

Portaria Fiscal nº 43/2012 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e Reajuste – 09/03/2014 a 08/03/2015 – R$ 

1.716,45 – DOU 13/05/2014 S.3 P. 70 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

09) 23070.003301/2012-17 – FATIMA CONTI DAMIANI 

 CNPJ: 08.632.140/0001-94 

 Local: Campus Samambaia – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

 Concorrência – 017/2012 – Tipo melhor oferta – DOU 30/08/2012 

 Objeto: Concessão de uso de área de 247,06m², área efetiva de 396m², destinada à exploração 

de Cantina/Restaurante. 

 Contrato nº. 06/2012-C – Dou 23/01/2013 S3 P. 64 

Vigência: 17/12/2012 a 16/12/2013 

Valor: R$ 2.500,00 

Termo Aditivo 01 – Prorrogação de Vigência e reajuste –17/12/2013 a 16/12/2014 – R$ 

2.631,75 – DOU 26/11/2013 S.3 P. 75 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

10) 23070.018713/2011-62 – LINA MENDES DE SOUSA 

CNPJ: 01.937.113/0001-80 

Local: Escola de Música e Artes Cênicas e Faculdade de Artes Visuais – Campus Samambaia 

 Concorrência – 005/2012  

 Objeto: Concessão de uso de área de 37,92m², destinada à exploração de restaurante/cantina. 

 Contrato nº. 003/2012-C – DOU – S.3 P. 88 de 06/06/2012 

Vigência: de 11/05/2012 a 10/05/2013 

Valor: R$ 400,00 

Termo Aditivo 01 - Prorrogação de Vigência e reajuste – 11/05/2013 a 10/05/2014 – R$ 

432,20. Não anexado ao processo a publicação do TA. 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e reajuste – 11/05/2014 a 10/05/2015 – R$ 

463,80 – DOU 09/06/2014 S.3 P. 88 
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Pagamento: Emitida recomendação 

 

11) 23070.019689/2013-41 – ARTES E DELÍCIAS COMERCIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA 

 CNPJ: 05.439.181/0001-70 

 Local: Faculdade de Educação Física – Campus Samambaia 

 Concorrência – Tipo Melhor Oferta: 33/2013  

 Objeto: Concessão de uso de área de 386m², destinada à exploração de restaurante/cantina. 

 Contrato nº. 03/2014-C – DOU – S.3 P.79 em 19/03/2014  

Vigência: de 10/03/2014 a 09/03/2015. 

Valor: R$ 1.500,00  

Pagamento: Emitida recomendação 

 

12) 23070.005880/2013-13 – JOÃO EURÍPEDES BORGES 

CNPJ: 10.139.862/0001-53 

 Local: Faculdades de Enfermagem e Nutrição – Campus Colemar Natal e Silva 

 Concorrência – Tipo Maior Oferta: 08/2013 

 Objeto: Concessão de uso de área de 55,30m², destinada à exploração de Cantina. 

Contrato nº. 006/2013-C – DOU 09/10/2013 S.3 pg. 100  

Vigência: de 26/09/2013 a 25/09/2014 

Valor: R$ 380,00 

Termo Aditivo 01: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 26/09/2014 a 25/09/2015 – R$ 

398,55. DOU – 01/10/2014 – S.3 Pag.73. 

Contrato e Termo Aditivo analisados de Procuradoria Federal. 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

13) 23070.012491/2012-55 – MIRANDA E SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME 

CNPJ: 10.139.862/0001-53 

 Local: Faculdades de Enfermagem e Nutrição – Campus Colemar Natal e Silva 

 Concorrência – Tipo Maior Oferta: 02/2013 

 Objeto: Concessão de uso de área de 386m², destinada à exploração de restaurante/cantina. 

Contrato nº. 002/2013-C – DOU 14/03/2013 S.3 pg. 74 

Vigência: de 04/03/2013 a 03/03/2014 

Valor: R$ 1.000,00 
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Termo Aditivo 01: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 04/03/2014 a 03/03/2015 – R$ 

1.056,70. DOU – 13/05/2014 – S.3 Pag.70. 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

14) 23070.027593/2011-94 – ZILNEIDE & GOMES LTDA – ME 

CNPJ: 05.141.516/000170 

 Local: Faculdade de Veterinária – Campus Samambaia 

 Concorrência – Tipo Maior Oferta: 07/2012 

 Objeto: Concessão de uso de área de 386m², destinada à exploração de serviços de 

cantina/restaurante. 

Contrato nº. 004/2012-C – DOU 06/06/2012 S.3 pg. 88  

Vigência: de 31/05/2012 a 30/05/2013. 

Valor: R$ 1.000,00 

Portaria Fiscal: nº 37/2012 

Termo Aditivo 01: Prorrogação de Vigência e Reajuste – 31/05/2013 a 30/05/2014 – R$ 

1.080,50. DOU – 04/12/2013 – S.3 Pag.75. 

Termo Aditivo 02 – Prorrogação de Vigência e reajuste – 31/05/2014 a 30/05/2015 – R$ 

1.166,72 – DOU 17/06/2014 S.3 P. 86 

Pagamento: Emitida recomendação 

 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

Emitida recomendação de Auditoria 005/2014: Observar mais os ditames legais aplicáveis ao 

contrato, bem como arrecadar devidamente os valores contratados. 

Prazo para atendimento 28/11/2014. 

 

3.1.14 Ação: 3.1 Cessão 

Nº do Relatório: 20140005 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DP, Gabinete da Reitoria 

Escopo Examinado: Verificar os processos de Cessão com ônus e sem Ônus para UFG  

1) Extração de dados do Siafi, Siape e processos de Cessão 

2) Solicitação dos processos  

3) Análise dos processos 

Cronograma Executado: 16/06/2014 a 10/07/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor  Dias  H/h Materiais  Empregados  

Cecília 18 1/144 Computador, Legislação, Manuais, Lei 8.112/90 
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Descrição da Ação: 

Verificamos que há cessões pendentes de comprovação do ressarcimento e de frequência, 

contrariando a legislação vigente. 

CONSTATAÇÃO 1: 

Constatamos falta de ressarcimentos e frequências de servidores que ainda se encontram 

cedidos, conforme descrito abaixo:  

Albenones José de Mesquita – Frequência de março a maio de 2014 

Fernando Pereira dos Santos – Reembolso de março a maio- R$42.456,87 

Goiandira de Fatima Ortiz de Camargo – Reembolso de setembro de 2013 a maio de 2014 – 

R$ 183.025,67 

Maria Zaira Turchi - Frequência de março a maio de 2014 

Murilo Rezende Santos - Frequência de março a maio de 2014 – Reembolso de abril e maio 

de 2014 – R$ 7.791,90 

Nars Nagib Fayad Chaul – Frequência de maio de 2014 

Soraia Paranhos Netto - Frequência de março a maio de 2014 

Valdi Camárcio Bezerra - Frequência de março a maio de 2014 – Reembolso de novembro de 

2013 a maio de 2014 – R$ 76.092,44 

Valdir Souza Jorge - Frequência de março a maio de 2014 - R$ 34.880,18 

CONSTATAÇÃO 2: 

Constatamos falta de ressarcimentos de servidores que NÃO se encontram cedidos, conforme 

descrito abaixo:  

Servidor AIRVELTON MACHADO - SIAPE nº 6300931. 

Cedido para Prefeitura Municipal de Goiânia.  Faltam recolhimentos dos meses de junho a 

dezembro de 2012 e de maio a dezembro de 2013 – R$ 106.936,19 – Janeiro a abril de 2013 o 

servidor não se encontrava cedido.  

Conforme documento enviado pela Prefeitura Municipal de Goiânia os valores cobrados estão 

incorretos. Processo retornou ao Departamento do Pessoal/UFG para novos cálculos, já que se 

constatou que há cobrança indevida de alguns meses. 

Servidor ELIAS RASSI NETO - SIAPE nº 1224241 -   

Processos: 23070.000071/2011-45 e 23070.007766/2012-39 

Cedido para Secretaria Municipal de Saúde.  Faltam recolhimentos dos meses de março, 

maio, novembro e dezembro de 2012 e de janeiro a março de 2013– R$ 46.575,60. Retornou 

em 01 de abril de 2013. 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

Emitida Recomendação nº 02, solicitando providências referentes aos ressarcimentos e 

frequências atrasadas, estipulando prazo até 15 de agosto de 2014 para resposta. 
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3.1.15 Ação: 4.1 Orientações 

Nº do Relatório: 20140008  

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DP, DCF, HC 

Escopo Examinado: Orientação aos setores responsáveis acerca dos valores lançados por 

item nos empenhos, conforme solicitado pelo Ofício-Circular nº 199/2014/SFC/CGU-PR de 

01 de agosto de 2014. 

Cronograma Executado: 11/08/2014 a 25/08/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor  Dias  H/h Materiais  Empregados  

Daniela 11 1/88 

Computador, Legislação, Manuais, Instrução Normativa nº 01/2001 – SFC, 

Instrução Normativa nº 07 de 29 de dezembro de 2006, Instrução Normativa nº 01, 

de 03 de janeiro de 2007 

Descrição da Ação: 

Após dados extraídos do sistema SIAFI, verificamos que há várias inconsistências 

sobre os valores discrepantes de itens relativos a combustíveis, gêneros alimentícios e 

material de expediente. 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

Foi emitida a Recomendação de Auditoria nº 04/2014 recomendando que seja 

observado o correto preenchimento do valor do empenho no sistema SIAFI, a fim de evitar 

futuras inconsistências. 

Em análise aos empenhos realizados em 2014 foi possível observar que os valores 

unitários foram lançados corretamente. 

______________________________ 

Nº do Relatório: 20140011 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: Gabinete da Reitoria 

Escopo Examinado:  

Informações acerca dos seguintes temas: Questionários de Governança corporativa do 

TCU; Ofício do MPF sobre o Programa Fomento a Empreendimentos Econômicos Solidários 

de Catadores de Materiais Recicláveis nas Regiões Metropolitanas de Goiânia-GO; 

Encaminhamento do Relatório de Auditoria nº 201407269 – CGU. 

Cronograma Executado: 01/09/2014 a 10/10/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor  Dias  H/h Materiais  Empregados  

Daniela 30 1/240 

Computador, Legislação, Manuais, Instrução Normativa nº 01/2001 – SFC, 

Instrução Normativa nº 07 de 29 de dezembro de 2006, Instrução Normativa nº 01, 

de 03 de janeiro de 2007 

Descrição da Ação: 

Com base nas finalidades e competências da unidade de Auditoria Interna elencadas 

no Art. 3º do Regimento Interno da UFG de assessorar a Reitoria e proporcionar orientação e 
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informação aos diversos setores da Universidade, visando contribuir com a adequada 

funcionalidade da instituição, a chefia de gabinete desta universidade pediu à AUDIN 

assessoria e orientação sobre a forma de sobre como proceder na elaboração das respostas 

para o preenchimento do Questionário sobre Governança Pública nas organizações da 

Administração Pública Federal; na elaboração da resposta do o Ofício 

6899/2014/MPF/PR/GO que solicitou informações sobre o Programa Fomento a 

Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores de Materiais Recicláveis nas Regiões 

Metropolitanas de Goiânia-GO; e na elaboração das respostas para preenchimento do Plano 

de Providências Permanente. 

Relação das Fragilidades Encontradas: 

Sem fragilidades encontradas. 

 

3.2 AÇÕES DO PAINT NÃO PLANEJADAS E QUE FORAM REALIZADAS 

 

 Seguem as ações que não foram planejadas mas que foram executadas durante o 

exercício de 2014. 

Relatório Ação 

20140007 Análise patrimonial 

20140015 Cadastros no SISAC 

20140017 Lançamentos sistema GUPAD 

 

3.2.1 Ação não planejada: Análise Patrimonial 

Nº do Relatório: 20140007 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: PROAD 

Escopo Examinado:  

Os exames tiveram como escopo 100% de todos os bens imóveis sob a 

responsabilidade da UFG, classificados como “Bens de Uso Especial” de propriedade da 

União, e bem como de responsabilidade da UJ, cujo valor total dos imóveis foi de R$ 

453.387.931,19 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e sete mil e 

novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos) conforme informações da tabela abaixo. 

Cronograma Executado: 16/07 a 30/11/ 2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 87 1/696 

Computador, Legislação Cecília 90 1/720 

Carmen 27 1/216 
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Descrição da Ação: 

Verificação da conformidade dos documentos e registros dos imóveis dos bens 

patrimoniais que foram registrados no SPIUNET (RIP - Registro Imobiliário Patrimonial), 

avaliados e/ou reavaliados através de laudos e se possuem registro em cartório de registro de 

imóveis, bem como aquisições de imóveis sem laudos; 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.2.2 Ação não planejada: Lançamentos no sistema SISAC 

Nº do Relatório: 20140015 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: DP 

Escopo Examinado: Verificar se fizeram os lançamentos no sistema SISAC, e se estão 

corretos, das admissões, aposentadorias e pensões. 

Metodologia:  

1) Solicitação dos processos  

2) Análise dos processos  

3) Verificar os lançamentos no SISAC 

Cronograma Executado: 17/11/14 a 12/12/14 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Executor  Dias  H/h Materiais  Empregados  

Daniela 20 1/160 

Computador, Legislação Cecília 20 1/160 

Carmen 20 1/160 

Descrição da Ação: 

Foram verificados os lançamentos dos atos de admissão, aposentadoria e pensão no 

SISAC  

Relação das Fragilidades Encontradas:  

Foram encontrados:  

1- Lançamentos em duplicidade 

2- Lançamentos com erros identificados pelo sistema 

Foi emitida Recomendação nº 07, solicitando providências. 

 

3.2.3 Ação não planejada: Lançamentos no sistema CGU-PAD 

Nº do Relatório: 20140017 

Áreas, Unidades e Setores Auditados: CDPA 

Escopo Examinado:  
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Como é difícil a previsão de quantidade de processos administrativos, como também o 

quantitativo da amostra a ser selecionada, o lançamento dos processos no sistema foi sendo 

verificado ao longo do ano, à medida que os processos foram sendo encaminhados pela 

CDPA.  

Dos processos encaminhados foi verificado que todos aqueles que envolviam 

servidores da Universidade foram lançados no sistema e os que não envolviam servidores não 

foram lançados, em conformidade com a determinação da CGU. 

Cronograma Executado: 01/01/2014 a 31/12/2014 

Recursos Humanos e Materiais Empregados:  

Servidor Dias H/h Materiais Empregados 

Daniela 220 1/223 

Computador, Legislação, Manuais Cecília 223 1/220 

Carmen 47 1/47 

Descrição da Ação: 

Foram verificados 16 processos. Dos processos encaminhados foi verificado que todos 

foram lançados no sistema. Apenas um processo não havia sido lançado, pois se tratava 

apenas de uma apuração. 

Relação das Fragilidades Encontradas: Não há 

 

3.3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES DO PAINT NÃO REALIZADAS 

 

 Não houveram ações planejadas no PAINT que não foram executadas. 
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3.4 VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS 

Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.1 20140001 Análise do Orçamento   1.080.582.832,00    

2.5 20140010 
Concorrência 

005/12 
2032 20RK.0052 61233 23070.018713/2011-62 Lina Mendes de Sousa                 12.294,87   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

33/13 
2032 20RK.0052 61233 23070.019689/2013-41  

Artes e Delícias Comercial de Produtos 

Alimentícios Ltda 
                  9.000,00   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

08/13 
2032 20RK.0052 61233 23070.005880/2013-13  João Eurípedes Borges - Me                   4.943,09   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

02/13 
2032 20RK.0052 61233 23070.012491/2012-55 

Miranda e Silva Comércio de Alimentos 

Ltda - Me 
                19.389,34   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

07/12 
2032 20RK.0052 61233 23070.027593/2011-94  Zilneide & Gomes Ltda – Me                 22.069,38   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

017/12 
2032 20RK.0052 61233 23070.003301/2012-17 Fatima Conti Damiani                 56.247,23   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

018/11 
2032 20RK.0052 61233 23070.018711/2011-73  Barbosa Bezerra & Arruda Ltda Me                 49.482,79   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

007/10 
2032 20RK.0052 61233 23070.020344/2009-53  Jeovani Pereira Marques                 99.061,93   Receita  

2.5 20140010 
Concorrência 

028/10 
2032 20RK.0052 61233 23070.022347/2010-65 Valdair Vieira Borba e Cia Ltda Me                 86.974,34   Receita  

2.3 20140009 
Dispensa 

108/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.004527/2014-99 Alexsander Rodrigues Dias                    6.685,00                6.685,00  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 Não se aplica 2032 20RK.0052 61233 23070.004527/2014-99 
 Coord. Geral de Orçamento, Finanças e 

Contab 
                  1.337,00                1.337,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

214/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.003458/2014-04 Sebastião da Silva Curado                   7.900,00                7.900,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

070/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.0003171/2014-76 Jordão França Barroso                   1.800,00                1.800,00  

2.3 20140009 Não se aplica 2032 20RK.0052 61233 23070.004527/2014-99 Contribuição Previdenciária                      360,00                    360,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

001/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.000500/2014-27 

MTR – Mudanças e Transportes Recife 

Ltda 
                  7.949,00                7.949,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

209/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.002126/2014-02 Juliano Souza Garrote - ME                   7.650,00                7.650,00  

2.3 20140009 

Dispensa 

142/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.005033/2014-21 

 Dental Ottonaves Ltda -ME 

                  7.959,40  

              4.819,40  

2.3 20140009 
FDF Distribuidora de Medicamentos e 

produtos  
              3.140,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

243/14 
2032 20RK.0052 61239 23070.005220/2014-13 

H. da S. Gonçalves Transportadora 

Turística 
                  7.000,00                7.000,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

033/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.001524/2014-01  A. Camargo e Cia Ltda                   5.204,00                5.204,00  

2.3 20140009 
Dispensa 

282/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.007456/2014-86 

Washington Dias de Jesus – WD 

Produções e Eventos 
                  7.999,00                7.999,00  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 
Inexigibilidade 

0219/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.003445/2014-27 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas ABNT  
                24.562,53              24.562,53  

2.3 20140009 
Inexigibilidade 

0220/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.023963/2011-14 

Sig Software & Consultoria em 

Tecnologia da Informação 
          3.025.650,93            369.282,85  

2.3 20140009 
Pregão 132/13 

SRP 
2032 20RK.0052 61233 23070. 005463/2013-62 

Fonseca Martins Comércio de Gás Ltda 

- Me 
             189.000,00              44.592,40  

2.3 20140009 Pregão 302/13 2032 20RK.0052 61233 23070.016875/2013-28 
D.T.I Comércio de Artigos de 

Informática Ltda 
                10.850,00              10.850,00  

2.3 20140009 Pregão 101/12 2032 20RK.0052 61233   23070.009289/2012-46 Hewlett-Packard Brasil Ltda                 17.700,00              17.700,00  

2.3 20140009 
Pregão 171/13 

- SRP 
2032 20RK.0052 61233  23070.023527/2012-26 Alberflex Indústria de Móveis Ltda                 44.653,30              44.653,30  

2.3 20140009 
Pregão 341/13 

- SRP 
2032 8282.0052 75860 23070.018524/2013-51 

Atlasmaq Indústria e Comércio de 

Máquinas 
             119.779,28                2.879,28  

2.3 20140009 
Pregão 391/13 

- SRP 
2032 20RK.0052 61233 23070.022818/2013-88 Gráfica Cerrado              254.676,54            254.676,54  

2.3 20140009 

Pregão 230/13 

- SRP 
2032 20RK.0052 61233 23070.010220/2013-46 

Alfamax 

             233.852,78  

            22.259,71  

2.3 20140009 Avicola Goiás               4.988,70  

2.3 20140009 Cjc Araújo Com.Mat.             22.793,45  

2.3 20140009 Comercial V S Eireli             60.241,30  

2.3 20140009 Empório Leste Ltda               4.809,13  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 Limpação Mat. E Serv. De Limpeza Lt               8.617,72  

2.3 20140009 Multisul Comércio                     18,50  

2.3 20140009 Neli Química               8.289,80  

2.3 20140009 Rp7 Moda Feminina Eireli                     50,07  

2.3 20140009 Ruana Comercial Ltda - Me             51.811,30  

2.3 20140009 Santa Rita Ltda                   162,00  

2.3 20140009 Starpel - Ind. E Com. Ltda - Epp               6.178,10  

2.3 20140009 Super Atacadista             25.917,40  

2.3 20140009 Tecnoquimica Ind. E Com. Ltda             17.715,60  

2.3 20140009 

Pregão 312/13 

- SRP 
2032 20RK.0052  61233 23070.017364/2013-23  

Cerrado Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda - EPP 
                59.517,50              38.144,25  

2.3 20140009 
Vetmax Produtos Agropecuários Eirele 

- EPP 
                31.605,00                5.442,00  

2.3 20140009 Teresa Gagliardi Hara  - EPP                 20.550,00              20.550,00  

2.3 20140009 
Pregão 174/13 

- SRP 
2032 8282.0052 75860 23070.008863/2013-20 

Mbs Distribuidora Comercial Ltda 

             466.661,84  

          387.965,00  

2.3 20140009 Rds Comercial Ltda - Epp             78.696,84  

2.3 20140009 
Pregão 283/13 

- SRP 
2032 20RK.0052  61233 23070.001779/2013-85 

Guarapuava Centro Digital de 

Informática 
             293.712,53              41.470,00  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 
Quipos Comércio Representação de 

Equipamentos 
            73.898,53  

2.3 20140009 Vlp Indústria Eletrônica Ltda - EPP           110.994,00  

2.3 20140009 
Global Power Importação, Exportação, 

Indústria 
            67.350,00  

2.3 20140009 

Pregão 298/13 

- SRP 
2032 20RK.0052  61233  23070.016639/2013-10 

 Dental Med Sul Artigos Odontológicos 

Ltda 

                51.344,08  

              7.875,80  

2.3 20140009  Emige Materiais Odontológicos               1.082,07  

2.3 20140009 
 Dental Med Sul Artigos Odontológicos 

Ltda 
              2.740,80  

2.3 20140009  L.M. Ladeira & Cia Ltda - Me             10.780,31  

2.3 20140009 Cientifica Medica Hospitalar Ltda                   402,50  

2.3 20140009 Imbrasul - Importação e Distribuição                1.200,00  

2.3 20140009 Marcia Regina de Goes Monteiro - ME               1.496,40  

2.3 20140009 Mf De Almeida & Cia. Ltda - Me                8.418,20  

2.3 20140009 Noslig Produtos Odontológicos Lta EPP               1.565,70  

2.3 20140009 
Rofemax Importadora De Embalagens 

Ltda 
            14.915,60  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 
Sdk Comércio de Correlatos da Saúde 

Ltda 
                  866,70  

2.3 20140009 

Pregão 286/13 

- SRP 
2032 20RK.0052 61233 23070.16120/2013-23 

Authosp Soluções Tecnológicas Ltda - 

Me  

             183.419,86  

            13.600,00  

2.3 20140009 
Hospcom Equipamentos Hospitalares 

Ltda  
            19.799,88  

2.3 20140009 
Valmil - Comércio de Medicamentos 

Ltda 
              2.499,00  

2.3 20140009 Gold Comércio Equipamentos             14.388,98  

2.3 20140009 Labinbraz Comercial             67.666,00  

2.3 20140009 
Insmart Comercio de Equipamentos 

Ltda  
              6.966,00  

2.3 20140009 
 H.B. Hospitalar Indústria e Comércio 

Ltda 
            58.500,00  

2.3 20140009 

Pregão 321/13 

- SRP 
2032 20RK.0052 61233 23070.017719/2013-84 

Gyn Brasil Suprimentos Ltda  

             100.748,90  

            35.165,20  

2.3 20140009 
Quality Ink Laser Suprimentos para 

Informática Ltda – ME  
              8.890,00  

2.3 20140009 R.R Comércio de cartuchos Ltda - ME               6.299,10  

2.3 20140009 Pregão 095/13 2032 20GK.0052 61241 23070.003499/2013-10 
L D Equipamentos Profissionais Ltda - 

ME  
                50.750,00              50.750,00  
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Item 

do 

Paint 

Rel Tipo Prog Ação PTRES Processo Empresa Valor Processo 

Valor 

Empenhado em 

2014 

2.3 20140009 

Pregão 374/13 

- Presencial - 

SRP 

2032 20RK.0052 61233 23070.022220/2013-99  H Duarte e Filho Ltda              618.000,00            289.690,00  

2.3 20140009 Pregão 408/13 

- Presencial - 

SRP 

2030 20RI.0052 61235 23070.023636 /2013-24 

Comercial Moraes Ltda              149.497,50              74.393,55  

2.3 20140009  Isenilda Maria Chaves Uto                 72.822,00              36.194,40  

2.3 20140009 Pregão 394/13 2032 8282.0052 70860 23070.016878/2013-61 
Opic Telecom Equipamentos de 

Telecomunicações 
             105.767,60            105.676,60  

2.4 20140012 
Dispensa 

52/14 
2032 20RK.0052 61233 23070.003163/2014-20 

Fundação de Apoio à Pesquisa - 

FUNAPE 
          9.088.611,64            698.684,87  

2.4 20140012 
Dispensa 

54/14 
2030 20RJ.0001 84143 23070.006841/2014-14 

Fundação Rádio e Televisão Educativa 

e Cultural - RTVE 
          2.188.560,00         2.188.560,00  

2.4 20140012 
Dispensa 

05/2014 
2032 20RK.0052 61233 23070.025803/2013 -71 

Fundação Rádio e televisão Educativa e 

Cultural - RTVE 
             365.310,00            365.310,00  

2.4 20140012 
Dispensa 

712/2014 
2015 8648.0001 65018 23070.018720/2014 -15  

Fundação de apoio a pesquisa - 

FUNAPE 
             409.200,00            409.200,00  

2.4 20140012 
Dispensa 

1129/2014 

2032 20GK.0052  61239 

23070.023959/2013 -18  
Fundação Rádio e Televisão Educativa 

e Cultural - RTVE 
             515.520,00  

            44.486,54  

2.4 20140012 2032 20RK.0052 61233           471.033,46  

2.4 20140012 
Dispensa 

29/14 
2032 20GK.0052 61241 23070.003162/2014-85 

Fundação Rádio e Televisão Educativa 

e Cultural - RTVE 
             328.780,20            246.585,15  
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Totais Auditados  Valor geral auditado   % do auditado*  

Total Auditado   1.100.025.242,38    

Total Auditado com exceção da análise do Orçamento         19.442.410,38    

Dispensa         12.956.128,24  66,64% 

Inexigibilidade           3.050.213,46  15,69% 

Pregão           3.074.908,71  15,82% 

Contribuição Previdenciária                   1.697,00  0,01% 

Concorrência              359.462,97  1,85% 

*Percentual do valor auditado excluída a análise do orçamento 

 

Totais de 2014 auditados Valor auditado de 2014 
Total empenhado em 

2014 

% do total 

empenhado em 2014* 

Total Empenhado em 2014 7.155.086,51 1.003.303.328,81 0,71% 

Empenhado em 2014 de Dispensa 4.955.403,78 37.206.650,38 13,32% 

Empenhado em 2014 de Inexigibilidade 393.845,38 3.892.516,45 10,12% 

Empenhado em 2014 de Pregão 2.275.537,71 82.390.857,66 2,76% 

Empenhado em 2014 de Contribuição Previdenciária 1.697,00 1.337.243,77 0,13% 

*Percentual do total empenhado em 2014 que foi auditado 
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4 ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DOS 

ÓRGÃOS DE CONTROLE – CGU E TCU 

 

Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. II e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4º 

Inc. II, o RAINT deve conter o registro quanto à implementação ou cumprimento, pela 

entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos 

central e setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente 

da entidade e ainda segundo o Art. 6º Inc. I da IN 01/2007 tal registro deverá conter: 

I - as recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União, dos 

órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal e do Tribunal de Contas da União, detalhando: 

a) o número do acórdão ou relatório e a descrição da determinação ou 

recomendação exarada; e 

b) a avaliação sobre o atendimento de determinação (parcial ou total), 

incluindo análise sobre eventuais justificativas das unidades 

administrativas da instituição para o descumprimento, e providências 

adotadas pelo gestor; 

   

4.1 RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELA CGU 

 

Pelo número reduzido de servidores na AUDIN, não foi possível a análise de todas as 

recomendações exaradas pelos órgãos de controle e recebidas pela UFG durante o exercício 

de 2014. Segue o quadro com o total de recomendações analisadas pela AUDIN e pela CGU. 

Total recomendações 114  

Total analisadas pela AUDIN 68 59,65% 

Recomendações consideradas atendidas pela AUDIN 16 23,53% 

Recomendações consideradas com as providências em andamento pela AUDIN 52 76,47% 

Total analisadas pela CGU 7 6,14% 

Recomendações consideradas atendidas pela CGU 4 57,14% 

Recomendações consideradas prorrogadas pela CGU 2 28,57% 

Recomendações consideradas não atendidas pela CGU e que foram reiteradas 1 14,29% 

Recomendações não analisadas 39 34,21% 

Recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União: 

1 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.1 Falhas formais observadas no Termo de Referência pertinente ao Contrato nº 

150/2010. 
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Recomendação 

Quando da elaboração do Termo de Referência para os contratos de terceirização de 

serviços de vigilância, observar o que se prevê no art. 15 da IN/SLTI/MP nº 02/2008, 

em especial, quanto aos incisos I, nas alíneas "b", "c", "h", II, V, VIII, IX e XII 

Providências 
Fazer constar as recomendações da CGU na elaboração do TR de nova licitação para 

contratação de serviços terceirizados. 

Posição Prorrogadas até jan/2016 pela NT 2552 - CGU 

Observação 

NT/Ofício 
Prazo indicado pela UFG para novas contratações de serviço de vigilância 

   

2 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.1 Falhas formais observadas no Termo de Referência pertinente ao Contrato nº 

150/2010. 

Recomendação 

Registrar os resultados dos Relatórios de Consultoria para a contratação de empresa de 

vigilância nos Termos de Referência, demonstrando assim que este Termo foi 

elaborado de forma planejada e com base em critérios técnicos. Além de, também, 

fazer constar as críticas e justificativas para a não adoção das sugestões daqueles 

Relatórios, sejam pela discordância técnica ou por limitações financeiro-orçamentárias 

e/ou legais. 

Providências 
Fazer constar as recomendações da CGU na elaboração do TR de nova licitação para 

contratação de serviços terceirizados 

Posição Prorrogadas até jan/2016 pela NT 2552 

Observação 

NT/Ofício 
Prazo indicado pela UFG para novas contratações de serviço de vigilância 

   

3 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.2.1.1 Divergência entre o quantitativo de postos de vigias contratados e os existentes 
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com relação ao Contrato nº 150/2010. 

Recomendação 

Que a Gestão e Fiscalização do Contrato nº 150/2010 procedam à checagem dos postos 

existentes em face dos contratados e solicitem a glosa, se já estiver ocorrido o 

pagamento, para aqueles que não existirem fisicamente de acordo com cada período 

faturado. 

Providências 

O pagamento dos serviços é feito de acordo com o efetivo trabalhado conforme 

planilha e folha de ponto mensal da UFG, não havendo que se falar em pagamento a 

maior de serviços não realizados. Para evitar divergências entre o realizado e o 

contratado, será providenciada a adequação do efetivo aos novos postos para onde 

houve remanejamentos. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

4 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.2.1.1 Divergência entre o quantitativo de postos de vigias contratados e os existentes 

com relação ao Contrato nº 150/2010. 

Recomendação 

Quando da necessidade de permuta ou alterações quantitativas nos 152 postos, fazer 

constar no processo administrativo as autorizações do Ordenador de Despesas, 

devidamente motivadas, para cada mudança. Se a permuta não for substancial, sem 

alterações nos quantitativos absolutos, e não permanente (atender a novos postos 

provisórios), avaliar a necessidade do simples apostilamento. Já nos casos de 

mudanças substanciais e permanentes, formalizar o termo aditivo.  

Providências 

Fazer constar nos autos todas as alterações entre os postos contratados e o efetivamente 

realizado, com os devidos apostilamentos, quando necessário. Os acréscimos e 

supressões foram sempre formalizados através de Termos Aditivos.  

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

5 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 

1.2.1.2 Descumprimento pela contratada do item 8 – “descrição dos serviços a serem 

executados” do Plano de Trabalho (Contrato nº 150/20100), no que concerne à 

identificação de visitantes e de usuários e ao controle de entrada e de saída de bens. 

Recomendação 

Acionar a Gestão dos Contratos nº 150/2010 e nº 174/2010 para que se avalie, com 

base em estudos preliminares, a melhor forma de adequar os controles de acesso às 

dependências da UFG, sempre observando as peculiaridades de cada local dos postos 

de vigilância. Por conseguinte, consubstanciar as mudanças necessárias nos termos 

aditivos aos contratos. 

Providências 

Fazer constar nos autos todas as alterações entre os postos contratados e o efetivamente 

realizado, com os devidos apostilamentos, quando necessário. Os acréscimos e 

supressão foram sempre formalizados através de Termos Aditivos. Repassado 

orientação a fiscalização para levantamento e adequação do efetivo em cada posto de 

trabalho. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

6 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.3 Descumprimento pelas contratadas quanto ao fornecimento de calçados, 

referente aos Contratos nº 150/2010 e 174/2010, e de rádio de comunicação, no caso 

do primeiro contrato. 

Recomendação 

Que a Gestão e Fiscalização dos Contratos procedam à checagem, em todos os postos, 

do cumprimento da Cláusula Segunda dos Contratos nº 150/2010 e nº 174/2010. E 

consequentemente, se necessário, aplicar as sanções previstas nos referidos termos. 

Providências 
Intensificar a fiscalização pontual dos serviços, exigindo o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais, com aplicação das sanções previstas em contrato. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

7 

RA 201111746 

Assunto Gestão dos contratos de terceirização 

Of resposta Of. 1972/GAB/UFG 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 
1.2.1.4 Não elaboração pela UFG das planilhas-resumo dos empregados que prestam 

serviços terceirizados relativos aos Contratos nº 150/2010 e nº 174/2010. 

Recomendação 
Elaborar planilhas-resumo dos empregados que prestam serviços terceirizados, 

conforme preconiza pelo subitem 1.1, do Anexo IV, da IN/SLTI nº 02/2008. 

Providências 
Providenciar um sistema de informática para cadastramento dos terceirizados, de 

forma e atender as exigência da IN/SLTI 02/2008. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

8 

RA 201315200 

Assunto 
Obras - Centro de aulas EE, Lab. Melhoramento de Cana-de-açúcar, Clínica cirúrgica 

HC, Ampliação FACE 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.2 Alterações contratuais acima do limite permitido na legislação para obras e 

reformas. 

Recomendação 

Considerar, quando do cálculo de alteração de um contrato, os acréscimos e 

supressões; separadamente, de forma a não ultrapassar o limite estipulado no § 1º do 

art. 65 da Lei 8.666/1993, de 25% para obras, ou de 50% para reformas. 

Providências 

Foram repassadas orientações aos fiscais da Gerência de Construção e Manutenção 

(GCM), do Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF), para que elaborem as 

planilhas de aditivos considerando as diferenças de custos dos serviços alterados e que, 

os serviços a serem suprimidos tenham seu percentual considerado separadamente no 

cálculo final.  

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

9 

RA 201315200 

Assunto 
Obras - Centro de aulas EE, Lab. Melhoramento de Cana-de-açúcar, Clínica cirúrgica 

HC, Ampliação FACE 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.3 Aprovação de aditivo ao Contrato 100/2011 com preços majorados em relação 

a itens constantes da proposta inicial da empresa contratada. 
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Recomendação 
Que se efetive a providência indicada pela UFG de se compensar o total de R$ 

58.870,44 na próxima medição a ser paga à empresa. 

Providências 
Determinação repassada ao engenheiro fiscal que fará a retenção na próxima fatura da 

obra. 

Posição 1 Reiterado pela NT 2400 - CGU 

Observação 

NT/Ofício 

Dessa forma, solicitamos encaminhar documentos comprobatórios que demonstrem a 

compensação realizada 

Novas 

providências 

UFG 

 Informamos que o contrato 100/2011 com a empresa Vidan Construções e Serviços 

Ltda. não teve prosseguimento após a informação à auditoria no Relatório CGU 

201315200. O prazo contratual expirou sem que a empresa terminasse a obra, alegando 

dificuldades financeiras, deixando pendências. O não cumprimento das obrigações 

contratuais com a UFG ensejou na aplicação de Penalidades previstas no contrato, as 

quais ainda não foram encerradas. 

 Dessa forma, não foi possível descontar o valor nas medições por não haver créditos a 

receber após a apuração do valor a ser ressarcido de R$ 58.870,44 - decorrente de erro 

de fórmulas da planilha eletrônica do aditivo de obra. Foi emitida uma GRU para a 

empresa recolher o valor pago a maior - segue em anexo o comprovante de emissão de 

cobrança do pagamento. 

Posição 2 Reiterado pela NT 2552 - CGU 

Observação 

NT/Ofício 

Dessa forma, reitera-se a recomendação no sentido de recuperação do valor pago a 

maior, sendo que, caso a UFG não consiga reaver o valor, aplique as Penalidades 

previstas em contrato e inscreva a empresa em dívida ativa da união. 

E encaminhe a esta CGU-Regional/GO, documentos que comprovem as providencias 

efetivas para resolução final do prejuízo. 

   

10 

RA 201315200 

Assunto 
Obras - Centro de aulas EE, Lab. Melhoramento de Cana-de-açúcar, Clínica cirúrgica 

HC, Ampliação FACE 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.4 Aditivação contratual em virtude de alteração no local da obra e falhas e 

omissões na elaboração do orçamento da obra referente ao Contrato 111/2011. 

Recomendação 

Que a UFG incremente mecanismos de revisão dos orçamentos e projetos elaborados, 

previamente à licitação, no intuito de evitar sucessivos acréscimos contratuais para 

sanar falhas posteriormente à contratação 
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Providências 

Os projetos elaborados pelo CEGEF são aprovados previamente pelos 

Órgãos/Unidades envolvidos, inclusive quanto à sua localização. Os casos ocorridos 

foram informados ao CEGEF apenas no início efetivo da obra, a licitação já havia sido 

concluída. Para projetos elaborados há mais tempo, será feita nova consulta às 

unidades/órgãos para ratificação da localização. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

11 

RA 201315200 

Assunto 
Obras - Centro de aulas EE, Lab. Melhoramento de Cana-de-açúcar, Clinica cirúrgica 

HC, Ampliação FACE 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.4 Aditivação contratual em virtude de alteração no local da obra e falhas e 

omissões na elaboração do orçamento da obra referente ao Contrato 111/2011. 

Recomendação 

Que a escolha do local da obra seja feita previamente à licitação, com vistas a garantir 

que as propostas das empresas sejam precisas quanto aos serviços que devem ser 

considerados em função do local visitado. 

Providências 

Os projetos elaborados pelo CEGEF são aprovados previamente pelos 

Órgãos/Unidades envolvidos, inclusive quanto à sua localização. Os casos ocorridos 

foram informados ao CEGEF apenas no início efetivo da obra, a licitação já havia sido 

concluída. Para projetos elaborados há mais tempo, será feita nova consulta às 

unidades/órgãos para ratificação da localização. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

12 

RA 201315200 

Assunto 
Obras - Centro de aulas EE, Lab. Melhoramento de Cana-de-açúcar, Clínica cirúrgica 

HC, Ampliação FACE 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.6 Falhas na elaboração do orçamento para a obra referente ao Contrato 126/2011. 

Recomendação 

Que a UFG incremente mecanismos de revisão dos orçamentos e projetos elaborados, 

previamente à licitação, no intuito de evitar sucessivos acréscimos contratuais para 

sanar falhas posteriormente à contratação. 
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Providências 

Aumentou-se o número de reuniões/revisões dos projetos e orçamentos, no intuito de 

minimizar falhas nos projetos básicos. Atualmente, existe um engenheiro contratado 

somente com esse fim. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

13 

RA 201315201 

Assunto 
Obras - Centro de pesquisa - IPTSP, Calçadas - CACG, abrigo liquefator - IQ, reforma 

SIASS, Lab. reprodução - HC 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.2 Alterações contratuais acima do limite permitido na legislação para obras e 

reformas. 

Recomendação 

Considerar, quando do cálculo de alteração de um contrato, os acréscimos e 

supressões; separadamente, de forma a não ultrapassar o limite estipulado no § 1º do 

art. 65 da Lei 8.666/1993, de 25% para obras, ou de 50% de acréscimos para reforma. 

Providências 

Foram repassadas orientações aos fiscais da Gerência de Construção e Manutenção 

(GCM), do Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF), para que elaborem as 

planilhas de aditivos considerando as diferenças de custos dos serviços alterados e que, 

os serviços a serem suprimidos tenham seu percentual considerado separadamente no 

cálculo final.  

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

14 

RA 201315201 

Assunto 
Obras - Centro de pesquisa - IPTSP, Calçadas - CACG, abrigo liquefator - IQ, reforma 

SIASS, Lab reprodução - HC 

Of resposta Of. 0243/GAB/UFG de 24/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.3 Alterações contratuais decorrentes de falhas nos projetos, especificações e 

orçamento da obra referente ao Contrato 127/2011. 

Recomendação 

Que a UFG incremente mecanismos de revisão dos orçamentos e projetos elaborados, 

previamente à licitação, no intuito de evitar sucessivos acréscimos contratuais para 

sanar falhas posteriormente à contratação 

Providências Aumentou-se o número de reuniões/revisões dos projetos e orçamentos, no intuito de 

minimizar falhas no projeto básico. Foi contratado um engenheiro somente para esse 
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fim. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

15 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Além de documentar de forma mais precisa as consultas realizadas junto aos 

fornecedores, conforme proposto pela Unidade, detalhar adequadamente o objeto a ser 

contratado. 

Providências 
 A Unidade detalhará com mais precisão no Plano de Trabalho, o objeto a ser 

contratado. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida: Em análise dos processos 003162/2014-85, 

003163/2014-20, 006841/2014-14, 018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-

71 (Rel. 20140012) foi observado que os Planos de trabalho tem tido o objeto melhor 

detalhado. 

   

16 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Caso a Unidade entenda necessário manter o documento denominado "Retificação de 

Projeto" nos processos de contratação da fundação, contextualizar a razão da presença 

do mesmo, de forma a deixar claro que a contratação a ser realizada não envolverá 

pagamentos de bolsas aos professores e alunos envolvidos no projeto. 
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Providências 

O Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010 determina em seu Artigo 8º: “As 

relações entre a fundação de apoio e a instituição apoiada para a realização dos 

projetos institucionais de que trata o § 1o do art. 6o devem ser formalizadas por meio 

de contratos, convênios, acordos ou ajustes individualizados (grifo nosso), com objetos 

específicos e prazo determinado.”, adicionado pelo parágrafo único do mesmo artigo: 

“É vedado o uso de instrumentos de contratos, convênios, acordos e ajustes ou 

respectivos aditivos com objeto genérico.”. Sendo assim ao constituir o processo de 

contratação da Fundação é necessário juntar cópia do projeto de ensino, pesquisa ou 

extensão devidamente cadastrado na respectiva Pró-Reitoria. A Unidade deixará claro 

no Plano de Trabalho nos próximos contratos se os servidores envolvidos no projeto 

serão remunerados ou não e as atividades que desempenharão. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida. Em análise dos processos 003162/2014-85, 

003163/2014-20, 006841/2014-14, 018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-

71 (Rel. 20140012) foi observado que os Planos de trabalho estão com melhor 

detalhamento se os servidores envolvidos no projeto serão remunerados ou não e as 

atividades que desempenharão. 

   

17 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Mencionar na caracterização do objeto que a duração dos interprogramas deverá estar 

dentro do intervalo inicialmente proposto (para o caso analisado o intervalo de duração 

foi de 1 a 3 minutos), conforme a necessidade da Unidade registrada contratualmente, 

descrevendo os motivos técnicos que justificam o pagamento do mesmo valor para 

interprogramas com durações diferentes. 

Providências 

A recomendação será atendida dentro da caracterização do objeto nos próximos 

contratos, com o seguinte texto: “Duração do interprograma: de 1 minuto e 30 

segundos a 3 minutos a depender do projeto, ação ou programa abordado, sendo que na 

média os interprogramas terão duração de 2 minutos e meio. Ressaltamos que são 

necessárias cerca de 6 horas de gravação para a elaboração de um interprograma e a 

sua edição pode contemplar facilmente um produto com tempo definido em qualquer 

ponto do intervalo incialmente proposto (1,5 a 3 minutos), conforme a necessidade da 

Universidade”. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

18 
RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 
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Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Registrar as atividades porventura desenvolvidas pelos alunos no desenvolvimento dos 

produtos contratados (produção e veiculação de vídeos), de forma a evidenciar o 

acréscimo que a participação nestas atividades efetivamente traz para a formação 

acadêmica. 

Providências 

Implementaremos esta recomendação fazendo constar no relatório técnico do 

coordenador as atividades desenvolvidas pelos alunos nos projetos e o ganho na sua 

formação. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Os processos 003162/2014-85, 

003163/2014-20, 006841/2014-14, 018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-

71 (Rel. 20140012) analisados ainda não possuíam relatórios finais ou semestrais pois 

ainda estavam em vigência. 

   

19 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Incluir nos relatórios mensais de prestação de contas o valor executado em cada 

parcela e o valor acumulado até aquela parcela, com a finalidade de atender o inciso II, 

do art. 4º-A, da Lei nº 8.958/94, quando da publicação dos relatórios no sítio da 

fundação. 

Providências 

A Unidade adotará a apresentação de relatórios mensais pela Fundação com os dados 

relativos ao serviço executado no mês para fins de comprovação da realização dos 

serviços e um relatório semestral onde constarão os serviços executados e os dados 

financeiros do semestre em atendimento à Lei nº 8.958/94. No sitio da Fundação já 

estão divulgados os relatórios semestrais com os dados relacionados acima. 
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Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Prorrogada até o fim da vigência dos 

contratos. Nos processos 003162/2014-85, 003163/2014-20, 006841/2014-14, 

018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-71 (Rel. 20140012) analisados, nos 

relatórios mensais não constavam o valor acumulado, conforme recomendado. Os 

processos analisados ainda não possuíam relatórios semestrais pois ainda estavam em 

vigência, portanto não foi possível verificar se a providência está sendo implementada. 

   

20 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Especial atenção deve ser dada à completa e adequada descrição do objeto a ser 

contratado. A Unidade deve caracterizar o produto a ser contratado de tal forma que 

todos os fornecedores consultados tenham condições de apresentar propostas 

compatíveis entre si e com o exigido pela Unidade, uma vez que sejam atendidas as 

premissas estipuladas para a definição do objeto a ser contratado. Assim, essa 

definição de objeto não pode ser apresentada de forma vaga, como vem acontecendo, 

tornando a adequabilidade do produto a ser contratado dependente do "know-how" da 

fundação. O detalhamento do objeto deve ser suficiente para impedir que os 

fornecedores cotem itens diferentes, conforme interpretações próprias das 

características do produto. A título de exemplo, citamos a elaboração de vinhetas para 

os interprogramas, onde determinadas empresas apresentaram cotação e outras não: a 

definição precisa do objeto deve evitar ocorrências desta natureza, com a determinação 

prévia da existência (ou não) de vinhetas. Apenas com a descrição precisa do objeto a 

ser contratado será possível realizar uma pesquisa de preço consistente o suficiente 

para garantir que a contratação realizada está seguramente dentro do preço de mercado. 

Providências 

A Unidade caracterizará com mais detalhe no Plano de Trabalho o objeto a ser 

contratado. Além disto, enviará para as empresas ao solicitar os orçamentos os Planos 

de Trabalho. Esperamos desta forma, sanar os problemas detectados. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida. Em análise dos processos 003162/2014-85, 

003163/2014-20, 006841/2014-14, 018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-

71, (Rel. 20140012) foi observado que os Planos de trabalho e as solicitações de 

orçamento tem tido melhor detalhamento do objeto a ser contratado. 

   

21 

RA 201316916 

Assunto Dispensa RTVE - Ei! Se liga na UFG, Conhecendo a UFG, UFG ao vivo 

Of resposta Of. 0281/GAB/UFG de 05/03/2014 encaminhando PPP 



 

 90 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Detalhamento inadequado do serviço (objeto) a ser contratado pela 

Coordenadora de Planejamento – PROAD/UFG, que mesmo assim foi autorizado pelo 

Pró-Reitor de Administração e Finanças. 

Recomendação 

Zelar pela adoção das ações propostas pela própria Unidade, em especial: - excluir do 

Plano de Trabalho o "Plano de Aplicação Anual de Recursos Financeiros"; - excluir o 

teor da Cláusula Décima Quinta - Do Uso de Bens e Serviços - dos novos contratos a 

serem firmados pela UFG com a RTVE, quando já se souber previamente que não 

haverá utilização de bens e serviços da UFG pela fundação; - indicar tempestivamente 

o fiscal do contrato; - realizar mudanças no plano de trabalho, contemplando 

indicadores de cumprimento das metas 

Providências 

           Um novo modelo de Plano de Trabalho (anexo 1) já foi elaborado, buscando 

sanar as deficiências detectadas no modelo atual. Encaminhamos ainda (anexo 2) este 

novo modelo preenchido buscando atender a todas as recomendações deste Plano de 

Providências. A Cláusula Décima Quinta do contrato será modificada, fazendo constar 

que não haverá utilização de bens da Universidade. Além disto, ficaremos atentos à 

indicação do fiscal do contrato no prazo adequado ao acompanhamento do contrato. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida. Em análise dos processos 003162/2014-85, 

003163/2014-20, 006841/2014-14, 018720/2014-15, 023959/2013-18, 025803/2013-

71 (Rel. 20140012) foi observado que os Planos de trabalho, as solicitações de 

orçamento e os contratos estão atendendo esta recomendação. 

   

22 

RA 201316917 

Assunto Servidores cedidos  

Of resposta Of. 0177/GAB - UFG de 11/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.1 Fragilidade nos controles internos na área de recursos humanos. 

Recomendação 

Regularização, até a data de 31/12/2013, do ressarcimento das remunerações dos 

servidores cedidos sem ônus pela UFG, tendo em vista que será imputada ao dirigente 

máximo do órgão a responsabilidade pelo não cumprimento das determinações 

contidas nos §§ 1º e 2º, do art. 4º §, do Decreto 4050/2001. Caso os cessionários não 

realizarem o ressarcimento das remunerações em atraso até 31/12/2013, referentes aos 

servidores cedidos pela UFG sem ônus, providenciar imediatamente a notificação de 

retorno dos servidores em questão conforme preceituado no art. 10 do Decreto 

4050/2001, e se o servidor não retornar as suas atividades na UFG suspender o 

pagamento da remuneração, a partir do mês subsequente da notificação conforme § 

único do art. 10 do referido Decreto. A UFG deverá providenciar as medidas judiciais 

cabíveis quanto ao não ressarcimento das remunerações dos servidores cedidos sem 

ônus 
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Providências 

Daniel Christino - Matrícula nº 2300934 - Falta o ressarcimento no valor de R$ 

1.450,42, cedido para o Estado de Goiás. 

Processo 23070.005481/2011-82 encaminhado à Procuradoria Federal/UFG/PGF/AGU 

para providências cabíveis. Encaminhado Ofício 0173/GAB/UFG ao órgão cessionário 

informando as providências tomadas pela UFG com cópia ao servidor. Anexo 1. 

Honório Ângelo da Rocha – Matricula nº 0299414 - Faltam os valores referentes aos 

meses de setembro/2011 e outubro/2011 - R$ 11.850,70. 

Processo 23070.014971/2007-93 encaminhado à Procuradoria Federal/UFG/PGF/AGU 

para providências cabíveis. Anexo 2. 

Valdir Souza Jorge – Matrícula 301424 – Faltam os períodos: maio 2012 - R$ 8.831,03 

e julho, agosto e setembro no valor de R$ 8.683,05 cada. 

Processo 23070.007793/2012-10 encaminhado à Procuradoria Federal/UFG/PGF/AGU 

para providências cabíveis. Encaminhado Ofício 0174/GAB/UFG ao órgão cessionário 

informando as providências tomadas pela UFG com cópia ao servidor. Anexo 3. 

Airvelton Machado – matrícula 6300931 – Faltam os períodos de 29/06 a 31/12/2012 e 

07/05 a 31/12/2013. Processo 23070.020760/2013-38 encaminhado à Procuradoria 

Federal/UFG/PGF/AGU para providências cabíveis. Encaminhado Ofício 

0175/GAB/UFG ao órgão cessionário informando as providências tomadas pela UFG 

com cópia ao servidor. Anexo 4. 

Posição 1 Reiterada pela NT 40660 

Observação 

NT/Ofício 
Reiteração pela não implementação plena da recomendação. 

Posição 2 Recomendação atendida - NT 2400 

Observação 

NT/Ofício 

Assim, considera-se que a recomendação foi atendida, restando pendente somente um 

caso, para o qual, se não ressarcido, recomendamos que seja providenciada inscrição 

em dívida ativa. 

Posição 3 Recomendação atendida - NT 2552 

Observação 

NT/Ofício 
Recomendações consideradas sanadas 
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RA 201316917 

Assunto Servidores cedidos  

Of resposta Of. 0177/GAB - UFG de 11/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.1 Fragilidade nos controles internos na área de recursos humanos. 

Recomendação 
Regularização, até 31/12/2013, das frequências referentes aos servidores cedidos com 

e sem ônus pela a UFG. 



 

 92 

Providências 

Airvelton Machado – matrícula 6300931 – Falta apresentar frequência. 

Processo 23070.020760/2013-38 encaminhado à Procuradoria Federal/ UFG/ 

PGF/AGU para providências cabíveis. Encaminhado Ofício 0175/GAB/UFG ao órgão 

cessionário informando as providências tomadas pela UFG com cópia ao servidor. 

Anexo 4 

Posição Recomendação Atendida - NT 40660 

Observação 

NT/Ofício 

Constatamos que as providências adotadas regularizaram as falhas apontadas neste 

item. 
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RA 201316917 

Assunto Servidores cedidos  

Of resposta Of. 0177/GAB - UFG de 11/02/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.1 Fragilidade nos controles internos na área de recursos humanos. 

Recomendação 

Regularização, até 31/12/2013, em relação aos servidores cedidos com e sem ônus pela 

UFG, dos comprovantes de rendimentos recebidos de outros entes da Federação ou da 

declaração de que não recebem outros rendimentos que não sejam os recebidos pela 

UFG. 

Providências 

Não apresentou contracheque: Airvelton Machado - Matrícula 6300931 

Processo 23070.020760/2013-38 encaminhado à Procuradoria Federal/UFG/PGF/AGU 

para providências cabíveis. Encaminhado Ofício 0175/GAB/UFG ao órgão cessionário 

informando as providências tomadas pela UFG com cópia ao servidor. Anexo 4. 

Posição Recomendação Atendida - NT 40660 

Observação 

NT/Ofício 

Verificamos que as providências adotadas pela Unidade regularizaram as falhas 

apontadas neste item. 
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 

1.2.1.1 Manutenção de dispensas de licitação emergenciais por falhas nos 

procedimentos de licitação e falta de aplicação de Penalidade para empresa que 

descumpriu condições contratuais. 

Recomendação 

Adotar procedimentos para que as providências para contratação de serviços de 

transporte sejam iniciadas com intervalo de tempo maior, antes do vencimento do 

contrato, com melhorias na elaboração e revisão do edital de licitação, evitando a 

necessidade de contratações por dispensa emergencial. 

Providências 
Pedido para a próxima licitação realizada no dia 21/08/2014, portanto com 80 dias de 

antecedência.  

Posição 
Análise da Audin: Recomendação atendida. Realizado o pregão 276/2014 – SRP com 

intervalo de tempo maior. 

   

26 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.1 Manutenção de dispensas de licitação emergenciais por falhas nos 

procedimentos de licitação e falta de aplicação de Penalidade para empresa que 

descumpriu condições contratuais. 

Recomendação 

Atuar no acompanhamento das rescisões contratuais, para que, nos casos de 

descumprimento de contratos por parte das empresas prestadoras de serviços, a 

aplicação das Penalidades ocorra imediatamente após as determinações da Reitoria, 

evitando o arquivamento de processos sem o seu cumprimento. 

Providências Memorando Circular nº 33/GAB/UFG 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.2.1.2 Falhas na definição de preços das contratações de serviços de transporte. 
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Recomendação 

Abster-se de proceder à renovação do contrato, realizando, de imediato, novo 

procedimento licitatório com vistas à contratação dos serviços de transporte de 

passageiros e cargas, adotando especiais cuidados na identificação dos itens 

componentes dos custos, com vistas a coibir a ocorrência de sobrepreço 

Providências 

Já está em andamento como citado acima, o processo licitatório para o serviço de 

transporte de passageiros, mas a partir das próximas licitações cobraremos a planilha 

de formação de preço 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.3 Contratação de remanescente de serviços por dispensa de licitação, sem 

obediência à ordem de classificação da licitação original e falta de aplicação das 

sanções definidas em contrato para empresa que descumpriu as obrigações 

estabelecidas. 

Recomendação 

Providenciar nova licitação para serviços de limpeza e conservação para os campi 

Samambaia e da Unidade de Jataí, objeto do Contrato 53/2011, bem como para os de 

outros campi que sejam decorrentes de rescisão de contratos com a empresa Sublime 

Serviços Gerais Ltda., caso a ordem de classificação da licitação original não tenha 

sido obedecida. 

Providências 

Para os Campi de Jataí, Catalão e Cidade de Goiás, onde a contratação foi feita através 

do remanescente de serviços da empresa Sublime, foi realizada nova licitação, através 

do processo 23070.009392/2014-58, com inicio dos novos contratos previstos para 

01/11/2014. Para o Campus Samambaia, será providenciada nova licitação no inicio do 

ano de 2015, para inicio dos novos serviços em julho do mesmo ano, em razão da 

assinatura recente da prorrogação do contrato com a empresa Liderança, para o período 

de 07/2014 a 07/2015. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Nova licitação realizada para Jataí, 

Catalão, Cidade de Goiás, Jaraguá e Mossamedes por meio do Pregão Eletrônico Nº 

00237/2014. A nova licitação para o campus Samambaia ainda não ocorreu.  
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 
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UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.3 Contratação de remanescente de serviços por dispensa de licitação, sem 

obediência à ordem de classificação da licitação original e falta de aplicação das 

sanções definidas em contrato para empresa que descumpriu as obrigações 

estabelecidas. 

Recomendação 
Observar, no caso de contratação de remanescente de serviços, obediência à ordem de 

classificação da licitação original. 

Providências 

Toda a equipe do pregão já foi orientada sobre a forma correta de avaliação das 

empresas remanescentes, bem como orientada a instruir o processo com todas as 

consultas e relatório da ordem de classificação. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.4 Contratações com prévio empenho de valores insuficientes, resultando em 

excessivos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, decorrentes de execução 

de despesas sem dotação orçamentária. 

Recomendação 

Demonstrar, nos processos de reconhecimentos de dívidas de exercícios encerrados, se 

o orçamento do ano anterior consignava crédito próprio, com saldo suficiente para 

atender as despesas, e os motivos da insuficiência da dotação para o empenho das 

despesas (art.37, da Lei 4.320/64). 

Providências 

As despesas com o custeio das IFES cresceu nos últimos anos devido à expansão das 

mesmas e os recursos para o custeio não evoluiu na mesma proporção levando as IFES 

a situações difíceis, como mencionado em documentos anteriores. Em relação ao 

encerramento financeiro de cada ano, não temos conseguido recursos suficientes para 

este fim, assim o reconhecimento de dívida tem estado presente nos exercícios 

seguintes. E, neste ano, não será diferente, uma vez que o orçamento também não será 

suficiente para cumprir com todos os compromissos assumidos para o funcionamento 

da Instituição. Tanto o Reitor quanto a ANDIFES e FORPLAD tem empenhado para 

conseguir recursos suplementares e também a liberação do orçamento e do financeiro 

semanalmente para evitar multas com fornecedores. Assim, procurar-se-á informar nos 

respectivos processos de reconhecimento de dívidas a situação nos momentos 

oportunos. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.4 Contratações com prévio empenho de valores insuficientes, resultando em 

excessivos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, decorrentes de execução 

de despesas sem dotação orçamentária. 

Recomendação 

Observar que as despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de 

vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a 

ser executada (art.27 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986). Dessa forma, 

rever os procedimentos de empenho prévio de despesas, para que possam refletir a 

realidade de cada contrato. 

Providências 

Assegurar o empenho na totalidade da previsão das despesas, porém esta ação só é 

possível se o MEC liberar toda a cota de limite de empenho. Vale ressaltar que a 

realidade geral das IFES discutida amplamente nos fóruns e na ANDIFES é essa 

insuficiência de dotação orçamentária para assegurar o funcionamento e manutenção 

da estrutura. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

32 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.4 Contratações com prévio empenho de valores insuficientes, resultando em 

excessivos pagamentos de Despesas de Exercícios Anteriores, decorrentes de execução 

de despesas sem dotação orçamentária. 

Recomendação 

Efetuar planejamento orçamentário e financeiro buscando intervir previamente sobre 

as causas que ensejam a ocorrência de passivos sem a consequente previsão 

orçamentária de créditos ou de recursos. 

Providências 

Fazer gestão junto ao MEC para liberação das cotas de limite de empenho e liberação 

de recursos financeiros semanalmente dos compromissos já realizados e liquidados no 

sistema. 
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Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

33 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.2.1.5 Prejuízo no valor de R$ 161.511,56 com o pagamento de multas e juros 

relativos a atrasos na quitação de faturas de serviços de energia elétrica. 

Recomendação 

Adotar medidas urgentes para adequar a programação orçamentária e financeira da 

Entidade, de forma que as faturas de serviços essenciais sejam quitadas nas datas de 

vencimentos, evitando prejuízos com o pagamento de multas e juros. 

Providências 

A CELG demonstrou através de documentação anexa que os pagamentos estão sendo 

feito em atraso e que as multas e juros são justificados. Os atrasos dos pagamentos se 

devem à SPO/MEC, que não está obedecendo ao cronograma de desembolso. Fazer 

gestão junto ao MEC para liberação das cotas de limite de empenho e liberação de 

recursos financeiros semanalmente dos compromissos já realizados e liquidados no 

sistema. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

34 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.2.1.5 Prejuízo no valor de R$ 161.511,56 com o pagamento de multas e juros 

relativos a atrasos na quitação de faturas de serviços de energia elétrica. 

Recomendação 

Fazer constar dos processos de pagamentos as justificativas para os atrasos na quitação 

dos débitos, adotando providências no sentido de que as faturas em que constem 

multas e juros venham detalhadas com as informações sobre a quais contas se referem 

e a discriminação dos referidos cálculos. E, somente atestar os serviços mediante a 

certificação de tais valores. 
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Providências 

Nas faturas de energia elétrica emitidas pela CELG constam de forma detalhada como 

é gerado o valor total da fatura, a qual é definida de forma padronizada pela Agencia 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A CELG responde à ANEEL e a UFG se 

submete aos regulamentos impostos pelos usuários de todo o país. Estamos buscando o 

pagamento em dia para evitar multas e juros. Uma preocupação quanto ao não ateste 

das faturas de conta de energia elétrica dentro do prazo estabelecido é que isso 

implicará em mais multas e juros, além do corte de fornecimento de energia - essas 

informações estão nos contratos estabelecidos pela CELG/ANEEL. Enviamos à CELG 

Ofício juntamente com cópia do documento da Auditoria- solicitando que sejam 

atendidos os questionamentos da CGU. A CELG até o momento não se manifestou, 

apesar de várias cobranças ao setor competente daquela empresa. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

35 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.2.1.5 Prejuízo no valor de R$ 161.511,56 com o pagamento de multas e juros 

relativos a atrasos na quitação de faturas de serviços de energia elétrica. 

Recomendação 

Certificar-se que os valores já pagos de multas e juros estão corretos, enviando 

documentação comprobatória à CGU, conforme indicado, e providenciando, se for o 

caso, devolução ou compensação por parte da contratada de valores porventura pagos 

indevidamente. 

Providências 

A forma como são feitos os cálculos dos juros e multas é informatizada pela CELG e 

envolve uma grande quantidade de variáveis. Solicitamos à CELG, em 14/08/2014, a 

demonstração destes cálculos por escrito e até o momento a empresa não entregou os 

documentos solicitados, apesar de 03 cobranças do CEGEF (conforme e-mails 

anexos). Enviaremos à CGU, assim que chegar, a resposta conforme solicitado e, 

havendo algum pagamento indevido, solicitaremos a devolução ou compensação nas 

próximas faturas. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

36 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.2.1.5 Prejuízo no valor de R$ 161.511,56 com o pagamento de multas e juros 

relativos a atrasos na quitação de faturas de serviços de energia elétrica. 

Recomendação 

Dar ciência a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, sobre os prejuízos 

causados por atrasos na liberação de recursos, indicando os valores pagos como multas 

aos fornecedores. 

Providências 
Encaminhar expediente ao MEC comunicando os prejuízos aos cofres públicos 

decorrente dos atrasos no repasse de financeiro. 

Posição 

Análise da AUDIN: Recomendação atendida. Foi encaminhado o Ofício 

1706/GAB/UFG em 21/10/2014 informando dos prejuízos financeiros e pedindo que a 

liberação financeira uma única vez ao mês seja revista. 

   

37 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.6 Pagamentos de contas de fornecimento de água e esgoto sem medição do 

consumo e com valores repetidos, e utilização de empenhos de restos a pagar de três 

exercícios anteriores para pagamento de conta do exercício corrente. 

Recomendação 

Adotar providências para que o setor responsável pelo ateste das despesas faça constar, 

nos processos de pagamentos, as informações detalhadas sobre os cálculos realizados 

de acordo com as especificações contratuais.  

Providências 

O CEGEF comunicou ao setor de faturamento da SANEAGO que não mais fará o 

pagamento das contas do CAMPUS SAMAMBAIA até que seja explicitada na fatura, 

ou na via relatório do anexo, o seu consumo. A SANEAGO ficou de alterar a forma de 

apresentação dessas contas e as retirou da última fatura, conforme documentos em 

anexo. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

38 

RA 201407269 

Assunto 
Contratações por dispensas de licitação e reconhecimento de dívidas de exercícios 

anteriores 

Of resposta Ofício nº 1695 de 17/10/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.2.1.6 Pagamentos de contas de fornecimento de água e esgoto sem medição do 

consumo e com valores repetidos, e utilização de empenhos de restos a pagar de três 

exercícios anteriores para pagamento de conta do exercício corrente. 

Recomendação 

Adotar providências para melhor planejamento orçamentário e financeiro da Entidade, 

visando evitar as falhas verificadas no pagamento de despesas de um exercício 

financeiro com empenhos de restos a pagar de três exercícios anteriores.  

Providências 

Acompanhar os saldos dos empenhos de restos a pagar de forma a evitar a inscrição 

sem a respectiva despesa e cobrar do MEC que o orçamento aprovado seja 

integralmente liberado para execução, evitando assim utilizar sobrar de exercícios 

encerrados. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

39 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Deficiências na atuação da Comissão de Avaliação Docente da Faculdade de 

Direito e direcionamento para apuração por meio de Comissão de Sindicância de 

forma parcial. 

Recomendação 

Que a comissão de sindicância a ser instaurada para apurar os fatos trate o assunto de 

forma mais abrangente, considerando a responsabilidade de todas as instâncias 

envolvidas na atuação da CAD e as da própria comissão. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 623/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.013555/2014-05, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes às deficiências na atuação da Comissão de Avaliação 

Docente da Faculdade de Direito, considerando possíveis responsabilidades de 

servidores pertencentes às instâncias envolvidas, inclusive as da própria comissão". 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. O Processo de Sindicância encontra-se na 

fase do inquérito administrativo, com a realização das oitivas das testemunhas e 

envolvidos iniciada em 07/10/2014 e com prazo de término previsto para 06/12/2014 

   

40 
RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 
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Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.1 Deficiências na atuação da Comissão de Avaliação Docente da Faculdade de 

Direito e direcionamento para apuração por meio de Comissão de Sindicância de 

forma parcial. 

Recomendação 

Que a Direção da Faculdade de Direito bem como a Chefia de Departamento passem a 

avaliar tempestivamente os servidores em estágio probatório e a acompanhar o 

andamento dos trabalhos da CAD na avaliação desses processos e dos demais que 

tramitam pela Comissão. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 624/GAB/UFU, de 18/08/2014, encaminhado à Direção 

da Faculdade de Direito, com cópia para o Departamento de Formação Básica e 

Complementar, Departamento Profissionalizante e Comissão de Avaliação Docente – 

CAD, determinando o cumprimento dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

41 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG se abstenha de conceder regime de trabalho de 40 horas aos docentes que 

possuam Dedicação Exclusiva - DE que venham a ocupar cargos de Chefia, com a 

finalidade de propiciar meios para que esses docentes possam acumular outros 

vínculos empregatícios com o cargo de professor da UFG, tendo em vista a 

excepcionalidade do regime de trabalho de 40 horas. 

Providências 

Elaboração do Memorando-Circular n.º 31, de 21/08/2014, encaminhado ao Pró-Reitor 

de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos/UFG, Diretores das Regionais 

Catalão, Jataí e Goiás, Diretores de Unidades Acadêmicas e Presidente da Comissão 

Permanente do Pessoal Docente - CPPD, visando ao cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando-Circular encaminhado dia 

22/08/2014. Acatamento da recomendação.  

   

42 RA 201407278 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG adote mecanismos para que na análise dos processos de acumulação de 

cargos seja verificada a regularidade do docente em relação ao período inicialmente 

proposto pelos órgãos de controle, sem prejuízo de outros considerados pertinentes 

pela instituição, bem como a situação em que o docente se encontra na época da 

apuração (período atual). 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 647/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Departamento de Pessoal e ao Coordenador de Processos Administrativos, solicitando 

o cumprimento imediato dessa recomendação. 

2) Foi realizada também a remodelagem dos processos de acumulação de cargos, 

visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos de tramitação processual.  

3) A partir de agora, será solicitada pela CDPA ao DP a cópia da declaração de 

acumulação de cargos que é assinada no momento da posse, para análise e apuração do 

possível ilícito funcional por meio de PAD. 

Posição 
Análise Audin: Recomendação atendida. ) Memorando encaminhado dia 29/08/2014. 

Acatamento da recomendação. 2) Medida implementada. 3) Medida implementada. 

   

43 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG elimine a morosidade constatada na análise dos processos de acumulação e 

alteração de carga horária, aplicando no que couber a Lei nº 9.784/1999 (Lei do 

Processo Administrativo), dando cumprimento ao mandamento expresso no caput do 

art. 37, da Constituição Federal, que estabelece, de forma necessária, a adoção do 

princípio da eficiência pela Administração Pública. 
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Providências 

Elaboração do Memorando n.º 647/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Departamento de Pessoal e ao Coordenador de Processos Administrativos, solicitando 

o cumprimento imediato dessa recomendação. 

Realização de remodelagem dos processos de acumulação de cargos, visando ao 

aperfeiçoamento e redução da morosidade dos procedimentos de tramitação 

processual. Determinação de prazos para entrega de documentos a partir da notificação 

do servidor. Caso não seja apresentado pedido de prorrogação com as devidas 

justificativas, será aberto PAD para apuração do possível ilícito. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

44 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 
Que a UFG se abstenha de Arquivar processos sem o cumprimento das determinações 

da Reitoria. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando-Circular n.º 33/GAB/UFG, encaminhado aos Diretores 

das Regionais Catalão, Jataí e Goiás; e de Unidades Acadêmicas e Dirigentes dos 

Órgãos Administrativos, para observância e cumprimento imediato desta 

recomendação.  

2) O Centro de Documentação e Arquivo (CIDARQ) irá manter e otimizar a 

verificação de despacho de arquivamento pelas autoridades competentes.  

Posição 
Análise Audin: Recomendação atendida. 1) Memorando-Circular encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 2) Medida implementada. 

   

45 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 
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Recomendação 

Tendo em vista que a notificação da possível irregularidade da acumulação ao docente 

é condição essencial para o desenrolar legal do processo, que garante o princípio 

constitucional da ampla defesa, quando da ocorrência de alegações contraditórias de 

ausência de notificação (por parte do docente sob análise) e recusas injustificadas de 

atendimento da notificação (por parte dos servidores responsáveis pela notificação), a 

UFG deve proceder a devida apuração dos fatos, de forma a garantir transparência e 

verificar a ocorrência de culpa ou dolo que possa interferir no andamento do processo 

e prejudicar a sua celeridade, conforme ocorreu no Processo nº 23070.006801/95-11. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 644/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014189/2014-01, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina "a instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes à possíveis responsabilidades na análise e tramitação do 

Processo nº 23070.006801/95-11".  

2) O Centro de Documentação e Arquivo irá customizar o sistema gerenciador de 

processos, em fase de implantação na UFG, para emitir relatório por assunto de 

processo constando o encaminhamento e a data, com o objetivo de facilitar o controle 

do órgão competente 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) O Processo de Sindicância encontra-se 

na fase do inquérito administrativo, com a realização das oitivas das testemunhas e 

envolvidos iniciada em 29/09/2014 e com prazo previsto de término para 28/11/2014, 

sem considerar uma provável recondução da comissão, conforme possibilita a Lei n.° 

8.112/90. 2) Em implementação. 

   

46 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG verifique quais os docentes da Faculdade de Direito, além dos 

mencionados neste Relatório, que não obedecem à vedação imposta ao servidor 

público federal constante do inciso X, do art. 117, da Lei 8.112/90, qual seja: 

"participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 

personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 

comanditário". Uma vez detectada a irregularidade, solicitar sua imediata regularização 

e, caso o docente possua regime de DE, não realizar os pagamentos a título deste 

regime, apurando os valores pretéritos indevidamente pagos, alocando o docente em 

regime adequado. 
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Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 659/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Departamento de Pessoal para que verifique junto aos órgãos competentes possíveis 

situações de acumulação. 

2) O Departamento de Pessoal irá solicitar a órgãos competentes informações dos 

docentes da Faculdade de Direito com a finalidade de realizar o cruzamento dos dados 

e  apurar possíveis irregularidades. 

3) O Departamento de Pessoal aperfeiçoou o formulário a ser preenchido no momento 

da posse, conforme modelo anexo. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. 1) Acatamento da recomendação. 2) Os 

ofícios estão sendo providenciados. 3) Medida implementada 

   

47 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG exija que a Faculdade de Direito aja de forma tempestiva informando à 

CPAC sobre os horários praticados pelo docente nas solicitações dos órgãos 

demandantes, para a adequada verificação da legalidade da acumulação, 

disponibilizando os horários pretéritos praticados pelos docentes, mesmo que estes se 

encontrem afastados. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 646/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito e ao Coordenador de Processos Administrativos, 

solicitando o cumprimento imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise da Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

48 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 
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Recomendação 

Com a finalidade de se posicionar de forma preventiva aos problemas que as 

acumulações podem causar, que seja exigido que os docentes informem à UFG sobre a 

manutenção de vínculos empregatícios externos (públicos ou privados), propiciando 

que as análises de acumulações sejam realizadas considerando-se todos os vínculos 

que o docente efetivamente possui e independentemente da solicitação dos órgãos de 

controle. Atualmente, quando da análise acumulações, só são levados em consideração 

os vínculos informados pelos órgãos demandantes (CGU, TCU, MEC e MPOG) e, 

como não é requerido que o docente declare outros vínculos porventura não 

detectados, pode ocorrer que a apuração da acumulação não seja realizada de forma 

completa (caso em que os demandantes não conseguem identificar a totalidade dos 

vínculos dos docentes). 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 647/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Departamento de Pessoal e ao Coordenador de Processos Administrativos, solicitando 

o cumprimento imediato dessa recomendação. 

2) O Departamento de Pessoal aperfeiçoou o formulário a ser preenchido no momento 

da posse, conforme modelo anexo. 

3) Serão encaminhados, também, ofícios pela Reitoria ao Estado de Goiás e às 

prefeituras da região metropolitana de Goiânia e passiveis de acumulação, solicitando-

lhes que informem os outros vínculos que os servidores desta Universidade possuem 

com eles. Desta forma, este procedimento possibilitará o aperfeiçoamento da 

verificação de outros vínculos não informados pelos docentes. 

4) O Departamento de Pessoal irá solicitar a órgãos competentes informações dos 

docentes com a finalidade de realizar o cruzamento dos dados e apurar possíveis 

irregularidades. 

Posição 

Análise audin: Recomendação atendida. A universidade está se posicionando de forma 

preventiva com a utilização do formulário a ser preenchido no momento da posse 

declarando sobre existência de vínculos, atividades remuneradas e de 

comprometimento do servidor a comunicar ao Departamento do Pessoal qualquer 

alteração que vier a ocorrer em sua vida profissional. 

   

49 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG providencie a devolução dos proventos recebidos a título de DE do mês de 

abril/2011, relativamente ao docente constante do Processo nº 23070.015185/2011-90, 

uma vez que exerceu regime de trabalho de DE na UFG concomitante com outra 

atividade remunerada realizada na FASAM (consta no processo o ressarcimento 

relativo ao mês de maio e junho/2011). 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.015185/2011-90 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e demais providências.  
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Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor, que decidiu pelo seu encaminhamento à CDPA 

para oportunizar manifestação do interessado, em respeito ao princípio do contraditório 

e de ampla defesa.  

   

50 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG verifique se após 10/11/2013, data em que expirou a licença da docente 

para interesses particulares na UEG (Processo nº 23070.013721/2005-74), ela voltou a 

exercer atividade remunerada na referida instituição, uma vez que possui regime de 

trabalho na UFG de Dedicação Exclusiva, que veda o exercício de atividades 

remuneradas em outros vínculos empregatícios. Em caso positivo, providenciar o 

recolhimento. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n. º 23070.013721/2005-

74, encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

solicitar manifestação da docente, quanto à regularização de sua situação funcional e, 

após, deverá ser encaminhado ao Departamento do Pessoal – DP/UFG, para notificá-la 

quanto ao ressarcimento dos valores percebidos indevidamente. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor e encaminhado à CDPA para as providências 

seguintes, visando à regularização da situação. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 
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Recomendação 

Que sejam apurados os valores a serem ressarcidos ao erário, tendo em vista que a 

docente (Matrícula SIAPE nº 3454617) acumulou irregularmente os cargos públicos na 

UEG e na UFG, que juntos extrapolavam o limite de 60 horas semanais estabelecido 

no Parecer GQ – 145/AGU, por aproximadamente 4 anos, ou seja: desde sua posse na 

UEG, que se deu em 22/11/2005, até a concessão de sua licença para interesses 

particulares, também na UEG, em 11/11/2009 (entendimento consubstanciado no 

Acórdão TCU nº 117/2006 1ª Câmara). 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.013721/2005-74, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

solicitar manifestação da docente, quanto à regularização de sua situação funcional e, 

após, deverá ser encaminhado ao Departamento do Pessoal – DP/UFG, para notificá-la 

quanto ao ressarcimento dos valores percebidos indevidamente. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor e encaminhado à CDPA para as providências 

seguintes, visando à regularização da situação. 

   

52 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que sejam apurados os valores a serem ressarcidos ao erário, relativamente aos 

benefícios percebidos a título do regime de DE pela docente constante do Processo nº 

23070.025428/2013-60, em virtude do exercício de atividade remunerada incompatível 

com esse regime, desde 20/07/2009, quando se tornou sócia-administradora de 

empresa de advocacia, até os dias atuais, com a consequente apuração de 

responsabilidade. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 656/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014196/2014-03, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando à apuração 

dos fatos referentes ao exercício de gerência/administração de empresa de advocacia 

com a condição de servidora pública federal, em face da professora Bartira Macêdo de 

Miranda Santos, consoante dispõem os artigos 117, X, e 133 c/c o artigo 143 da Lei 

8.112/90". 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. A servidora foi notificada a apresentar a 

sua defesa prévia e o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) encontra-se na fase 

do inquérito administrativo, com a realização das oitivas das testemunhas e envolvidos, 

iniciada em 29/09/2014 e com prazo previsto de término para 28/11/2014, sem 

considerar uma provável prorrogação da comissão, conforme possibilita a Lei n° 

8.112/90. 
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53 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Tendo em vista os indícios apresentados no Relatório de Auditoria, que a Unidade 

apure se a docente constante do Processo nº 23070.025428/2013-60 (Matrícula SIAPE 

nº 1535251), exerceu atividade de advocacia remunerada para o período que vai desde 

a concessão do regime DE, em 03/09/2008, até 20/07/2009, data em que se tornou 

sócia-administradora de empresa de advocacia, e, em caso positivo, apurar os valores a 

serem ressarcidos pela docente. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.025428/2013-60, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e demais providências. Após, ao Departamento de Pessoal – DP/UFG, para a 

apuração dos valores a serem ressarcidos ao erário.  

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Tendo em vista que foi determinada a 

abertura do Processo Administrativo Disciplinar n.º 23070.014196/2014-03, por meio 

da Portaria n° 4165/2014, publicada no Boletim de Pessoal n.º 37/2014, de 29 de 

setembro de 2014, na qual apuram as mesmas situações apontadas no Processo de 

Acumulação de Cargos, a CDPA optou por aguardar a apuração e conclusão do 

referido PAD pela Comissão Processante. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a Unidade adote providências para que processos de acumulação não fiquem sem 

movimentação, como ocorreu com o Processo nº 23070.025428/2013-60, que 

permaneceu por quatro meses sem instrução, aplicando a Lei nº 9.784/1999 (Lei do 

Processo Administrativo). 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

2) Será implantado na Universidade um de sistema de gerenciamento de processos que 

irá controlar seu recebimento pela unidade destinatária. Nele, cada unidade poderá 
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indicar uma pessoa responsável por seu andamento. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação 2) Sistema em fase de estudo de 

customizações para o atendimento das necessidades da UFG. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Apurar o montante a ser ressarcido pelo docente de Matrícula SIAPE nº 2127657, 

relativo aos proventos irregularmente recebidos a título de DE: 1º) de 17/10/1995 

(posse do docente na UFG) até a sua mudança de regime de trabalho de DE para 

quarenta horas, que ocorreu em outubro/2000, conforme análise do Processo nº 

23070.003504/00-91; 2º) de outubro/2000 até junho/2009, quando acumulou cargos 

públicos que totalizaram carga horária de 80 horas, em desacordo, portanto, com o 

máximo permitido de 60 horas (entendimento consubstanciado no Acórdão TCU nº 

117/2006 - 1ª Câmara). 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.003504/00-91, 

encaminhando-o ao Departamento do Pessoal - DP/UFG, para providências quanto à 

apuração dos valores correspondentes ao período da cessão. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 



 

 111 

Recomendação 

Apurar o montante a ser ressarcido pelo docente relativamente aos períodos em que o 

docente acumulou irregularmente cargos públicos com carga horária de 80 horas 

semanais, relativamente ao Processo nº 23070.006801/95-11, a saber: 

1º) de 01/01/2001 a 01/01/2005 (último período em que ocupou cargo na prefeitura), 

excetuando-se desse período o tempo em que o docente alega (3 anos) que esteve 

afastado para a realização de doutorado, a ser apurado pela UFG; 

2º) de 25/03/2009, data de sua admissão na UEG no cargo de Pró-Reitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás, a 01/01/2011, quando foi 

exonerado do cargo, período no qual o docente possuía regime de 40 horas na UFG, 

mas que só exercia 20 horas, conforme alegação do próprio docente. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo nº 23070.006801/1995-11, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e providências visando ao atendimento da referida recomendação. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor, que decidiu pelo seu encaminhamento à CDPA 

para notificar o interessado sobre a necessidade de regularizar sua situação funcional, 

bem como informa o período a ser ressarcir ao erário. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a UFG apure adequadamente as denúncias apresentadas à ouvidoria, evitando o 

que ocorreu no caso referente ao docente de Matrícula nº 1154794, quando aceitou 

conclusões emitidas pela Faculdade de Direito, que se mostraram incompatíveis com 

as ações adotadas pela Reitoria. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.010936/2013-43, 

encaminhando-o à Faculdade de Direito, para colher manifestação do Conselho Diretor 

e do interessado sobre essa recomendação.  

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Que a Reitoria se abstenha de dar posse a docentes que não preencham todas as 

condições exigidas para o cargo de Diretor de Unidade Acadêmica, especialmente 

quanto à Faculdade de Direito, cujo caso concreto foi objeto de análise deste Relatório, 

evitando o que ocorreu no caso referente ao docente de Matrícula nº 1154794. 

Providências 

Será observado o que dispõe o artigo 113, em seu parágrafo único, do Novo Estatuto 

da UFG, aprovado em 29/11/2013 e publicado no DOU em 24 de janeiro de 2014 

(Portaria MEC n.º 9/2014). 

Posição Análise Audin: Recomendação atendida. 

   

59 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Apurar a responsabilidade do docente de Matrícula SIAPE nº 1154794, por 

descumprimento de compromisso firmado junto à Reitoria para, no prazo de 6 meses, 

regularizar sua situação funcional para exercer o cargo de Diretor da Faculdade de 

Direito, passando para o regime de DE. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.010936/2013-43, 

encaminhando-o à Faculdade de Direito, para colher manifestação do Conselho Diretor 

e do interessado sobre essa recomendação. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 
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Recomendação 
Que a Reitoria exija dos docentes o cumprimento de compromissos firmados e, no 

caso do descumprimento, adotar as medidas corretivas adequadas. 

Providências 

Elaborado o Memorando-Circular n.º 34/GAB/UFG, encaminhado aos Diretores das 

Regionais Catalão, Jataí e Goiás; e de Unidades Acadêmicas, para observância e 

cumprimento imediato.  

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando-Circular encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.2 Irregularidades na acumulação de cargos pelos docentes. 

Recomendação 

Uma vez que os levantamentos efetuados pela CGU comprovam formalmente que o 

docente de Matrícula nº 2127243, constante do Processo nº 23070.000274/2004-11, foi 

sócio-administrador de empresa de prestação de serviços de advocacia (comprovação 

de direito), que a UFG instaure o devido procedimento administrativo para apurar se a 

empresa do docente nunca operou e/ou que nunca houve efetiva gerência de sua parte 

(comprovação de fato da vedação contida no inciso X, art. 117, da Lei 8.112/90). 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 677/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014194/2014-14, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes a possíveis responsabilidades em relação ao exercício de 

gerencia/administração de empresa por docente, consoante dispõe o artigo 143 da Lei 

8.112/90”. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. O Processo de Sindicância encontra-se na 

fase do inquérito administrativo, com a realização das oitivas das testemunhas e 

envolvidos, cuja comissão foi reconduzida por meio da Portaria n.º 5021/2014, 

publicada em 17/11/2014. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 

1.1.1.3 Indefinição e atraso na distribuição de atividades de docente, quanto a sua 

participação em programa de mestrado, após concluído seu afastamento para 

doutorado autorizado pela UFG. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito finalize e agilize a decisão sobre a inclusão do professor no 

programa de mestrado, considerando a necessidade de auferir benefícios do 

afastamento autorizado e prorrogado, para realização de doutorado pelo professor. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 648/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Coordenador do Programa de Mestrado em Direito Agrário - FD/UFG, com cópia para 

o Diretor da Faculdade de Direito e o Pró-Reitor de Pós-Graduação, solicitando a 

observância e o cumprimento imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.4 Pendências na apuração de descumprimento ao regime DE por parte da UFG. 

Recomendação 

Que a gestão de recursos humanos da UFG busque adotar medidas preventivas para 

evitar o descumprimento ao regime DE e acumulações de cargos por professores, 

como a certificação de não haver acumulações no momento em que o docente toma 

posse, buscando junto a outras instituições (Universidades, MEC, Ministério do 

Trabalho, etc.) dados que subsidiem essa análise. 

Providências 

1) O Departamento de Pessoal aperfeiçoou o formulário a ser preenchido no momento 

da posse, conforme modelo anexo. 

2) Serão encaminhados, também, ofícios pela Reitoria ao Estado de Goiás e às 

prefeituras da região metropolitana de Goiânia e passiveis de acumulação, solicitando-

lhes que informem os outros vínculos que os servidores desta Universidade possuem 

com eles. Desta forma, este procedimento possibilitará o aperfeiçoamento da 

verificação de outros vínculos não informados pelos docentes. 

3) O Departamento de Pessoal irá solicitar a órgãos competentes informações dos 

docentes com a finalidade de realizar o cruzamento dos dados e apurar possíveis 

irregularidades. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida. A universidade está se posicionando de forma 

preventiva com a utilização do formulário a ser preenchido no momento da posse 

declarando sobre existência de vínculos, atividades remuneradas e de 

comprometimento do servidor a comunicar ao Departamento do Pessoal qualquer 

alteração que vier a ocorrer em sua vida profissional. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.4 Pendências na apuração de descumprimento ao regime DE por parte da UFG. 

Recomendação 

Que a UFG agilize as apurações quanto ao descumprimento do regime Dedicação 

Exclusiva, bem como de acumulação de cargos por professores 40 horas, incluindo os 

vínculos privados, evitando excessiva morosidade na apuração, como as constatadas ao 

longo deste relatório, e certificando-se sobre o cumprimento não só da carga horária do 

professor na Universidade, mas de sua produtividade, avaliada pelos Departamentos 

em que estão lotados. 

Providências 

Elaboração do Memorando-Circular n.º 35/GAB/UFG, encaminhado aos Diretores das 

Regionais Catalão, Jataí e Goiás; e de Unidades Acadêmicas, com cópia para a Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH e 

Coordenação de Processos Administrativos - CPPD, para observância, visando ao seu 

cumprimento e acompanhamento. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.4 Pendências na apuração de descumprimento ao regime DE por parte da UFG. 

Recomendação 

Que a Instituição adote sistemática que evite a reincidência dos docentes, 

relativamente à acumulação irregular de cargos, por qualquer regime de trabalho 

exercido, uma vez que tal situação evidencia a ineficácia administrativa da Unidade 

para a resolução do problema e, em determinados casos, a ocorrência de má-fé por 

parte do docente, que insiste na acumulação indevida. 
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Providências 

1) O Departamento de Pessoal aperfeiçoou o formulário a ser preenchido no momento 

da posse, conforme modelo anexo. 

2) Serão encaminhados, também, ofícios pela Reitoria ao Estado de Goiás e às 

prefeituras da região metropolitana de Goiânia e passiveis de acumulação, solicitando-

lhes que informem os outros vínculos que os servidores desta Universidade possuem 

com eles. Desta forma, este procedimento possibilitará o aperfeiçoamento da 

verificação de outros vínculos não informados pelos docentes. 

3) O Departamento de Pessoal irá solicitar a órgãos competentes informações dos 

docentes com a finalidade de realizar o cruzamento dos dados e apurar possíveis 

irregularidades. 

Posição 

Análise Audin: Recomendação atendida. A universidade está se posicionando de forma 

preventiva com a utilização do formulário a ser preenchido no momento da posse 

declarando sobre existência de vínculos, atividades remuneradas e de 

comprometimento do servidor a comunicar ao Departamento do Pessoal qualquer 

alteração que vier a ocorrer em sua vida profissional. 
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RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que a UFG exija que as Unidades Acadêmicas, em especial a Faculdade de Direito, 

sigam o rito determinado pela Resolução CCEP nº 322 para a alteração de carga 

horária dos docentes, remetendo os processos aos Departamentos pertinentes, o que, 

além do atendimento do art. 5º da referida resolução, possibilitará a eles a adoção de 

um planejamento consistente de suas atividades, evitando, por exemplo, que alunos 

fiquem sem aulas, em função da ausência de professores. 

Providências 

1) Elaborado Memorando-Circular n.º 35/GAB/UFG, encaminhado aos Diretores das 

Regionais Catalão, Jataí e Goiás; e de Unidades Acadêmicas, com cópia para a Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH e 

Coordenação de Processos Administrativos - CPPD, para observância, visando ao seu 

cumprimento e acompanhamento. 

2) Encaminhamento de proposta de alteração da Resolução CCEP nº 322 para 

adequação ao novo Estatuto da UFG, a ser elaborada por comissão a ser designada 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa, Extensão e Cultura - CEPEC. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) Memorando-Circular encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 2) Em fase de constituição da comissão. A 

solicitação de designação dos membros da comissão foi encaminhada ao CEPEC para 

inclusão em pauta. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que a UFG, em conjunto com a Faculdade de Direito e a CPPD, zele para que a 

excepcionalidade da concessão de regime de trabalho de 40 horas seja cumprida, uma 

vez que a quantidade de docentes mantidos neste regime implica no não atendimento 

dessa premissa. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 661/GAB/UFG, encaminhado à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, ao Diretor da 

Faculdade de Direito - FD e ao Presidente da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente - CPPD, para observância e atendimento imediato dessa recomendação.  

2) Após a publicação da Lei 12.722/2012 não houve mais abertura de Concurso para 

Professor Efetivo 40 horas na UFG.  

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que a CPPD exija, como condição prévia de sua análise dos processos de alteração de 

carga horária, a decisão dos Departamentos sobre a alteração de carga horária 

pleiteada, com a devida consideração do impacto desta em seu planejamento. Também 

deve ser realizada uma análise mais acurada dos processos, evitando a propagação de 

erros, tal como ocorreu no Processo nº. 23070.009868/2009, quando cita a correta 

instrução do processo com base na Resolução CCEP nº 408, sendo que esta resolução 

sequer se aplica à mudança de regime pleiteada, no caso, de 40 horas para DE. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 649/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, solicitando o 

cumprimento imediato dessa recomendação. 

2) Encaminhamento de proposta de alteração da Resolução CCEP nº 322, para 

adequação ao novo Estatuto da UFG, a ser elaborada por comissão a ser designada 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa, Extensão e Cultura - CEPEC. 
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Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) Memorando-Circular encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 2) Em fase de constituição da comissão. A 

solicitação de designação dos membros da comissão foi encaminhada ao CEPEC para 

inclusão em pauta. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que a CPPD dê cumprimento ao disposto no art. 10º da Resolução CCEP nº 322, 

propondo ao Reitor, mediante expediente fundamentado, as medidas administrativas a 

serem adotadas nos casos de não observância pelo docente ou pelos Departamentos das 

questões definidas na mencionada Resolução. No caso do Processo nº 

23070.015899/2009-83, apesar de não ter seu pleito atendido, qual seja, a realização da 

primeira avaliação pelo Conselho Diretor das atividades do docente que teve seu 

regime de trabalho alterado, não adotou providências a esse respeito, se limitando a 

emitir nova solicitação para a realização da segunda avaliação. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 649/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, solicitando o 

cumprimento imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que os Departamentos da Faculdade de Direito deem cumprimento aos artigos 7º, 8º e 

9º da Resolução CCEP nº 322, apresentando à CPPD, até o dia 30 de dezembro de 

cada ano, o relatório individual de trabalho dos docentes, antecipando-se às 

solicitações da CPPD e provendo uma maior celeridade aos processos de alteração de 

carga horária dos docentes. 
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Providências 

Elaboração do Memorando n.º 673/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao 

Departamento da Faculdade de Direito, com cópia ao Diretor da Faculdade de Direito 

e Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, solicitando o 

cumprimento imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que o Reitor, o Vice-Reitor e a CPPD/UFG abstenham-se de autorizar alterações de 

carga horária de 20 para 40 horas, em decorrência de afastamento para pós-graduação 

de professores que não possam, após o retorno, cumprir a condição imposta no inciso 

III, do art. 1º, da Resolução CCEP nº 408, qual seja a de permanecer no mesmo regime 

durante o mesmo período do afastamento, conforme ocorrência constante do Processo 

nº. 23070.020847/2008-48, cabendo neste caso a apuração de responsabilidade em 

relação às autoridades que realizaram a autorização de forma irregular. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 649/GAB/UFG, de 25/08/2014, encaminhado ao 

Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, solicitando o 

atendimento imediato dessa recomendação. 

2) Elaboração do Memorando n.º 682/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014193/2014-61, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes a possíveis responsabilidades em relação às autoridades 

que realizaram a autorização da carga horária de docente no Processo n.º 

23070.020847/2008-48, consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.112/90". 

3) A partir de agora será observado o que dispõe a Lei 12.722/2012 e será apresentada 

proposta de alteração da Resolução CCEP 408/1996. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) Memorandos encaminhados no dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 2) Processo encaminhado para a CDPA em 

01/09/2014. 3) Em fase de constituição da comissão. A solicitação de designação dos 

membros da comissão foi encaminhada ao CEPEC para inclusão em pauta. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 



 

 120 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que seja ressarcida ao erário a diferença financeira entre o regime de 20 horas que o 

professor exercia e o regime de 40 horas, irregularmente concedido, referente ao 

Processo nº. 23070.020847/2008-48, relativamente a todo o período de afastamento. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.020847/2008-48, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e demais providências.  

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor, que decidiu pelo seu encaminhamento à CDPA 

para oportunizar manifestação do interessado, em respeito ao princípio do contraditório 

e de ampla defesa.  
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que seja providenciado o ressarcimento dos recursos pagos a título de DE ao docente 

de Matrícula SIAPE nº 2127657 (Processo nº. 23070.009868/2009), em função de 

concessão irregular, relativamente ao período de julho/2009 a 31/01/2013. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.009868/2009-93, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e demais providências. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. O servidor foi devidamente notificado a 

apresentar documentação sobre sua situação funcional, o qual solicitou prorrogação do 

prazo para a entrega dos documentos e apresentação de defesa, formalizando as 

justificativas para tal pedido, o qual foi acatado. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 
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UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que seja apurada a responsabilidade do docente de Matrícula SIAPE nº 2127657 

(Processo nº. 23070.009868/2009), relativamente ao exercício inadequado da 

disciplina de - Direito Administrativo I -  no 1º semestre de 2009. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 664/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014198/2014-94, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração de possíveis responsabilidades quanto ao exercício inadequado da disciplina 

de - Direito Administrativo I - no 1º semestre de 2009, por docente, consoante dispõe o 

artigo 143 da Lei 8.112/90". 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. O Processo de Sindicância encontra-se na 

fase do inquérito administrativo, com a realização das oitivas das testemunhas e 

envolvidos, iniciada em 30/09/2014 e com prazo previsto de término para 29/11/2014, 

sem considerar uma provável recondução da comissão, conforme possibilita a Lei n.º 

8.112/90. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que o Conselho Diretor da Faculdade de Direito se abstenha de conceder regime de 

trabalho de DE com o objetivo de aumentar a remuneração do professor na iminência 

de ser cedido, conforme aconteceu no Processo nº. 23070.009868/2009. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 672/GAB/UFG, de 28/08/2014, enviado ao Conselho 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o atendimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 
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Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que apure adequadamente os casos de alteração de carga horária, abstendo-se de 

utilizar fundamento legal incompatível com o caso concreto analisado, conforme 

ocorreu no Processo nº. 23070.009868/2009 (utilizou inapropriadamente a Resolução 

CCEP nº 408, para justificar a mudança de regime de trabalho do docente de 40 horas 

para DE, que não é amparada pela referida resolução). 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 671/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado à Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, com 

cópia para o Diretor da Faculdade de Direito - FD, Presidente da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente - CPPD e ao Coordenador de Processos 

Administrativos - CDPA, solicitando o cumprimento imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que seja apurada a responsabilidade do servidor de Matrícula nº 1127293, à época 

Reitor da UFG, bem como dos componentes do Conselho Diretor, que produziram a 

ata datada de 26/05/2009, por terem concedido regime de trabalho de Dedicação 

Exclusiva para docente que comprovadamente não estava conseguindo desempenhar 

suas funções no regime de 40 horas e que seria cedido para um órgão onde já 

trabalhava. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 683/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014260/2014-48, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes a possíveis responsabilidades em relação às autoridades 

que realizaram a alteração de regime de trabalho de docente no Processo n.º 

23070.009868/2009-93, consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.112/90”. 

Posição 

Análise AUDIN: Recomendação atendida. O processo para apuração de 

responsabilidade foi autuado, foi designado a comissão de sindicância e encontra-se 

em tramitação 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que o Diretor da Faculdade de Direito, seu Conselho Diretor, o Chefe do 

Departamento pertinente e o Reitor exijam dos docentes o cumprimento dos 

compromissos assumidos perante a instituição, abstendo-se de dispensá-los das 

obrigações assumidas sem emissão de motivação expressa, de modo a evitar situações 

como a do docente constante do Processo nº 23070.015899/2009-83, que se 

comprometeu a permanecer no regime de trabalho de DE por 5 anos, nele 

permanecendo por pouco mais de um ano. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.015899/2009-83 

encaminhando-o à Direção da Faculdade de Direito, para atendimento, e à Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH/UFG, para 

conhecimento e observância dessa recomendação. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que a UFG abstenha-se de permitir a mudança de regime de trabalho previamente à 

realização de avaliação do docente no regime anterior, como ocorreu no Processo nº 

23070.015899/2009-83. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo n.º 23070.015899/2009-83 

encaminhando-o à Direção da Faculdade de Direito, para atendimento, e à Pró-Reitoria 

de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH/UFG, para 

conhecimento e observância dessa recomendação. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   



 

 124 

80 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que o Conselho Diretor, o Diretor da Faculdade de Direito, a CPPD e a Reitoria 

abstenham-se de alterar a carga horária de docentes que não tenham sido avaliados no 

regime de trabalho em que se encontravam antes da alteração, como aconteceu no 

Processo nº 23070.015899/2009-83 (docente de Matrícula SIAPE nº 1316942), 

devendo ser procedida a apuração de responsabilidade dos gestores que participaram 

de alguma forma das concessões irregulares ocorridas no referido processo. 

Providências 

1) Elaboração do Memorando n.º 669/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao Pró-

Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, Presidente 

da Comissão Permanente de Avaliação Docente - CPPD, Diretor da Faculdade de 

Direito e Coordenador de Processos Administrativos – CDPA, solicitando o 

cumprimento imediato dessa recomendação. 

2) Elaboração do Memorando n.º 670/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014200/2014-25, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes a possíveis responsabilidades em relação às autoridades 

que realizaram a alteração de regime de trabalho de docente no Processo n.º 

23070.015899/2009-83, consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.112/90". 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. 1) Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 2) Processo encaminhado à CDPA em 

01/09/2014. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 
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Recomendação 

Que sejam apurados e ressarcidos os valores indevidamente percebidos pelo docente 

de Matrícula SIAPE nº 1154794 (de 24/03/2009 a 31/12/2010), quando ocupou o cargo 

de Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás - UEG, 

uma vez que exerceu irregularmente o regime de trabalho de 20 horas na UFG, já que 

não possuía a autorização pertinente, continuando a perceber remuneração relativa ao 

regime de 40 horas. 

Providências 

Foi elaborado despacho com decisão do Reitor no Processo nº 23070.006801/1995-11, 

encaminhando-o à Coordenação de Processos Administrativos – CDPA/UFG, para 

análise e providências visando ao atendimento da referida recomendação. 

Posição 

Análise Audin: Providências em andamento. Foi analisada a irregularidade apontada 

pela CGU e emitido um novo Parecer com o posicionamento da CDPA a respeito. O 

processo foi apreciado pelo Reitor, que decidiu pelo seu encaminhamento à CDPA 

para notificar o interessado sobre a necessidade de regularizar sua situação funcional, 

bem como informa o período a ser ressarcir ao erário. 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.5 Irregularidades na alteração de regime de trabalho de docentes 

Recomendação 

Que seja apurada a responsabilidade do Servidor Matrícula SIAPE nº 1127273, à 

época Vice-Reitor no exercício da Reitoria, uma vez que aprovou alteração de carga 

horária do docente de Matrícula SIAPE nº 4330655, transpondo-o do regime de 20 

horas para 40 horas, em que pese à existência de três negativas emitidas pela 

PRODIRH, devidamente motivadas, que encontravam-se em conformidade com a 

política estabelecida pelas normas da UFG. Além disso, a aprovação emitida pelo 

Vice-Reitor no exercício da Reitoria ocorreu seis meses antes da análise do processo 

pela CPPD, alterando o rito estabelecido pelas normas da UFG (art. 5º da Resolução 

CCEP nº 322). 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 670/GAB/UFG e encaminhamento ao Centro de 

Documentação e Arquivo – CIDARQ/UFG, para autuação, gerando o Processo n.º 

23070.014200/2014-25, no qual consta a decisão do Reitor em despacho de fl. 02, que 

determina a "instauração de Processo Administrativo de Sindicância, visando à 

apuração dos fatos referentes a possíveis responsabilidades em relação às autoridades 

que realizaram a alteração de regime de trabalho de docente no Processo n.º 

23070.015899/2009-83, consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.112/90". 

Posição 

Análise AUDIN: Recomendação atendida. O processo para apuração de 

responsabilidade foi autuado, foi designado a comissão de sindicância e encontra-se 

em tramitação 
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Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.6 Falhas na aprovação, acompanhamento e registro das atividades de pesquisa da 

Faculdade de Direito da UFG. 

Recomendação 

Que as atividades de pesquisa sejam acompanhadas pelo Departamento e/ou Conselho 

Diretor da Unidade e encaminhadas em forma de resumo, à Coordenadoria Geral de 

Pesquisa da PRPI para efeito de supervisão, com base no cronograma previsto nos 

projetos de descrição constante do relatório anual do docente. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 672/GAB/UFG, de 28/08/2014, enviado ao Conselho 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o atendimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

84 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.7 Falta de cumprimento do limite mínimo de oito horas-aula semanais em sala de 

aula por uma parte dos professores da Faculdade de Direito. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito distribua as atividades de ensino de forma a cumprir as 

oito horas-aula semanais mínimas em sala de aula, conforme estabelecido no art. 57 da 

Lei Federal nº 9.394/1996. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

85 
RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 
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Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.8 Morosidade na análise dos processos de progressão horizontal por parte da 

CAD da Faculdade de Direito. 

Recomendação 
Que a Direção da Faculdade de Direito passe a acompanhar a tempestividade dos 

trabalhos da CAD nas avaliações de progressão funcional. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

86 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.9 Desaparecimento de processo de apuração de acumulação de cargos pendente 

de solução. 

Recomendação 

Atuar tempestivamente quando da apuração de irregularidades da natureza relatada, 

uma vez que o prazo de seis meses apenas para instaurar uma comissão de sindicância 

é incompatível com o princípio constitucional da eficiência, afeto à administração 

pública. Da mesma forma, a demora de seis meses para adotar as providências 

sugeridas pela comissão de sindicância não é razoável, devendo a Unidade reduzir o 

período de tempo na apuração de potenciais irregularidades. 

Providências 

Em resposta ao Memorando-Circular n.º 27, a CDPA informou que será exigido das 

comissões um maior rigor no andamento dos trabalhos. Evitando uma morosidade 

desnecessária para a apuração de irregularidades, evitando assim a prescrição de 

Penalidades e a infração aos princípios constitucionais. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

87 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 
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UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.9 Desaparecimento de processo de apuração de acumulação de cargos pendente 

de solução. 

Recomendação 

Tomar providências para apuração de responsabilidade pelo tempo em que o processo 

nº 23070.009512/2002-01 permaneceu desaparecido, considerando as circunstâncias 

em que ele foi encontrado. 

Providências 

Foi elaborado despacho do Reitor para observação desta recomendação pela Comissão 

Processante no Processo Administrativo Disciplinar n.º 23070.001131/2013-17, em 

andamento, visando à apuração de responsabilidades quanto ao extravio do Processo 

n.º 23070.009512/2002-01.  

Posição 
Análise AUDIN: Recomendação atendida. Foram tomadas providencias e o processo 

encontra-se em tramitação. 

   

88 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.10 Baixa produtividade da Faculdade de Direito comparativamente às demais 

Unidades Acadêmicas da UFG. 

Recomendação 

Que os Departamentos da Faculdade de Direito passem a se reunir regularmente, 

considerando, em conjunto com a Direção da Unidade e suas coordenações, a baixa 

produtividade da faculdade em suas ações de planejamento. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 674/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao 

Diretor e aos Departamentos Profissionalizantes e de Formação Básica e 

Complementar da Faculdade de Direito, solicitando o seu atendimento imediato. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

89 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.11 Ausência de planejamento na Faculdade de Direito para as atividades 

acadêmicas. 

Recomendação 

Que os questionários de auto avaliação institucional passem a ser respondidos nos 

prazos estipulados pela PRODIRH e, a efetivamente serem considerados no 

planejamento e na avaliação da Faculdade de Direito. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 675/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito - FD, com cópia para a Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, o, Presidente da 

Comissão da Comissão de Avaliação Institucional - CAVI, solicitando o cumprimento 

imediato dessa recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

90 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.11 Ausência de planejamento na Faculdade de Direito para as atividades 

acadêmicas. 

Recomendação 
Que a Direção da Faculdade de Direito elabore seu Plano de Gestão, apresentando-o ao 

Conselho Diretor para apreciação, conforme prevê o Estatuto da UFG. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

91 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 
1.1.1.11 Ausência de planejamento na Faculdade de Direito para as atividades 

acadêmicas. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito passe a elaborar planejamento das atividades acadêmicas 

com "Metas e Responsabilidades" que representam as ações a serem desenvolvidas, 

designando os responsáveis pela execução das atividades e estabelecendo prazos para 

realizá-las, conforme prevê a Resolução CONSUNI 10/2006, compatibilizando esse 

planejamento com o PDI da Universidade. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

92 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.12 Falhas de acompanhamento e registros relativos a três ações de extensão da 

Faculdade de Direito. 

Recomendação 

Que a Comissão de Interação com a Sociedade acompanhe os registros e realizações 

das atividades de extensão na Faculdade de Direito, garantindo que os sistemas 

reflitam a realidade dos fatos. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 676/GAB/UFG, enviado para o Presidente da Comissão 

de Integração com a Sociedade - CIS/FD, com cópia para o Diretor da Faculdade de 

Direito - FD/UFG, solicitando a observância e acompanhamento dessa recomendação, 

visando ao seu cumprimento imediato. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

93 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 
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Item 
1.1.1.13 Deficiências no acompanhamento e validação dos dados sobre as atividades 

acadêmicas dos docentes da Faculdade de Direito. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito, por meio de seus Departamentos, passe a acompanhar os 

registros dos RADOC no sistema SICAD e a validar suas informações durante o 

exercício, com vistas a garantir a autenticidade e a efetividade do acompanhamento 

dos programas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelo departamento. Nesse 

sentido, é fundamental que os Departamentos passem a formalizar suas reuniões, 

registrando adequadamente as medidas adotadas 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 674/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao 

Diretor e aos Departamentos Profissionalizantes e de Formação Básica e 

Complementar da Faculdade de Direito, solicitando o seu atendimento imediato. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

94 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
1.1.1.13 Deficiências no acompanhamento e validação dos dados sobre as atividades 

acadêmicas dos docentes da Faculdade de Direito. 

Recomendação 
Que o Conselho Diretor da Faculdade de Direito passe a aprovar os dados do SICAD 

após certificada a validação pelos Departamentos. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 672/GAB/UFG, de 28/08/2014, enviado ao Conselho 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o atendimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

95 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 1.1.1.14 Baixo índice de execução de projetos de pesquisa pela Faculdade de Direito. 
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Recomendação 

Que a Faculdade de Direito elabore planejamento, especificando metas, com vistas a 

melhorar sua execução de atividades de pesquisa, por meio de melhor distribuição das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão entre os docentes pelos Departamentos. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

96 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.15 Falta de transparência na distribuição de atividades entre os docentes da 

Faculdade de Direito e inconsistências dos dados dos Relatórios de Atividades do 

exercício de 2013. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito passe a formalizar seus planos de atividades com vistas a 

explicitar a distribuição de atividades de ensino, pesquisa e extensão entre os docentes, 

avaliando a realização dessas atividades diante das estabelecidas para cada regime de 

trabalho. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

97 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.15 Falta de transparência na distribuição de atividades entre os docentes da 

Faculdade de Direito e inconsistências dos dados dos Relatórios de Atividades do 

exercício de 2013. 
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Recomendação 

Que os dados dos Relatórios de Atividades sejam revisados no intuito de eliminar 

inconsistências de lançamentos e de efetivamente se acompanhar/aferir a realização 

das atividades planejadas. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

98 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.16 Falhas no planejamento, na distribuição de atividades e autorização de 

afastamentos, resultando em ausência de professores para disciplinas a serem 

cumpridas no exercício de 2014. 

Recomendação 

Que a Faculdade de Direito solucione o problema de disciplinas sem professor, 

revendo a distribuição das atividades de ensino para os docentes que não estão 

afastados, e não apenas disponibilizando alunos de mestrado para a tarefa, lembrando 

que o limite de oito horas-aula semanais é mínimo. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 662/GAB/UFG, de 27/08/2014, encaminhado ao 

Diretor da Faculdade de Direito, solicitando o cumprimento imediato dessa 

recomendação. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

99 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.16 Falhas no planejamento, na distribuição de atividades e autorização de 

afastamentos, resultando em ausência de professores para disciplinas a serem 

cumpridas no exercício de 2014. 
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Recomendação 

Que nas próximas autorizações de afastamento e licenças a docentes seja considerada, 

previamente e com antecedência suficiente, a distribuição das disciplinas entre os 

docentes, exercendo as responsabilidades da Reunião Departamental a qual cabe 

administrar essa distribuição e acompanhar seu desenvolvimento em conjunto com as 

Coordenações da Unidade Acadêmica. 

Providências 

Elaboração do Memorando-Circular n.º 36/GAB/UFG, encaminhado aos Diretores das 

Regionais Catalão, Jataí e Goiás; e de Unidades Acadêmicas, com cópia para a Pró-

Reitoria de Pós-Graduação - PRPG e Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 

Recursos Humanos - PRODIRH, para observância, visando ao seu cumprimento 

imediato. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

100 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.16 Falhas no planejamento, na distribuição de atividades e autorização de 

afastamentos, resultando em ausência de professores para disciplinas a serem 

cumpridas no exercício de 2014. 

Recomendação 

Que a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da Universidade, bem como o Reitor, a quem cabe a decisão final sobre o 

afastamento, considerem se a quantidade de afastamentos no mesmo período, na 

mesma Unidade Acadêmica é suportável e não prejudicará a distribuição das 

atividades de ensino. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 686/GAB/UFG, de 29/08/2014, encaminhado ao Pró-

Reitor de Pós-Graduação - PRPG e Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação - PRPI, 

visando às providências para o seu atendimento, em especial quanto à manifestação 

expressa por parte da Unidade Acadêmica se o afastamento é suportável e não 

prejudicará a distribuição das atividades de ensino.  

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

101 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 

1.1.1.17 Morosidade na análise dos processos de avaliação de estágio probatório e de 

progressão horizontal por parte da CAD e falta de acompanhamento e avaliações 

tempestivos pelos Departamentos, Chefia e Conselho Diretor da Faculdade de Direito. 

Recomendação 

Que a Direção da Faculdade de Direito bem como a Chefia de Departamento passem a 

avaliar tempestivamente os servidores em estágio probatório e a acompanhar o 

andamento dos trabalhos da CAD na avaliação desses processos e dos demais que 

tramitam pela Comissão. 

Providências 

Elaboração do Memorando n.º 674/GAB/UFG, de 28/08/2014, encaminhado ao 

Diretor e aos Departamentos Profissionalizantes e de Formação Básica e 

Complementar da Faculdade de Direito, solicitando o seu atendimento imediato. 

Posição 
Análise Audin: Providências em andamento. Memorando encaminhado dia 

29/08/2014. Acatamento da recomendação. 

   

102 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.2.1 Quantidade significativa de processos administrativos instaurados não 

registrados no CGU-PAD. 

Recomendação 

Providenciar o registro no sistema CGU/PAD dos procedimentos disciplinares 

instaurados na UFG conforme prazos limites definidos na Portaria CGU nº 1.043/24 de 

julho de 2007 - Art. 4º. 

Providências 

Atualmente, todos os Procedimentos Disciplinares que tramitam nesta Universidade 

são cadastrados no Sistema CGU/PAD, sendo inclusive anexado aos autos do processo 

um documento atestando qual(is) fase(s) do processo foram cadastradas. Os processos 

que foram objeto de auditorias passadas, e que por ventura ainda não se encontram no 

referido Sistema, serão gradativamente cadastrados no Sistema CGU/PAD. 

Posição Análise Audin: Providências em andamento. Em regularização. 

   

103 

RA 201407278 

Assunto Relatório de Auditoria Anual de Contas 

Of resposta Ofício nº 1370 de 1º/09/2014 encaminhando PPP 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 

5.1.1.1 Quantidade significativa (38) de imóveis registrados no Sistema de 

Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET com data da última 

avaliação vencida. 

Recomendação 
Providenciar a avaliação dos 38 imóveis que estão com a data de validade da avaliação 

vencida e atualizar o sistema Spiunet. 

Providências 

O Pró-Reitor de Administração e Finanças da Universidade Federal de Goiás designou, 

por meio da Portaria nº 032, de 13 de junho de 2014, Comissão de Reavaliação e 

Atualização dos Imóveis no Sistema SPIUNET, composta por três servidores. Os 38 

imóveis estão sendo avaliados pela Comissão para posterior atualização no Sistema 

SPIUNET. 

Posição 

Análise da auditoria interna: Recomendação atendida. Verificamos junto ao sistema 

SPIUNET que todos imóveis da UFG que estavam com a atualização vencida, foram 

regularizados. Tabela relatório 20140014 

   

104 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.1.4 Assunção de risco de restrição à competitividade em decorrência da exigência 

de cadastramento prévio dos licitantes no SICAF 

Recomendação 

Recomendamos à UFG que, quando da elaboração de editais de licitação na 

modalidade concorrência, se abstenha de exigir cadastramento prévio dos licitantes no 

SICAF, haja vista a ausência de amparo legal e o risco potencial de restrição à 

competitividade da licitação. 

Providências 

Todas as licitações feitas a partir de agosto de 2012 deixaram de exigir o 

cadastramento no SICAFI, sendo possível a apresentação da documentação abrangida 

no cadastramento para participação no certame. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

105 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 



 

 137 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

3.1.1.5 Projeto básico inadequado, necessitando de alteração após início da execução 

das obras, implicando em descumprimento ao cronograma físico-financeiro, resultando 

em acréscimos de serviços e reajustes não previstos em contratos. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que, quando da elaboração de 

projetos de obras e reformas, passe a obedecer ao definido no §6º inciso IX da Lei 

8.666/93, sobre os conteúdos mínimos de um projeto básico, de forma a minimizar o 

descumprimento do cronograma físico-financeiro, e evitar acréscimos de serviços e 

reajuste de preços decorrentes de alterações contratuais e atrasos originados em função 

da elaboração de projetos básicos falhos ou incompletos. 

Providências 

Aumentou-se o número de reuniões/revisões dos projetos e orçamentos, no intuito de 

minimizar falhas no projeto básico. Foi contratado um engenheiro somente para esse 

fim. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

106 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 3.1.1.6 Ausência de memória de cálculo dos quantitativos de matérias e serviços. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que, quando da elaboração de 

planilhas orçamentária para a contratação de obras e reformas, passe a arquivar junto a 

documentação técnica respectiva, as memórias de cálculo dos quantitativos de 

materiais e serviços, de modo a possibilitar a comparação entre os quantitativos 

previstos na planilha orçamentária com os quantitativos considerados na elaboração 

dos projetos, visando a formação de opinião sobre a compatibilidade entre eles. 

Providências 

A análise das propostas dos licitantes é feita comparando-se os preços unitários e 

quantitativos com a planilha referencial do CEGEF. Portanto, fica garantida a 

compatibilidade entre elas, por meio de arquivos digitais. O CEGEF passou a inserir 

toda documentação da elaboração dos orçamentos, inclusive memórias de cálculos, nos 

processos de licitação. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

107 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 
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UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 3.1.1.7 Itens de serviço apresentando orçamentação prévia superestimada. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que, quando da elaboração de 

planilhas orçamentária para a contratação de obras e reformas, se abstenha de inserir 

ou permitir que sejam inseridos itens de serviço apresentando orçamentação prévia 

superestimada em relação aos parâmetros legais. Parta tanto, sugerimos que a entidade 

adote parâmetros de preços constantes no SINAPI. 

Providências 

Os orçamentistas são orientados a seguirem as tabelas referenciais do SINAPI. Apenas 

nos casos em que os serviços especificados não constarem dessas tabelas é que se 

utiliza a tabela referencial da AGETOP ou buscam-se orçamentos no mercado. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

108 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.1.9 Descumprimento de exigência editalícia pelos licitantes e pela Comissão de 

Licitação em relação ao detalhamento do BDI 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que, além de fazer constar dos editais 

para a contratação de obras e reformas a obrigatoriedade de que os licitantes 

apresentem, de forma detalhada, a composição do BDI, passe a analisar a sua efetiva 

constituição no intuito de verificar se, na sua composição, estariam incluídas parcelas 

indevidas, tais como IRPJ e CSLL, ou a ocorrência de itens em duplicidade com a 

planilha orçamentária. 

Providências 

Em todas as licitações feitas a partir de 2012 constam a obrigatoriedade de 

apresentação do BDI detalhado, onde são observados os parâmetros legais previstos 

em sua composição. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

109 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 

3.1.2.2 Acréscimo de serviços além da limitação legal, alteração de itens de serviço 

sem a formalização de termo aditivo e ausência, no bojo da documentação apresentada, 

de documentos necessários à celebração de Termos Aditivos de acréscimos de 

serviços. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que passe a cumprir as 

determinações legais aplicáveis às alterações contratuais, mantendo tais alterações 

dentro da limitação prevista no artigo 65 da Lei 8.666/93 e na jurisprudência do TCU. 

Providências 

Foram repassadas orientações aos fiscais da Gerência de Construção e Manutenção 

(GCM) do Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) para que elaborem as 

planilhas de aditivos considerando as diferenças de custos dos serviços alterados e que, 

os serviços a serem suprimidos tenham seu percentual considerado separadamente no 

cálculo final.  

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

110 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

3.1.2.2 Acréscimo de serviços além da limitação legal, alteração de itens de serviço 

sem a formalização de termo aditivo e ausência, no bojo da documentação apresentada, 

de documentos necessários à celebração de Termos Aditivos de acréscimos de 

serviços. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que passe a embasar as alterações 

contratuais que se fizerem necessárias durante a execução do objeto contratado com os 

pareceres técnicos, financeiros e jurídicos, atentando, ainda, para a necessidade de 

formalização do termo aditivo. 

Providências 

As alterações contratuais executadas pela equipe de gestão de contratos têm como 

base, ao elaborar a minuta dos termos aditivos, os pareceres técnicos e dotação 

orçamentária e, quando da finalização do termo, o parecer jurídico. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

111 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 
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UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 

3.1.2.2 Acréscimo de serviços além da limitação legal, alteração de itens de serviço 

sem a formalização de termo aditivo e ausência, no bojo da documentação apresentada, 

de documentos necessários à celebração de Termos Aditivos de acréscimos de 

serviços. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que, quando da necessidade de 

alterações no projeto de obras e reformas, providencie nova anotação de 

responsabilidade técnica junto ao CREA, haja vista o disposto na Resolução 

1.023/2008 do CONFEA. 

Providências 
Foi orientado aos fiscais de obras que, em casos de alterações de projetos, que as novas 

ARTs sejam inseridas no processo. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

112 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.2.3 Omissão contratual em relação aos critérios de reajuste e de atualização 

monetária, caracterizando descumprimento do inciso III do Art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que passe a constar dos editais e 

contratos para contratação de obras e reformas, os critérios de reajuste contratual e de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento, caracterizando o cumprimento do inciso III do Art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

Providências 

Em todas as licitações feitas a partir de fevereiro de 2012 constam os critérios de 

atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento. 

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

113 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 
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Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.2.4 Itens de serviço apresentando preço além da mediana SINAPI, contrariando a 

LDO 2009 e incorrendo em superfaturamento por sobrepreço. 

Recomendação 

Recomendamos a Universidade Federal de Goiás que passe a condicionar a aceitação 

de preços unitários acima da mediana SINAPE somente em condições especiais 

devidamente precedidas de justificativas detalhadas em relatório técnico 

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela autoridade 

competente. 

Providências 

O CEGEF observa o limite do valor global das propostas apresentadas pelos licitantes. 

A aceitação dos valores dos preços unitários está em conformidade com o Art. 13, 

Inciso I do Decreto Lei 7983/2013, sendo observados os valores previstos nos 

cronogramas físico-financeiro para evitar jogos de planilha.   

Posição Não houve avaliação pela AUDIN 

   

114 

RA Relatório de Demandas Externas nº 201000318 

Assunto Construção edifício IME 

Of resposta Of. 245/GAB/UFG 24/02/2014 

UG UFG 

Ano 

Entrega 
2014 

Item 
3.1.2.4 Itens de serviço apresentando preço além da mediana SINAPI, contrariando a 

LDO 2009 e incorrendo em superfaturamento por sobrepreço. 

Recomendação 

Não obstante a baixa materialidade relativa ao sobrepreço encontrado, mas 

considerando o disposto na legislação aplicável ao caso sob análise, ainda, o fato de 

que os pagamentos já foram realizados, recomendamos a UFG que providencie, ainda 

que intempestivamente, justificativas detalhadas em relatório técnico circunstanciado 

para os valores pagos acima dos parâmetros de mercado, ou que adote as providências 

cabíveis visando o ressarcimento ao erário pelos responsáveis pela falha apontada. 

Providências 

Os contratos do CEGEF são por preço global. Nesses casos, é permitido ao licitante 

apresentar preços unitários acima dos preços previstos nas planilhas referenciais do 

CEGEF, que obedecem às tabelas SINAPI, desde que os preços globais e as parcelas 

do cronograma estejam abaixo dos valores previstos pelo CEGEF, conforme prevê o 

Decreto Lei 7983/2013, em seu Art 13, inciso I. Portanto, não há o que se falar em 

sobrepreços quando o preço unitário do licitante for maior do que o preço unitário 

referencial do CEGEF. 

Posição 1 Recomendação reiterada - NT 2400 

Observação 

NT/Ofício 

Dessa forma, reiteramos a recomendação inicial, de que a UFG providencie, ainda que 

intempestivamente, justificativas detalhadas em relatório técnico circunstanciado para 

os valores pagos acima dos parâmetros de mercado, ou que adote as providências 

cabíveis visando o ressarcimento ao erário pelos responsáveis pela falha apontada 
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Posição 2 Recomendação atendida - NT 2552 

Observação 

NT/Ofício 
Recomendações consideradas sanadas 

 

4.2 DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TCU 

 

 Pelo número reduzido de servidores na AUDIN, não foi possível a análise de todas as 

recomendações exaradas pelos órgãos de controle e recebidas pela UFG durante o exercício 

de 2014.  

Acórdão 150/2014 - TCU - 1ª Câmara 

Processo 009.262/2013-0 

Descrição 1.7. determinar: 

1.7.2. à Universidade Federal de Goiás que registre novos atos de alteração de Antero 

Afonso de Araújo, Antonino Santana Gomes, Arthur Bagmanian e Dalenilde Pereira 

Coqueiro que contemple o pagamento da vantagem que trata o artigo 192, inciso II, da 

Lei 8.112/1990, atualmente paga aos interessados. 

Providências adotadas 

pelo Gestor 

Encaminhado para novos registros no SISAC, conforme determinação do Acórdão. 

Tão logo seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento da 

determinação. 

Análise do Gestor pelo 

descumprimento 

Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de 

pessoal, levou a um maior tempo para a execução das ações. 

Avaliação do 

Atendimento 

Não atendido. 

 

Acórdão  487/2014 - TCU - 1ª Câmara 

Processo 010.524/2013-4 

Descrição 

1.7.determinar à Universidade Federal de Goiás que registre novo ato de alteração que 

contemple o pagamento da vantagem que trata o artigo 192, inciso II, da Lei 8.112/1990, 

atualmente paga aos interessados. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Encaminhado para novos registros no SISAC, conforme determinação do Acórdão. Tão 

logo seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento da 

determinação. 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de pessoal, 

levou a um maior tempo para a execução das ações. 

Avaliação do 

Atendimento 
Não atendido 
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Acórdão  425/2014 – TCU – Plenário 

Processo 031.435/2010-6 

Descrição 
9.4. determinar à Universidade Federal de Goiás que observe a necessidade de o ocupante 

de cargo em comissão/função de confiança laborar no regime de 40 horas semanais. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Processo de análise na Coordenação de Procedimentos Administrativos / CDPA. 

 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

 

Avaliação do 

Atendimento 
Não atendido. 

 

Acórdão  1204/2014 - TCU - 2ª Câmara 

Processo 038.198/2012-6 

Descrição 

1.7. Dar ciência à Universidade Federal de Goiás quanto as seguintes impropriedades 

apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão CGU/GO nº 201203302, cuja reincidência 

injustificada poderá dar ensejo à imposição de sanções aos responsáveis em futuras ações 

de controle a serem empreendidas por esta Corte: 

1.7.1. deficiente gestão administrativa na área de recursos humanos da UFG, o que 

ocasionou a ausência da alimentação de dados pertinentes ao Sistema de Apreciação e 

Registro dos Atos de Admissão e Concessão – Sisac 

1.7.2. deficiente gestão administrativa na área de licitações e contratos do HC/UFG, o que 

resultou na ausência de instrumentos de controle adequados ao processamento das 

seguintes rotinas: habilitação de licitantes; avaliação de propostas licitatórias; pesquisa de 

preços; definição formal quanto ao responsável pela elaboração dos editais, segundo o 

princípio da segregação de funções; e efetiva fiscalização da execução dos contratos. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

1.7.1 Os dados pertinentes ao Sistema de Apreciação e Registros dos Atos de Admissão e 

Concessão – SISAC, pertinentes a este Departamento do Pessoal, estão com os registros 

atualizados, salvos e enviados para análise e julgamento do CGU/TCU. 

1.7.2 O reduzido quadro de pessoal do Hospital das Clínicas tem inviabiliza a 

implementação de ações visando o fomento da rotatividade de servidores responsáveis por 

atividades críticas. Todavia, apesar das limitações do quadro de pessoal este Hospital tem 

feito algumas mudanças de servidores visando alternância de funções.  No mês de 

dezembro/2014 fora assinado contrato de adesão à Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares - EBSERH, pelo qual a referida empresa assumirá a gestão deste Hospital. A 

transição da gestão, efetivamente, deverá acontecer no decorrer deste ano de 2015. Há 

previsão de abertura de concursos por parte da mencionada Empresa visando suprir o 

quadro de pessoal deste Hospital, o que possibilitará implementar a recomendação contida 

no item 9.2 do Acórdão 745/2013 – TCU – Plenário 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

1.7.2 O reduzido quadro de pessoal do Hospital das Clínicas tem inviabiliza a 

implementação. 
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Avaliação do 

Atendimento 
Atendido parcialmente. 

 

Acórdão  1309/2014 -TCU – Plenário 

Processo 003.183/2014-9 

Descrição 

9.3. Determinar à Universidade Federal de Goiás, com fundamento no art. 250, inciso II, 

do RI/TCU, caso se utilize da repetição de projetos do Centro de Aulas de Engenharia do 

Campus Colemar Natal e Silva para contratação da obra do Centro de Aula do Campus de 

Aparecida de Goiânia/GO, que: 

9.3.1. realize a adaptação desses projetos à nova locação da obra com vistas a atualizar o 

projeto básico para que ele contenha todos os itens determinados pelo art. 6º, inciso IX da 

Lei 8.666/1993; 

9.3.2. promova novos registros de ART dos projetos adaptados junto ao Crea/GO; 

9.3.3. insira, nos autos do processo licitatório, as autorizações de repetição dos autores dos 

respectivos projetos e os termos dessas autorizações no que tange ao seu objeto e às 

condições de exercício do direito de repetição quanto a tempo, lugar e ônus para a 

administração, conforme arts. 29 e 50 da Lei 9.610/98; 

9.3.4. realize a sondagem do terreno da obra do Campus de Aparecida de Goiânia/GO, 

devidamente anotada no Crea/GO, para verificar a compatibilidade do projeto repetido de 

fundação à realidade local, bem como as anotações de responsabilidade técnica (ART’s) 

dos projetos de fundação e de estrutura antes do início da execução da obra; 

9.3.5. corrija o item 16.1.24 (Subestação de 500 KVA) na planilha orçamentária da obra 

para que corresponda à especificação apresentada em projeto; 

9.3.6. especifique na planilha do orçamento estimativo da administração os custos dos 

honorários de engenheiro mecânico e eletricista; 

9.3.7. demonstre no processo de licitação ou no instrumento convocatório a relevância e o 

valor significativo das parcelas da obra eleitas para fins de comprovação de capacidade 

técnica das licitantes; 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Item 9.2 - Anulada a Concorrência 23/2013 – Publicada no DOU de 23/06/2014 - Seção 3 

Página 34 

Item 9.3 - Conforme memorando nº 227/2014-CEGEF/UFG de 15/07/2014, para atender a 

este item os projetos foram adaptados. Instaurado novo processo licitatório 

23070.014158/2014-42 – Concorrência 12/2014 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Não se aplica 

Avaliação do 

Atendimento 
Atendido 

 

Acórdão  3572/2014 - TCU - 1ª Câmara 

Processo 008.630/2009-2 
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Descrição 

1.7.1. à Universidade Federal de Goiás que providencie, nos termos do item 9.4 do 

Acórdão nº 5155/2009 - TCU - 1ª Câmara, o envio ao TCU, via Sisac, de novo ato de 

pensão civil em favor de Dalva Lúcia Daher (CPF ***.262.941-**), livre da irregularidade 

apontada no referido decisum; e 

1.7..2. à Universidade Federal de Goiás que providencie, nos termos do art. 46 da Lei 

8.112/90, o ressarcimento ao Erário dos valores recebidos pela beneficiária de pensão civil 

Dalva Lúcia Daher (CPF ***.262.941-**) a título da parcela impugnada pelo Acórdão nº 

5155/2009 - TCU - 1ª Câmara, no período em que tramitavam os recursos interpostos pela 

interessada na Corte de Contas Federal (Acórdãos n.º 1727/2010 - TCU - 1ª Câmara, 

1748/2011 - TCU - 1ª Câmara, 3077/2011 - TCU - 1ª Câmara, 4764/2011 - TCU - 1ª 

Câmara). 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Encaminhado para providências pertinentes, conforme determinação do Acórdão. Tão logo 

seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento da determinação. 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de pessoal, 

levou a um maior tempo para a execução das ações. 

Avaliação do 

Atendimento 
Não atendido. 

 

Acórdão  3188/2014 - TCU - 2ª Câmara 

Processo 030.645/2011-5 

Descrição 

1.1. Determinar à Universidade Federal de Goiás que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da ciência da presente decisão, cadastre no sistema Sisac novos atos de 

admissão para os interessados Adriana Oliveira de Santana (014.632.661-03); Adriana 

Rodrigues da Silveira (643.663.911-04); Adriana dos Santos Prado Sadoyama 

(753.812.146-34); Adriano César Santana (815.029.821-53); Agabo Macedo da Costa e 

Silva (920.862.921-04); Aline de Fátima Sales Silva (911.666.321-72); Altamiro Garcia 

Filho (309.156.191-72); Altiva Garcia de Paula (717.602.881-87); Ana Flávia Vigário 

(821.756.751-49); Ana Lúcia Santos (855.694.961-49); Ana Raquel Aires Ribeiro 

(833.000.151-20); Anderson Mutter Teixeira (938.823.430-87); André Luiz Carneiro 

Franco (010.046.241-31); Andréia Batista Pereira (871.638.701-59); Anna Paula Marques 

dos Santos (081.330.977-89); Antônio Marcelino da Silva Filho (009.667.001-04); Bete 

Hac Cherem Alves Rodrigues de Oliveira (509.590.691-00); Bruno Rangel Borges 

Marchetti (009.872.261-18); Cacildo Galdino Ribeiro (829.953.621-91); Caio Soares de 

Araújo (013.069.851-29); Camila Marques Menezes (004.565.251-14); Carla Milani 

Damião (043.654.038-00); Carlene Soares de Oliveira (719.324.611-91); Carlos Eduardo 

Dias Borges (529.422.791-68); Carlos Leandro Borges da Silva (971.478.931-15); Carmem 

Lúcia Costa (607.267.841-68); Caroline Anielle Souza Batista Pires de Oliveira 

(019.341.001- 02); Clayton Luiz Borges (613.087.061-20); Cleumar Tristão de Aguiar 

(422.322.791-20); Cláudio de Agatão Porto (950.257.231-91); Cristiane Dares de Noronha 

(809.743.681-72); Cássio Leonardo Rodrigues (690.200.511-72); Cátia Ana Baldoino da 

Silva (997.691.401-63); Daiane Cristina de Faria (926.490.171-04); Daniela do Carmo 

Rassi (694.272.161-15); Danillo Guimarães de Oliveira (010.144.511-32); Danival Vieira 

de Freitas (039.964.396-60); Denise Barros Nascimento (248.680.328- 95); Deomar 

Plácido da Costa (005.688.861-94); Diego Ferreira (001.594.591-09); Dorivaldo Otoni 

Arantes (004.160.636-16); Elser Fernando Provin (451.558.609-20); Ernani Vieira Borges 

Neto (006.807.351-86); Eveline Borges Vilela Ribeiro (011.212.471-21); Fabiana Alves de 

Assunção Mesquita (939.728.061-91); Fabiana Ferreira Santana (950.649.661-72); Fabrícia 

Vilarinho de Menezes (821.911.741-91); Fabrício Macedo Motta (784.509.421-87); 

Fabrinne Godinho Guimarães Galvão (857.735.731-72); Fernanda Machado Ferreira 
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(088.865.526-61); Fernando Henrique de Souza Freitas (014.025.911-28); Fleide Wilian 

Rodrigues Alves (777.263.671-72); Franceles Bezerra de Oliveira (575.897.042-53); 

Françoise de Mesquita (422.307.131-91); Fábio Luis Braghin (136.243.198-25); Gisele 

Lúcio da Costa Petrillo (149.525.338-40); Higo Figueiredo dos Santos (004.306.451-55); 

Isadora Crosara Alves Teixeira (820.383.921-53); Jean Teixeira Lima (802.570.031-34); 

Jefferson Silva do Rêgo (730.365.951-04); Jerônimo Raimundo de Oliveira Neto 

(018.304.971-38); Joraia Lacerda Souto (004.380.671-69); José Luis Solazzi (148.400.448-

56); João Bosco da Cunha (409.380.691-87); Karinne Régis Duarte (863.831.401-91); 

Kelle Cristina Nogueira (697.579.171-68); Kenia Correa de Sousa Castro (840.856.301-

72); Larissa Matuda Macedo (019.657.311-47); Leilane Rocha Vieira (015.913.151-07); 

Leonardo Vieira Santos Moraes (298.635.288-03); Letícia Segurado Côrtes (841.318.101-

15); Lillian Jordânia Batista Franczak (959.987.211-87); Lorena Barbosa Ferreira Teixeira 

(865.299.511-72); Luciana Cândida da Silva (842.489.201-15); Luciana de Deus Macedo 

(478.609.601-68); Luciana de Oliveira Dias Matos (515.806.401-68); Luciane Guimarães 

de Paula (030.050.696-13); Lucimeire Fermino Lemos (148.029.288-58); Ludimila 

Rodrigues de Faria e Silva (000.142.971-08); Lázara Cristhiane de Assis Santana 

(919.990.651-15); Lísia Sousa Neiva Ribeiro (010.003.551-52); Lívia Ferreira de Carvalho 

(013.029.791-75); Marcelo Augusto Parrillo Rizzo (222.883.018-64); Márcio Antônio 

Cruzeiro (306.129.691-34); Marco Vitor Silva de Melo Costa (012.433.701-57); Marcos 

Antônio de Sousa (761.475.091-87); Marcos Rassi Fernandes (530.515.641-68); Maria 

Dalva Sobral Martins (003.734.931-77); Maria Tereza da Silva (529.426.351-34); Mariana 

de Oliveira Lopes Barbosa (024.660.751-30); Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha 

(710.133.421-00); Marina da Silva Melo (003.911.681-69); Marley Apolinário Saraiva 

(871.288.021-34); Maxwell Ferreira de Oliveira (043.314.596-08); Márcia Felipe Mendes 

(694.514.781-91); Nara Rúbia de Morais (809.137.501-82); Nayara Cristina Carneiro de 

Araújo (705.213.361-04); Nádia Campos Pereira (055.222.066-32); Osmar Gonçalves de 

Oliveira (588.634.601-59); e Paulo César Moreira (365.864.206-87), nos termos da IN 

TCU nº 55/2007 e conforme a determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão nº 

10377/2011-TCU-2ª Câmara. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Novos registros de admissão cadastrados no Sisac. Foi enviado Ofício nº. 011/2015-DP-

UFG, informando o cumprimento do que foi determinado.  

 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Não se aplica 

Avaliação do 

Atendimento 
Atendido 

 

Acórdão  4315/2014 - TCU - 2ª Câmara 

Processo 011.817/2007-7 

Descrição 

1.6.1. determinar à Universidade Federal de Goiás que cadastre, no Sisac, novo ato de 

aposentadoria em favor de Antônio Lopes da Silva (CPF ***..072.951-**), livre da 

irregularidade apontada no Acórdão 4212/2010 - TCU - 2ª Câmara; 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Encaminhado para novo registro no SISAC, conforme determinação do Acórdão. Tão logo 

seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento da determinação. 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

 Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de pessoal, 

levou a um maior tempo para a execução das ações. 
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Avaliação do 

Atendimento 
Não atendido. 

 

Acórdão  4582/2014 - TCU - 2ª Câmara 

Processo 007.734/2004-1 

Descrição 

b) Determinar à Universidade Federal de Goiás que emita novo ato de aposentadoria do Sr. 

Fernando Moura Vieira (CPF ***..857.041-**), escoimado da irregularidade apontada nos 

autos, conforme orientação constante do item 9.3 do Acórdão nº 5249/2009 - 2ª Câmara. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Encaminhado para novo registro no SISAC, conforme determinação do Acórdão. Tão logo 

seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento da determinação. 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de pessoal, 

levou a um maior tempo para a execução das ações. 

Avaliação do 

Atendimento 
Não atendido. 

 

Acórdão  5872/2014 - TCU - 2ª Câmara 

Processo 030.646/2011-1 

Descrição 

1.7. Reiterar à Universidade Federal de Goiás a determinação estabelecida no subitem 1.6 

do Acórdão nº 10.815/2011 - 2ª Câmara, para que seja cadastrado no Sisac, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, novos atos de admissão em favor de Percy Boris Wolf Klein, 

Polyanne Abadia da Silva, Reuben de Freitas do Lago e Abreu, Roberta de Castro Basile, 

Roberto Fernandes da Silva, Ronaldo José Cardoso, Rubens de Freitas Benevides, Saulo 

Balbino Machado, Sergio de Almeida Moura, Sibele Aparecida de Melo Fernandes, Sidney 

Aniceto Rezende Júnior, Simone Cristina da Silva Azevedo, Sinji Borges Ferreira Tauhata, 

Suelen Gomes Malaquias, Surya Macário Rodrigues, Sylvia Elaine Marques de Farias, 

Sílvio Carlos Marinho Ribeiro, Thaís Rocha Assis, Thelma Shirlen Soares, Thiago Suman 

Santoro, Tiago Felipe de Oliveira, Tálita Kardech Souza Silva, Tércio William Pereira 

Rocha, Utinay Batista Santos da Silva, Valquíria Coelho Pina Paulino, Valéria Maria de 

Souza Moura, Vanderli Luciano da Silva, Victor Júnior Rodrigues Barbosa e Vânia de 

Avelar Lucas, livre das inconsistências apontadas pelo Tribunal, sob Pena de 

responsabilização da autoridade administrativa omissa. 

Providências 

adotadas pelo 

Gestor 

Encaminhado para novos registros de admissão no SISAC, conforme determinação do 

Acórdão. Tão logo seja concluído, será encaminhado Ofício, informando o cumprimento 

da determinação. 

Análise do Gestor 

pelo 

descumprimento 

Grande quantidade de demanda de serviços na Universidade, que aliado falta de pessoal, 

levou a um maior tempo para a execução das ações. 

Avaliação do 

Atendimento 
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5 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN  

Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. II e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4º Inc. II, o RAINT deve conter o registro quanto à 

implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e 

setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade e ainda segundo o Art. 6º Inc. II da IN 01/2007 

tal registro deverá conter: 

6º II - as recomendações formuladas pela própria unidade de auditoria interna, informando sobre suas implementações; 

Data Destino Assunto Prazo Resposta Situação 

30/06/2014 DCF 

Prestações de contas de diárias: 

- Diárias pendentes de prestação de contas de 2014 

- Diárias pendentes de recolhimento do exercício de 2014. 

- Diárias pendentes de prestação de contas do exercício de 

2013. 

29/08/2014 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao SCDP, verifica-se que algumas 

pendências foram sanadas, já outras ainda se 

encontram passíveis de regularização. 

Atendida 

parcialmente 

10/07/2014 DP 

Cessão de servidores  

- Falta de ressarcimentos e frequências dos que se 

encontram cedidos 

- Falta de ressarcimentos de servidores que NÃO estão 

cedidos 

15/09/2014 
Memorando/DP/UFG/Nº 152/2014 de 

15/09/2014 

Atendida 

parcialmente 

15/07/2014 DP Recomendações nos acórdãos do TCU de 2014 15/09/2014 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao Sisac, verifica-se que ainda não 

houve atendimento das determinações. 

Não atendida 

25/08/2014 
DP, DCF, 

HC 

Discrepância nos valores unitários de água mineral e 

combustíveis 
23/09/2014 Valores seguintes lançados corretamente Atendida 

17/11/2014 PROAD 
Inconsistências nos valores recebidos pelos aluguéis das 

cantinas 
28/11/2014 

Memorando nº 38/2014/Coord. de 

Administração/PROAD/UFG DE 22/12/2014 

Atendida 

parcialmente 

17/11/2014 DP Recomendações nos acórdãos do TCU de 2014 28/11/2014 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao Sisac, verifica-se que ainda não 

houve atendimento das determinações. 

Não atendida 
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Data Destino Assunto Prazo Resposta Situação 

21/11/2014 DP 
Duplicidades no sistema SISAC "Gestão de Pessoal - Em 

edição" 
30/12/2014 

Não há resposta oficial à recomendação. 

Em consulta ao Sisac, verifica-se que 92% da 

recomendação foi atendida. 

Atendida 

parcialmente 

12/12/2014 PROAD Contratos com fundação de apoio 12/01/2015 Não houve manifestação Não atendida 

23/12/2014 DCF 

Prestações de contas de diárias: 

- Diárias pendentes de prestação de contas de 2014 

- Diárias pendentes de recolhimento do exercício de 2014. 

23/01/2014 Não houve manifestação Não atendida 

 

Total Recomendações 9   

Total Recomendações atendidas 1 11,11% 

Total Recomendações não atendidas 4 44,44% 

Total Recomendações parcialmente atendidas 4 44,44% 
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6 DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO FISCAL, CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO E OUTROS ÓRGÃOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. II e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4º 

Inc. II, o RAINT deve conter o registro quanto à implementação ou cumprimento, pela 

entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos 

central e setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente 

da entidade e ainda segundo o Art. 6º Inc. III da IN 01/2007 tal registro deverá conter: 

III - as decisões e recomendações do Conselho Fiscal, Conselho de 

Administração e outros órgãos de regulação e fiscalização da 

atividade da entidade; 

Foi solicitado à Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) informações sobre as 

decisões e recomendações. A SOC é diretamente ligada ao Gabinete da Reitoria e tem como 

função elaborar e expedir as convocações do Conselho Universitário (Consuni); do Conselho 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (Cepec); do Conselho de Curadores (Curadores); e a 

convocação do Conselho Pleno (junção dos Consuni, Cepec e Curadores); Conjunta (junção 

do Consuni e do Cepec); Assembleia Universitária; e Conselho de Integração Universidade-

Sociedade - CIUS. 

Seguem os quadros com as decisões dos conselhos: 

RESOLUÇÕES CONSUNI 

RESOLUÇÃO 

Nº 01/2014 

Altera dispositivos da Resolução CONSUNI Nº 32/2012, que institui a Medalha de Honra UFG, 

a ser concedida a ex-alunos da Instituição que tenham se distinguido por contribuições 

relevantes prestadas à sociedade em geral. 

RESOLUÇÃO 

Nº 02/2014 

Regulamenta as Normas para o Programa de Capacitação, de que trata a Resolução ECU nº 

07/96, e para o Plano Anual de Capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 03/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, nível Mestrado, no Instituto de 

Química. 

RESOLUÇÃO 

Nº 04/2014 
Cria o Programa de Pós-Graduação em História, nível Mestrado Profissional, no Campus Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 05/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, nível Mestrado, no Instituto de 

Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 06/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, nível Mestrado, no Câmpus 

Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 07/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Administração, nível Mestrado, na Faculdade de 

Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 08/2014 

Cria a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência na Área Profissional 

da Saúde da Universidade Federal de Goiás, vinculada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e 

aprova o respectivo Regulamento Geral. 

RESOLUÇÃO 

Nº 09/2014 

Altera a denominação do Curso de Graduação em “Licenciatura Intercultural - Formação Superior 

de Professores Indígenas” para “Educação Intercultural”, grau acadêmico Licenciatura. 
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RESOLUÇÕES CONSUNI 

RESOLUÇÃO 

Nº 10/2014 

Estabelece os cursos de graduação, mestrado ou doutorado que serão computados para os efeitos 

do que estabelecem os Artigos 59 e 75 do Estatuto da UFG. 

RESOLUÇÃO 

Nº 11/2014 
Estabelece delimitações territoriais das Regionais da UFG. 

RESOLUÇÃO 

Nº 12/2014 
Estabelece o Campus vinculado a cada regional da UFG. 

RESOLUÇÃO 

Nº 13/2014 

Estabelece cursos e quantitativos de representantes de cada regional no CONSUNI, no CEPEC e 

nas Câmaras Superiores Setoriais da UFG, bem como os critérios para o arredondamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 14/2014 
Dispõe sobre o uso de nome social no âmbito da Universidade Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 15/2014 

Dispõe sobre a criação da Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF) da Universidade Federal 

de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 16/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Administração Pública - PROFIAP, em Rede Nacional 

coordenado pela ANDIFES, nível Mestrado Profissional, na Faculdade de Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências Econômicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 17/2014 
Cria o Programa de Pós-Graduação em Psicologia, nível Mestrado, na Faculdade de Educação. 

RESOLUÇÃO 

Nº 18/2014 

Estabelece normas para eleição de representantes dos docentes, dos técnico-administrativos e 

dos estudantes nos Conselhos e Câmaras da UFG, revogando-se a Resolução - CONSUNI N
o
 

06/2003. 

RESOLUÇÃO 

Nº 19/2014 

Cria o Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, nível Mestrado, na 

Faculdade de Farmácia. 

RESOLUÇÃO 

Nº 20/2014 
Estabelece Unidades Acadêmicas Especiais e Coordenações na Regional Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 21/2014 
Estabelece Unidades Acadêmicas Especiais e Coordenações na Regional Jataí. 

RESOLUÇÃO 

Nº 22/2014 
Estabelece as competências das Câmaras Superiores Setoriais da UFG. 

RESOLUÇÃO 

Nº 23/2014 
Estabelece Unidades Acadêmicas Especiais e Coordenações na Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 24/2014 
Estabelece as composições e competências das Câmaras Regionais Setoriais. 

RESOLUÇÃO 

Nº 25/2014 

Estabelece participação dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFG e quantitativos 

de representantes das Unidades Acadêmicas da Regional Goiânia na Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação desta regional. 

RESOLUÇÃO 

Nº 26/2014 

Estabelece cursos/habilitações e quantitativos de representantes das Unidades Acadêmicas da 

Regional Goiânia na Câmara de Graduação desta regional. 
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RESOLUÇÕES CONSUNI 

RESOLUÇÃO 

Nº 27/2014 

Altera a denominação do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura, modalidade à distância, 

do Instituto de Ciências Biológicas, oferecido por meio do convênio binacional entre Brasil e 

Moçambique - África, para "Ensino de Biologia, com habilitação em Química". 

RESOLUÇÃO 

Nº 28/2014 

Cria o Laboratório de Análises Clínicas e Ensino em Saúde, Órgão Complementar do Instituto 

de Ciências Biológicas, e aprova o respectivo Regimento Interno. 

RESOLUÇÃO 

Nº 29/2014 
Outorga o título de Professor Emérito da UFG ao Prof. Genésio Lima dos Reis. 

RESOLUÇÃO 

Nº 30/2014 

Altera a denominação da Faculdade de Educação Física para Faculdade de Educação Física e 

Dança. 

RESOLUÇÃO 

Nº 31/2014 

Dispõe sobre a vinculação e composição do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT-UFG), 

revogando a Resolução CONSUNI Nº 05/2005. 

RESOLUÇÃO 

Nº 32/2014 

Aprova o Regimento do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação - CEPAE, da 

Universidade Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 33/2014 

Acrescenta dispositivo no Anexo II da Resolução CONSUNI Nº 32/2013, que dispõe sobre 

normas para avaliação de pessoal docente em relação ao estágio probatório, à progressão 

funcional e à promoção na Carreira do Magistério Superior. 

RESOLUÇÃO 

Nº 34/2014 

Dispõe sobre normas para avaliação de pessoal docente à promoção para a Classe E, com 

denominação de docente Titular, na Carreira do Magistério Superior. 

RESOLUÇÃO 

Nº 35/2014 

Estabelece Metodologia para a Alocação de Quatro Vagas de Professores Titulares-Livres na 

UFG, conforme Portaria MPOG Nº 159, de 21 de maio de 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 36/2014 

Cria o Centro Integrado do Cerrado - CIC, Órgão Suplementar da Regional Catalão, e aprova o 

respectivo Regimento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 37/2014 

Extingue a Habilitação em Química Industrial, do Curso de Graduação em Química, grau 

acadêmico Bacharelado, modalidade Presencial, do Instituto de Química. 

RESOLUÇÃO 

Nº 38/2014 
Outorga o título de Professor Emérito da UFG à Prof.ª. Eleuse Machado de Britto Guimarães. 

RESOLUÇÃO 

Nº 39/2014 

Extingue o grau acadêmico Bacharelado, do curso de Graduação em Artes Cênicas, da Escola 

de Música e Artes Cênicas, e altera sua denominação para Curso de Graduação em Teatro, grau 

acadêmico Licenciatura. 

RESOLUÇÃO 

Nº 40/2014 

Altera dispositivos da Resolução CONSUNI Nº 21/2011, que dispõe sobre a Instrução 

Normativa do Programa de Incubação de Empresas da UFG - Empresas de Base Tecnológica e 

Empresas de Design – PROINE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 41/2014 

Altera dispositivos do Anexo da Resolução CONSUNI Nº 22/2013, que aprova o Regimento 

Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – COPAD da Universidade 

Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 42/2014 

Estabelece Unidade Acadêmica Especial do Campus Aparecida de Goiânia da Regional 

Goiânia. 

RESOLUÇÃO 

Nº 43/2014 

Cria o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) – SINAce. 
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RESOLUÇÕES CEPEC 

RESOLUÇÃO 

Nº 1237/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, nível 

Mestrado, do Instituto de Química. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1238/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biologia, níveis Mestrado e 

Doutorado, do Instituto de Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1239/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal, nível 

Mestrado, do Instituto de Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1240/2014 

Estabelece normas para a Política Institucional de Informação no que se refere ao Repositório 

Institucional no âmbito da Universidade Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1241/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização, nível 

Mestrado, do Campus Catalão, com o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1242/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em História, níveis Mestrado e 

Doutorado, da Faculdade de História. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1243/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em História, nível Mestrado 

Profissional, do Campus Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1244/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Administração, nível Mestrado, da 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1245/2014 

Altera a Resolução CEPEC Nº 1225, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico da Universidade 

Federal de Goiás para o ano letivo de 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1246/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Desenvolvimento de Aplicações Web com Interfaces Ricas, do Instituto de Informática. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1247/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Gestão Ambiental, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1248/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Enfermagem Oncológica, da Faculdade de Enfermagem. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1249/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, da Escola de Engenharia Civil – EEC. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1250/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão 

Financeira e Controladoria, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1251/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Tratamento de Minérios, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1252/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Auditoria de Sistemas de Saúde, 

na Faculdade de Enfermagem, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1253/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Estratégias Empresariais, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1254/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

História Cultural: Imaginário, Identidades e Narrativas, da Faculdade de História. 
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RESOLUÇÃO 

Nº 1255/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia, no Instituto de Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1256/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão da Produção de Refeições 

Saudáveis, na Faculdade de Nutrição - FANUT, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1257/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão de Organizações Públicas 

da Regional Catalão, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1258/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Tecnologias para a Gestão de Negócios, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de 

Computação. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1259/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Teoria e Técnica Psicanalítica, na 

Regional Catalão, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1260/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Engenharia de Produção, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1261/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Banco de Dados, do Instituto de Informática. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1262/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, da Escola de Engenharia Civil. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1263/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão e 

Química do Meio Ambiente, que passa a denominar-se "Gestão e Qualidade Ambiental", do 

Instituto de Química. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1264/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Psicologia dos Processos Educativos, da Faculdade de Educação – FE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1265/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Auditoria e Controle Gerencial, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas – FACE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1266/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, nível 

Mestrado, da Faculdade de Nutrição. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1267/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação, nível Mestrado, da 

Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1268/2014 

Fixa o currículo do Curso de Engenharia de Computação, grau acadêmico Bacharelado, 

modalidade Presencial, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação – EMC 

para alunos ingressos a partir do ano letivo de 2009. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1269/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil, grau acadêmico Bacharelado, 

modalidade Presencial, da Escola de Engenharia Civil, para os alunos ingressos a partir de 2009. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1270/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do curso de graduação em Gestão da Informação, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade Presencial, com percentual à distância, da Faculdade de Informação e 

Comunicação. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1271/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biologia da Relação Parasito-

Hospedeiro, nível Mestrado, do Instituto de Patologia Tropical. 

RESOLUÇÃO Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, nível 
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Nº 1272/2014 Mestrado Profissional, da Faculdade de Medicina. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1273/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Sociais, graus acadêmicos Bacharelado e 

Licenciatura, modalidade Presencial, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1274/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física, grau Licenciatura, modalidade a 

distância – EaD, da Faculdade de Educação Física - FEF. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1275/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, modalidade 

Presencial, grau acadêmico Bacharelado, da Regional Catalão, para os alunos ingressos a partir 

de 2010. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1276/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Ortodontia, da Faculdade de Odontologia. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1277/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Gestão 

de Pessoas e Marketing, na Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1278/2014 

Dispõe sobre a adesão integral da UFG ao Sistema de Seleção Unificada – SISU e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1279/2014 

Aprova o Cronograma de Colações de Grau da UFG para os semestres letivos de 2014/1 e 

2014/2. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1280/2014 

Regulamenta os procedimentos para as cerimônias de Colação de Grau da Universidade Federal de 

Goiás e revoga a Resolução CEPEC nº 1227/2013. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1281/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Estudos Linguísticos, grau acadêmico Bacharelado, 

modalidade Presencial, da Faculdade de Letras - FL. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1282/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras: Estudos Literários, grau 

acadêmico Bacharelado, modalidade Presencial, da Faculdade de Letras, para os alunos 

ingressos a partir de 2012. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1283/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal, nível 

Mestrado, do Instituto de Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1284/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, níveis Mestrado 

e Doutorado, da Faculdade de Enfermagem. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1285/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em 

Rede Nacional, nível Mestrado, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1286/2014 

Disciplina o afastamento de docentes da UFG para a realização de cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu e Estágios de Pós-Doutorado, revogando a Resolução CEPEC nº 456. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1287/2014 

Altera a Resolução CEPEC Nº 1224, que dispõe sobre revalidação e registro de diplomas e 

certificados de cursos de Graduação expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1288/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, nível Mestrado, da 

Faculdade de Educação. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1289/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Educação Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística – IME. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1290/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos e Líquidos, da Escola de Engenharia Civil. 
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RESOLUÇÃO 

Nº 1291/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Planejamento e Gestão de 

Recursos Públicos Municipais, na Regional Goiás, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1292/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Controladoria e Finanças, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1293/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Redes de Computadores e Segurança de Sistemas, do Instituto de Informática. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1294/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia 

Molecular, níveis Mestrado e Doutorado, do Instituto de Ciências Biológicas. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1295/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e 

Construção Civil, nível Mestrado, da Escola de Engenharia Civil. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1296/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Química, níveis Mestrado e 

Doutorado, do Instituto de Química. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1297/2014 

Aprova o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, 

nível Mestrado, da Faculdade de Farmácia. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1298/2014 

Altera a Resolução CEPEC Nº 1225, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico da Universidade 

Federal de Goiás para o ano letivo de 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1299/2014 

Altera a Resolução CEPEC Nº 1225, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico da 

Universidade Federal de Goiás para o ano letivo de 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1300/2014 

Institui o Programa de Mobilidade Interna (PMI) no âmbito da UFG, que regulamenta a 

mobilidade de estudantes de graduação, na modalidade presencial, entre as Regionais da UFG, e 

dá outras providências. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1301/2014 

Dispõe sobre processos seletivos relativos a cursos e vagas em cursos de graduação na 

Universidade Federal de Goiás, não contemplados por meio do Sistema de Seleção Unificada – 

SiSU, e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1302/2014 

Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), revoga a Resolução CEPEC nº 1066/2011 e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1303/2014 

Aprova o novo Regulamento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em 

Planejamento Tributário, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas – FACE. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1304/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde 

Pública, níveis Mestrado e Doutorado, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública - 

IPTSP. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1305/2014 

Aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, níveis 

Mestrado e Doutorado, da Faculdade de Medicina - FM. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1306/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física, grau acadêmico Licenciatura, 

modalidade a distância – PARFOR, vinculado à Faculdade de Educação Física, para os alunos 

ingressos a partir de 2011. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1307/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Letras Libras, grau acadêmico Licenciatura, 

modalidade Presencial, da Faculdade de Letras - FL. 
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RESOLUÇÃO 

Nº 1308/2014 
Dispõe sobre o padrão de horário de aulas de graduação na Universidade Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1309/2014 

Altera a Resolução CEPEC nº 1280, que regulamenta os procedimentos para as cerimônias de 

Colação de Grau da Universidade Federal de Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1310/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Museologia, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade Presencial, da Faculdade de Ciências Sociais - FCS, para alunos 

ingressos a partir do ano letivo de 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1311/2014 

Altera os Anexos I e II da Resolução CEPEC Nº 952, que fixa o currículo do Curso de 

Graduação em Psicologia, nas modalidades Específico da Profissão – Psicólogo e Formação de 

Professores em Psicologia, para os alunos ingressos a partir de 2011. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1312/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do curso de graduação em Enfermagem, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade presencial, da Regional Jataí, para os alunos ingressos a partir do ano 

letivo de 2014, alterando a Resolução CEPEC nº 1089. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1313/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade Presencial, da Regional Jataí, para alunos ingressos a partir do ano 

letivo de 2015. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1314/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, grau acadêmico 

Licenciatura, modalidade Presencial, da Regional Jataí, para alunos ingressos a partir do ano 

letivo de 2015. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1315/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Química, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade Presencial, para alunos ingressos de 2009 a 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1316/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Química, grau acadêmico 

Licenciatura, modalidade Presencial, para alunos ingressos de 2009 a 2014. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1317/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Sociais, grau acadêmico 

Bacharelado, modalidade Presencial, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1318/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Homeopatia Veterinária, 

na Escola de veterinária e Zootecnia - EVZ, e aprova o respectivo Regulamento. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1319/2014 

Altera a Resolução CEPEC Nº 1224, que dispõe sobre revalidação e registro de diplomas e 

certificados de cursos de Graduação expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1320/2014 

Fixa o Currículo Pleno do Curso de Graduação em Artes Cênicas, modalidade presencial, graus 

acadêmicos Bacharelado e Licenciatura, da Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC, 

alterando as Resoluções CEPEC nº 732 e 787. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1321/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Geografia, grau acadêmico 

Licenciatura, modalidade Presencial, da Regional Catalão. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1322/2014 

Cria o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu – Especialização em Educação de Jovens e Adultos 

Para a Juventude, na Regional Goiás. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1323/2014 
Aprova o Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Goiás para o ano letivo de 2015. 

RESOLUÇÃO 

Nº 1324/2014 

Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Sociais, grau acadêmico 

Licenciatura, modalidade Presencial, da Regional Catalão, para alunos ingressos a partir do ano 

letivo de 2012. 
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CONSELHO DE CURADORES 

RESOLUÇÃO Nº 

01/2014 

Aprova a Prestação de Contas da Universidade Federal de Goiás, exercício 

financeiro de 2013. 

 

 

7 AÇÕES RELATIVAS ÀS DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA 

ENTIDADE OU OUTRAS UNIDADES DE OUVIDORIA RELACIONADAS 

 

Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. II e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4º 

Inc. II, o RAINT deve conter o registro quanto à implementação ou cumprimento, pela 

entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos 

central e setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente 

da entidade e ainda segundo o Art. 6º Inc. IV da IN 01/2007 tal registro deverá conter: 

IV - as ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da 

entidade ou outras unidades de ouvidoria relacionadas, devendo-se 

informar acerca da existência de ouvidoria própria, bem como das 

providências adotadas com relação às demandas recebidas pela 

unidade; 

Ainda recente no contexto da UFG, a Ouvidoria vem desenvolvendo suas atividades 

desde 2003 e tem se consolidando ao longo das últimas gestões. Contudo, somente em 2009 

foi aprovada da Resolução CONSUNI n.º 003/2009 que instituiu a Ouvidoria no âmbito da 

UFG, estabelecendo algumas diretrizes para o seu funcionamento. 

“A Ouvidoria Pública atua, fundamentalmente, no processo de interlocução entre o 

cidadão e a Administração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do exercício da 

cidadania provoquem a melhoria dos serviços prestados” (Controladoria-Geral da União; 

Ouvidoria Geral da União, 2012a). O Decreto n.º 8.243/2014, que institui a Política e o 

Sistema Nacional de Participação Social (PNPS e SNPS), define que “a ouvidoria é a 

instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, 

solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, 

prestados sob qualquer forma ou regime, com vistas ao aprimoramento da gestão pública”. 

Pautando-se nestas diretrizes e incorporando valores como o respeito à pessoa 

humana, o diálogo e a mediação como alternativas para a solução de conflitos, o caráter 

pedagógico da Ouvidoria e a participação social como mecanismo de gestão dos serviços 

públicos, a Ouvidoria da UFG vem desenvolvendo seus trabalhos contando com a 

participação da comunidade universitária e do público externo, bem como a colaboração dos 

gestores. 

Torna-se importante destacar que, no ano de 2014, a Ouvidoria da UFG, com o apoio 

irrestrito da Administração Superior, conseguiu aperfeiçoar sua estrutura de funcionamento, 

especialmente quanto ao espaço físico e recursos humanos. Isso permitiu, claramente, a 

melhoria dos serviços oferecidos, bem como uma maior inserção da Ouvidoria nas atividades 

diárias da Universidade, além de sua interação com os diversos órgãos, unidades e comissões. 

Contudo, ainda existem outras situações que continuam a limitar a atuação da Ouvidoria da 

UFG, especificamente no que diz respeito à implantação e utilização de sistema de 

informação para auxiliar no recebimento e gerenciamento das demandas, bem assim na 
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elaboração de relatórios quantitativos e analíticos do conjunto de manifestações da 

comunidade universitária e público externo, com vistas à melhoria dos serviços e ao 

aprimoramento da gestão. 

As demandas recebidas pela Ouvidoria são analisadas e encaminhadas, inicialmente, 

ao órgão relacionado para sua manifestação ou informações, no prazo de até 10 dias 

(conforme estabelece a Resolução CONSUNI n.º 003/2009). Há possibilidade de prorrogação 

do prazo de resposta, por igual período, desde que devidamente justificado. O não 

cumprimento do prazo sujeita o dirigente à apuração de sua responsabilidade. A resposta 

apresentada pelo órgão responsável é analisada e enviada para conhecimento do demandante. 

Caso haja discordância ou questionamentos à resposta, a Ouvidoria avalia a necessidade de 

nova manifestação do órgão ou outro procedimento cabível, podendo ainda optar pelo 

encaminhamento da demanda à Reitoria, com a sugestão de abertura de processo 

administrativo. Na análise da resposta do órgão, a Ouvidoria pode também solicitar novas 

informações ou complementação daquelas já apresentadas, bem como a mediação dos 

gestores/coordenadores no encaminhamento de solução à demanda.  

Foi solicitado um relatório contendo as demandas recebidas pela ouvidoria à unidade 

responsável, o qual segue abaixo o quadro (Figura 1) com as ações relativas às demandas 

recebidas pela ouvidoria da entidade, bem como as providências adotadas. 

Os números apresentados neste relatório referem-se às demandas recebidas pela 

Ouvidoria da UFG, no período de janeiro a dezembro de 2014. Os gráficos apresentam 

características que vão para além da simples visualização dos dados, uma vez que 

representam um fenômeno social de interação entre a sociedade e a Universidade e que 

acompanha o próprio processo de crescimento e expansão da Universidade. Em 2014, 

registrou-se o recebimento de 659 demandas, sendo que vinte (20) ainda encontra-se com 

status “pendente” de respostas (situação em 10/01/2015), o que representa uma média 

aproximada de 55 demandas/mês. Verifica-se, também que para 13% das demandas foi 

solicitado o sigilo da identidade e 3% foram demandas anônimas.  A distribuição mensal das 

demandas pode ser observada no gráfico abaixo (Figura 1). 

 

Figura 1 – Registro mensal de demandas recebidas em 2014 

O gráfico seguinte (Figura 2) mostra uma grande concentração de “demandas de 

reclamação” (62%), cujo percentual vem crescendo ao longo dos últimos dois anos. Isso 

representa uma mudança de comportamento no padrão das demandas apresentadas à 

Ouvidoria da UFG, uma vez que, até 2012, havia maior predominância de demandas de 

“solicitações/pedidos de informação”. Os principais assuntos reclamados foram: 1) acadêmico 
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(falta de professores e conflitos na relação professor/aluno); 2) infraestrutura física 

(manutenções de aparelhos, das instalações e andamento de obras); 3) falta de segurança 

(roubo de veículos e uso de drogas no campus, falta de iluminação); 4) atraso no pagamento 

(de fornecedores, terceirizados e bolsistas) e; 5) acesso aos serviços no período de greve dos 

servidores técnico-administrativos. 

Mesmo ciente da complexidade em analisar esse tipo de comportamento, podemos 

levantar algumas situações no intuito de justificar o aumento das "reclamações": o próprio 

crescimento da Universidade, acompanhado pelo crescimento de alguns problemas, na mesma 

proporção; o senso crítico dos cidadãos no exercício dos seus direitos e a dificuldade de 

estabelecer relações pessoais mais próximas (entre alunos e servidores docentes e técnico-

administrativos). 

 

Figura 2 Percentual de demandas de acordo com a sua categoria 

Verifica-se ainda um considerável número de “demandas de informação”, as quais 

representam mais de 1/4 das demandas (27%) e, embora não estão normativamente entre as 

atribuições da Ouvidoria, vem se tornado consenso na prática das ouvidorias o atendimento às 

"solicitações" de modo geral. A definição do instituto da ouvidoria, apresentada no Decreto 

n.º 8.243/2014, permite, agora, considerar oficialmente demanda de "solicitação". Quanto à 

natureza das denúncias, elas estão apresentadas em quadro ao final deste relatório. 

No gráfico abaixo (Figura 2) apresenta-se o perfil dos usuários dos serviços da 

Ouvidoria da UFG. Percebe-se que a grande maioria do público (60%) são estudantes, seguida 

do público externo (24%), dos servidores técnico-administrativos (8%) e dos servidores 

docentes (7%). Ainda há um percentual de 7% das demandas em que não foi possível definir 

o tipo de público. 

Série1; 
Denúncia; 

1904ral; 10% 

Série1; 
Elogio; 

1904ral; 0% 

Série1; 
Reclamação; 
1905ral; 62% 

Série1; 
Informação; 
1904ral; 27% 

Série1; 
Sugestão; 

1904ral; 1% 

Demandas por Categoria 
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Elogio

Reclamação

Informação
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Figura 3 - Perfil dos usuários da Ouvidoria da UFG 

Diante dos avanços obtidos com a publicação de atos normativos (Decreto n.º 

8.243/2014, Instrução Normativa Conjunta CRG/OGU n.º 01/2014, Instrução Normativa 

OGU/CGU n.º 01/2014), inclusive a alteração do estatuto/regimento da UFG, torna-se 

necessária e urgente à revisão e adequação da Resolução CONSUNI n.º 003/2009, que 

instituiu a Ouvidoria da UFG, de forma a alinhá-la com as novas diretrizes para atuação das 

ouvidorias do poder executivo federal, com a devida atenção às características das ouvidorias 

universitárias. 

Por fim, destaca-se, ao longo desse período, algumas situações em que a utilização dos 

serviços da Ouvidoria e/ou sua atuação contribuíram para o encaminhamento de soluções às 

demandas apresentadas, de forma individualizada e/ou coletiva, assim como auxiliaram no 

desenvolvimento de ações da gestão com vistas à melhoria dos serviços oferecidos à 

população, seja a comunidade universitária ou o publico externo. 

Segue abaixo o quadro das denúncias e sua natureza. 

Série1; 
Docente; 

1904ral; 7% 

Série1; Aluno; 
1905ral; 60% 

Série1; TAE; 
1904ral; 8% 

Série1; 
Externo; 

1904ral; 24% 

Série1; 
Indefinido; 
1904ral; 1% 

Perfil do Demandante 

Docente

Aluno

TAE

Externo

Indefinido
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG. 

2014.0019 
15/01/2014 

Denúncia sobre utilização de documentos acadêmicos 

inválidos, com vistas a aproveitamento de créditos de 

disciplinas (cursadas na UFG) em outra instituição de 

ensino, praticada por estudante excluída do quadro 

discente da UFG. 

O Centro de Gestão Acadêmica (CGA) informou que a 

discente em questão teve sua matrícula cancelada e que a 

UFG não se responsabiliza por atos praticados pela 

mesma junto a outras instituições de ensino, cabendo ao 

interessado apresentar sua demanda junto à própria 

instituição de ensino. 

23070.023366/2011-90 

OUFG.2014.0027 25/01/2014 
Denúncia sobre possível fraude no processo seletivo para 

ingresso em programa de pós-graduação (mestrado). 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

(mestrado) repudiou os fatos apresentados na denúncia, 

os quais foram considerados infundados e improcedentes. 

A resposta foi encaminhada ao demandante, sendo que 

não houve novos questionamentos. 

Não 

OUFG.2014.0031 31/01/2014 

Denúncia sobre possível fraude e falsificação de 

documentos praticada por candidato ao processo seletivo 

(vestibular). O candidato teria cursado o ensino médio 

por duas vezes, uma em instituição privada e outra em 

instituição pública. O candidato, aprovado no processo 

seletivo, foi beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas". 

O CGA, inicialmente, solicitou informações junto às 

instituições de ensino sobre a autenticidade dos 

documentos apresentados, bem como a confirmação 

quanto à realização do ensino médio em ambas as 

instituições. Após a confirmação das informações, o 

órgão abriu processo administrativo para apurar os fatos 

e informou que a matrícula do estudante poderá ser 

cancelada, a qualquer momento, caso essa situação seja 

caracterizada como fraude. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0032 31/01/2014 

Denúncia sobre possível fraude e falsificação de 

documentos praticada por candidato ao processo seletivo 

(vestibular). O candidato teria cursado o ensino médio 

por duas vezes, uma em instituição privada e outra em 

instituição pública. O candidato, aprovado no processo 

seletivo, foi beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas". 

O CGA, inicialmente, solicitou informações junto às 

instituições de ensino sobre a autenticidade dos 

documentos apresentados, bem como a confirmação 

quanto à realização do ensino médio em ambas as 

instituições. Após a confirmação das informações, o 

órgão abriu processo administrativo para apurar os fatos 

e informou que a matrícula do estudante poderá ser 

cancelada, a qualquer momento, caso essa situação seja 

23070.012294/2014-06 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

caracterizada como fraude. 

OUFG.2014.0033 02/02/2014 

Denúncia sobre possível fraude e falsificação de 

documentos praticada por candidato ao processo seletivo 

(vestibular). O candidato teria cursado o ensino médio 

por duas vezes, uma em instituição privada e outra em 

instituição pública. O candidato, aprovado no processo 

seletivo, foi beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas". 

O CGA, inicialmente, solicitou informações junto às 

instituições de ensino sobre a autenticidade dos 

documentos apresentados, bem como a confirmação 

quanto à realização do ensino médio em ambas as 

instituições. Após a confirmação das informações, o 

órgão abriu processo administrativo para apurar os fatos 

e informou que a matrícula do estudante poderá ser 

cancelada, a qualquer momento, caso essa situação seja 

caracterizada como fraude. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0038 06/02/2014 

Denúncia sobre possível fraude e falsificação de 

documentos praticada por candidato ao processo seletivo 

(vestibular). O candidato teria cursado o ensino médio 

por duas vezes, uma em instituição privada e outra em 

instituição pública. O candidato, aprovado no processo 

seletivo, foi beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas”. 

O CGA, inicialmente, solicitou informações junto às 

instituições de ensino sobre a autenticidade dos 

documentos apresentados, bem como a confirmação 

quanto à realização do ensino médio em ambas as 

instituições. Após a confirmação das informações, o 

órgão abriu processo administrativo para apurar os fatos 

e informou que a matrícula do estudante poderá ser 

cancelada, a qualquer momento, caso essa situação seja 

caracterizada como fraude. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0065 17/02/2014 

Candidata aprovada no SISU, para ingresso em curso da 

UFG, informa que teve problemas para realizar a sua 

matrícula no dia e horário previstos. Denuncia que obteve 

informações, nas redes sociais, que outra candidata 

supostamente teria realizado sua matrícula, mesmo após 

o horário. Em função deste fato, solicita que sua 

matrícula também seja realizada. 

O CGA informou que não existe matrícula no nome 

citado pela candidata (obtido nas redes sociais). Informou 

ainda sobre os procedimentos adotados para realização da 

matrícula e solicitou maiores informações para apuração 

da demanda. A resposta foi encaminhada ao demandante, 

sendo que não houve novas informações e/ou 

questionamentos. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0075 23/02/2014 

Denuncia que estudante excluída da UFG, por meio de 

processo administrativo, ainda estaria frequentando as 

aulas do curso. 

Com base nas informações obtidas no respectivo 

processo, a Ouvidoria informou à demandante que os 

trâmites internos estavam sendo seguidos. O CGA 

informou que já havia encaminhado expediente à 

Coordenação do Curso para conhecimento da decisão do 

CONSUNI sobre a matrícula da estudante. 

23070.023366/2011-90 

OUFG.2014.0079 26/02/2014 

Denuncia possíveis irregularidades no agendamento e 

convocação de reunião da Comissão Interna de 

Supervisão da Carreira (CIS) dos servidores técnico-

administrativos. 

A presidente do Sindicato apresentou um arrazoado 

contendo questões legais relacionados à CIS e informou 

que a reunião já havia sido combinada pelos membros da 

comissão e que a secretária do Sindicato apenas 

"reforçou" o convite pelo fato da comissão ainda não 

possuir suporte administrativo da UFG. 

Não 

OUFG.2014.0081 27/02/2014 

Denúncia apresentada por servidora de empresa 

terceirizada, prestadora de serviços de limpeza e 

conservação para UFG, sobre suposto assédio moral e 

sexual, praticado por servidor da UFG, contra colega de 

trabalho da empresa terceirizada. 

A denúncia foi encaminhada à Reitoria com indicação de 

abertura de processo administrativo (sindicância). 
23070.004226/2014-65 

OUFG.2014.0083 05/03/2014 

Discente da UFG alegou suposto erro no processamento 

do resultado do processo seletivo para preenchimento de 

vagas disponíveis (transferência interna). Diante desse 

erro, o qual teria beneficiado-a no processo de 

transferência, a discente informou sua opção em desistir 

da vaga obtida. 

O Centro de Seleção (CS) apresentou os devidos 

esclarecimentos à estudante informando que, na verdade 

houve um erro na sua interpretação e que sua nota está 

correta. O CGA, por sua vez, informou que ainda assim a 

estudante optou por desistir da vaga. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0144 11/03/2014 

Denúncia apresentada por terceiros sobre suposto assédio 

moral praticado por professora orientadora de programa 

de pós-graduação da UFG contra docente de outra 

instituição em pós-doutorado na UFG. 

Inicialmente realizaram-se algumas consultas para 

verificar a qual programa de pós-graduação a orientadora 

e a docente estavam vinculadas. Na verdade, constatou-se 

que a bolsa de pós-doutorado foi oferecida pela CAPES 

diretamente à orientadora. Durante o encaminhamento da 

demanda a docente (em pós-doutorado) disse que sua 

orientadora a procurou para conversarem e que as 

questões apresentadas na demanda forma esclarecidas. 

Diante da manifestação da docente a demanda foi 

arquivada. 

Não 

OUFG.2014.0090 12/03/2014 

Denuncia apresentada por discente que teria sido mal 

atendida por assistentes sociais da UFG ao buscar 

informações sobre o processo de concessão de bolsas do 

programa de assistência estudantil da universidade. 

A Pró-Reitoria responsável apresentou informações sobre 

o programa de assistência estudantil da UFG e informou 

que a estudante já havia sido contemplada em algumas de 

suas solicitações. Quanto à postura das servidoras, o 

assunto foi tratado pessoalmente com o pró-reitor. 

Não 

OUFG.2014.0094 15/03/2014 

Denúncia sobre suposto assédio moral praticado por 

professora orientadora de programa de pós-graduação da 

UFG contra docente de outra instituição em pós-

doutorado na UFG. 

Inicialmente realizou-se algumas consultas para verificar 

a qual programa de pós-graduação a orientadora e a 

docente estavam vinculadas. Na verdade, constatou-se 

que a bolsa de pós-doutorado foi oferecida pela CAPES 

diretamente à orientadora. Durante o encaminhamento da 

demanda a docente (em pós-doutorado) disse que sua 

orientadora a procurou para conversarem e que as 

questões apresentadas na demanda forma esclarecidas. 

Diante da manifestação da docente a demanda foi 

arquivada. 

Não 

OUFG.2014.0103 21/03/2014 Denuncia o não comparecimento de docente para 

ministrar aulas da disciplina curso de graduação sob sua 

A Direção da Unidade Acadêmica, responsável pela 

oferta da disciplina, entrou em contato com o docente e 

solicitou a reposição das aulas, bem como a apresentação 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

responsabilidade. de justificativa pelas ausências. 

OUFG.2014.0106 24/03/2014 

Denúncia sobre suposta prática de trote machista 

praticada por estudantes veteranos contra estudantes 

"calouros", ocorrida nas dependências da UFG. 

A denúncia foi encaminhada à Reitoria com indicação de 

abertura de processo administrativo (sindicância). 
23070.005060/2014-02 

OUFG.2014.0148 01/04/2014 

Apresenta informações relacionadas à denúncia sobre 

possível fraude e falsificação de documentos praticada 

por candidato ao processo seletivo (vestibular). O 

candidato teria cursado o ensino médio por duas vezes, 

uma em instituição privada e outra em instituição 

pública. O candidato, aprovado no processo seletivo, foi 

beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas”. 

A Ouvidoria informou à demandante que as providências 

administrativas relacionadas a denuncia já estão em 

andamento. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0178 05/04/2014 

Denúncia apresentada por mãe de estudante do ensino 

médio da UFG relatando que sua filha foi vacinada, de 

maneira autoritária e contra a vontade da família, em 

campanha contra o HPV, realizada nas dependências da 

escola. 

Após verificar algumas informações com os diversos 

envolvidos, inclusive realizando reunião para tal 

finalidade. A Direção da Unidade Acadêmica e a 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia informaram os 

procedimentos adotados para realização da campanha de 

vacinação na escola e que a estudante não foi vacinada 

contra a sua vontade. A orientação da campanha é que 

todas as adolescentes que desejassem desde que não 

apresentassem autorização com negativa dos pais, 

deveriam ser vacinadas. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0180 07/04/2014 

Denúncia apresentada por estudante da UFG, selecionado 

como monitor para o Espaço das Profissões 2014. O 

aluno questiona o fato de um docente ministrar aula 

durante o recesso acadêmico, previsto em função do 

evento, comprometendo o aprendizado dos discentes que 

não participaram da aula. 

A demanda foi apresentada à Coordenação do Curso, 

sendo que esta solicitou algumas informações 

complementares sobre os fatos e a identidade do 

demandante. O discente optou retirar a demanda, 

alegando que sua intenção não era punir o docente e que 

ele já estava prejudicado pela falta e perda do conteúdo 

da disciplina. Solicitou, por fim, que suas considerações 

fossem encaminhadas à coordenação do curso e que a 

demanda fosse encerrada. 

Não 

OUFG.2014.0181 07/04/2014 

Denuncia apresentada por estudante da UFG sobre 

impossibilidade de abertura de processo acadêmico para 

aproveitamento de disciplinas em função da greve dos 

servidores técnico-administrativos (TAEs). 

A Ouvidoria informou que a Universidade submete suas 

demandas ao comando de greve, para serem deliberadas 

em reunião plenária, e sugere que o discente faça o 

mesmo. 

Não 

OUFG.2014.0182 07/04/2014 

Denuncia apresentada por estudante da UFG sobre 

impossibilidade de abertura de processo acadêmico para 

aproveitamento de disciplinas em função da greve dos 

servidores técnico-administrativos (TAEs). 

A Ouvidoria informou que a Universidade submete suas 

demandas ao comando de greve, para serem deliberadas 

em reunião plenária, e sugere que o discente faça o 

mesmo. 

Não 

OUFG.2014.0213 24/04/2014 

Denúncia apresentada por estudante da UFG sobre 

suposta violência sexual sofrida durante calourada, fora 

das dependências da UFG, praticada por colega de curso 

há dois anos atrás. 

A denúncia foi encaminhada à Reitoria com indicação de 

abertura de processo administrativo (sindicância), em 

caráter sigiloso, de forma a não expor a estudante. 

23070.005658/2014-93 

OUFG.2014.0215 25/04/2014 

Denúncia apresentada por membro da comunidade 

externa sobre possível acumulação de cargo público 

praticada por servidor do hospital universitário. 

Após averiguação de informações iniciais, a denúncia foi 

encaminhada à Reitoria com indicação de abertura de 

processo administrativo (sindicância). 

23070.007070/2014-74 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0221 28/04/2014 

Denuncia sobre entrada de homem nu e aparentemente 

sob o efeito de drogas em unidade acadêmica da UFG. 

Relata ainda o consumo e tráfico de drogas no bosque do 

Campus Samambaia. 

A Ouvidoria, após obter informações junto à Reitoria, 

apresentou algumas ações adotadas pela Universidade 

para coibir o consumo de drogas no campus. 

Não 

OUFG.2014.0223 29/04/2014 

Denuncia o não comparecimento de docente para 

ministrar algumas aulas da disciplina curso de graduação 

sob sua responsabilidade. Alega ainda que o docente 

possui outras atividades profissionais que comprometem 

o desenvolvimento de suas atividades na UFG. 

A demanda foi encaminhada à Coordenação do Curso 

que, por sua vez, apresentou ao respectivo docente. O 

professor informou que as aulas não dadas serão repostas 

e que as atividades externas exercidas pelo docente não 

confrontam com o horário de aula das disciplinas em 

curso na UFG. 

Não 

OUFG.2014.0245 05/05/2014 

Apresenta questionamento sobre modelo de avaliação 

docentes no SICAD, além de apresentar possíveis 

distorções e/ou irregularidades em relatório de atividades 

de docente da unidade acadêmica. 

A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 

após avaliação interna, entendeu que fotografias de 

eventos não podem ser consideradas como produção 

acadêmica para efeito de preenchimento do RADOC. As 

considerações da Comissão foram encaminhadas para 

conhecimento da Direção da respectiva Unidade 

Acadêmica. 

Não 

OUFG.2014.0246 06/05/2014 

Demanda apresentada por docente da UFG solicitando a 

abertura de processo de sindicância para apuração de 

suposto assédio moral, praticado em conversas de e-mail 

entre docentes do curso. 

A demanda já havia sido encaminhada pela Direção da 

Unidade Acadêmica à Reitoria, solicitando a abertura de 

processo administrativo (sindicância) para apuração dos 

fatos. 

23070.009560/2014-13 

OUFG.2014.0259 15/05/2014 

Denúncia sobre suposta prática de preconceito e 

aplicação de carga horária abusiva a residentes do 

hospital universitário. 

A Direção do Hospital informou que realizou uma 

reunião com os envolvidos (residentes e Coordenação do 

COREMU) para discutir as questões apresentadas na 

denúncia, obtendo-se assim os esclarecimentos e 

encaminhamentos necessários. 

Não 



 

 169 

Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0279 03/06/2014 
Denuncia supostas irregularidades no processo de eleição 

de diretor e vice-diretor de unidade de acadêmica. 

A Direção da Unidade Acadêmica informou que foi 

constituída e aprovada no Conselho Diretor uma 

comissão eleitoral responsável por conduzir as eleições. 

A comissão elaborou um edital com as regras que foram 

apreciadas e aprovadas pelo Conselho Diretor. 

Não 

OUFG.2014.0281 04/06/2014 
Denuncia sobre possíveis irregularidades praticadas em 

processo de revalidação de diploma estrangeiro. 

A Direção da Unidade responsável pela avaliação do 

processo informou que os trâmites legais foram adotados 

no processo de revalidação do diploma citado, 

apresentando anexos com os documentos 

comprobatórios. 

Não 

OUFG.2014.0283 05/06/2014 
Denuncia supostas irregularidades no processo de eleição 

de diretor e vice-diretor de unidade de ensino. 

A Direção da Unidade Acadêmica informou que foi 

constituída e aprovada no Conselho Diretor uma 

comissão eleitoral responsável por conduzir as eleições. 

A comissão elaborou um edital com as regras que foram 

apreciadas e aprovadas pelo Conselho Diretor. 

Não 

OUFG.2014.0284 05/06/2014 

Denuncia apresentada por estudante da UFG sobre 

possível prática de preconceito, ação vexatória pública e 

agressão verbal provocada por docente da instituição. 

Após manifestação da Direção da Unidade Acadêmica e 

esclarecimentos do professor citado na denúncia, o 

discente optou por retirar a denúncia. 

Não 

OUFG.2014.0291 16/06/2014 

Denúncia apresentada por estudante da UFG sobre porte 

e manuseio de arma de fogo, por docente do curso, 

durante aula da disciplina. 

O docente, que exerce atividade policial, se prontificou a 

coloca a arma dentro da pasta enquanto estiver em sala. 

Informou ainda que caso a Universidade entenda que ele 

tenha que permanecer desarmando em sala de aula, sua 

segurança caberá à Universidade. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0296 25/06/2014 
Denuncia supostas irregularidades no processo de eleição 

de diretor e vice-diretor de unidade de acadêmica. 

A Direção da Unidade Acadêmica informou que foi 

constituída e aprovada no Conselho Diretor uma 

comissão eleitoral responsável por conduzir as eleições. 

A comissão elaborou um edital com as regras que foram 

apreciadas e aprovadas pelo Conselho Diretor. 

Não 

OUFG.2014.0299 26/06/2014 

Denúncia apresentada por discente de curso de graduação 

(regional do interior) sobre proposição de atividade 

acadêmica, por docente responsável pela disciplina, a ser 

realizada durante 24 horas seguidas, passando pela noite 

em seu curso, nas dependências da universidade. 

A Coordenação do Curso apresentou relato sobre o 

trabalho a ser executado, informando ainda do 

consentimento da turma em conversa em sala com o 

docente e de apresentação de atividade alternativa à 

execução do referido trabalho. 

Não 

OUFG.2014.0305 30/06/2014 

Apresenta informações relacionadas à denúncia sobre 

possível fraude e falsificação de documentos praticada 

por candidato ao processo seletivo (vestibular). O 

candidato teria cursado o ensino médio por duas vezes, 

uma em instituição privada e outra em instituição 

pública. O candidato, aprovado no processo seletivo, foi 

beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas”. 

A Ouvidoria informou à demandante que as providências 

administrativas relacionadas a denuncia já estão em 

andamento. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0342 16/07/2014 

Denúncia apresentada por discente de curso de graduação 

da UFG sobre possível prática autoritária, preconceituosa 

e incoerente de docente responsável pela disciplina. 

A Ouvidoria apresentou algumas considerações sobre a 

demanda e solicitou informações complementares. A 

demanda foi arquivada, uma vez que não houve nova 

manifestação por parte do demandante. 

Não 

OUFG.2014.0347 23/07/2014 

Denúncia apresentada por membro da comunidade 

externa sobre possível erro e/ou irregularidade na 

publicação de resultado de processo seletivo para curso 

de especialização (EAD), uma vez que há candidatos 

aprovados abaixo da nota de corte. 

A Coordenação do Curso, após conhecimento da 

demanda, providenciou a retificação do resultado, a qual 

foi publicada na página da internet do curso. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0364 04/08/2014 

Denúncia sobre a presença de animal abandonado 

(cachorro), com comportamento agressivo, na área física 

do Campus Samambaia. Relata que o animal teria 

atacado algumas pessoas. 

A Chefia de Gabinete fez contato com o Centro de 

Zoonoses da cidade e este, por sua vez, veio até o campus 

para recolher o animal. 

Não 

OUFG.2014.0371 06/08/2014 

Denúncia sobre a presença de animal abandonado 

(cachorro), com comportamento agressivo, na área física 

do Campus Samambaia. Relata que o animal teria 

atacado algumas pessoas. 

A Chefia de Gabinete fez contato com o Centro de 

Zoonoses da cidade e este, por sua vez, veio até o campus 

para recolher o animal. 

Não 

OUFG.2014.0393 13/08/2014 

Apresenta informações relacionadas à denúncia sobre 

possível fraude e falsificação de documentos praticada 

por candidato ao processo seletivo (vestibular). O 

candidato teria cursado o ensino médio por duas vezes, 

uma em instituição privada e outra em instituição 

pública. O candidato, aprovado no processo seletivo, foi 

beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas”. 

A Ouvidoria informou à demandante que as providências 

administrativas relacionadas a denuncia já estão em 

andamento. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0403 15/08/2014 

Denúncia apresentada por membro da comunidade 

externa sobre possível prática de direção imprudente e 

perigosa por parte de motorista da Universidade ao 

conduzir carro oficial. 

Após colher informações iniciais junto à Divisão de 

Transportes, a demanda foi encaminhada à Reitoria para 

apuração dos fatos. As informações foram repassada à 

demandante. 

Não 

OUFG.2014.0421 19/08/2014 

Denuncia que docentes da UFG, em regime de dedicação 

exclusiva, estariam exercendo atividade profissional em 

clínicas particulares, bem como outras atividades 

remuneradas fora do ambiente da UFG. 

A Direção da Unidade Acadêmica apresentou relato 

informando sobre a lei que regulamenta a atividade dos 

docentes do ensino federal, bem como esclareceu sobre 

as possibilidades de atividades remuneradas que não 

comprometem o regime DE. Afirma ainda que qualquer 

irregularidade observada será apurada pela Direção da 

Unidade. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0434 26/08/2014 

Apresenta informações relacionadas à denúncia sobre 

possível fraude e falsificação de documentos praticada 

por candidato ao processo seletivo (vestibular). O 

candidato teria cursado o ensino médio por duas vezes, 

uma em instituição privada e outra em instituição 

pública. O candidato, aprovado no processo seletivo, foi 

beneficiado pela (lei de) "reserva de vagas”. 

A Ouvidoria informou à demandante que as providências 

administrativas relacionadas a denuncia já estão em 

andamento. 

23070.012294/2014-06 

OUFG.2014.0559 03/09/2014 

Denúncia apresentada por discente de curso de graduação 

sobre suposta prática de ações repressivas, autoritárias, 

preconceituosas e criminais, por parte de integrantes de 

centro acadêmico, contra alunos e docentes do curso. 

A Direção da Unidade Acadêmica constituiu uma 

comissão interna para apurar os fatos e ouvir os 

envolvidos. Foi encaminhado relatório com as ações 

adotadas pela Unidade acerca dos fatos. 

Não 

OUFG.2014.0446 05/09/2014 

Denúncia sobre suposta a realocação de servidores dentro 

de órgão administrativo da UFG, os quais estariam 

desempenhando funções que não condizem com seu 

cargo. 

A Direção do órgão informou que qualquer realocação de 

servidor dentro do órgão é realizada conforme o interesse 

da Administração, resguardando a natureza do cargo em 

questão. 

Não 

OUFG.2014.0565 29/09/2014 

Denúncia apresentada por coletivo de estudantes sobre 

postagem feita nas redes sociais, por produtora da Rádio 

Universitária, a qual teria gerado comentários racistas por 

parte de alguns discentes da UFG. 

O Diretor do órgão informou que a postagem foi efetuada 

por uma bolsista e realizada em seu perfil pessoal. Sendo 

assim, a Rádio Universitária não possui nenhuma 

responsabilidade sobre o fato. No entanto, não coaduna 

com o fato. 

Não 

OUFG.2014.0508 06/10/2014 

Denuncia sobre suposto o uso de área física do Campus 

Samambaia para instalação de rede de esgoto de empresa 

privada. 

A Direção do CEGEF informou que autorizou a empresa 

a usar o subsolo próximo ao muro de divisa para 

passagem de canos de esgoto, uma vez que era a única 

forma de a empresa acessar o encanamento da rede 

pública de esgoto. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0527 10/10/2014 

Questiona o método de distribuição da bolsa 

permanência, realizado pela PROCOM. Relata que têm 

sido contemplados alunos que não necessitam do auxílio 

e sugere visita domiciliar a alguns discentes para 

comprovar os fatos. 

A PROCOM informou que fez visita às residências dos 

discentes citados e comprovou a necessidade dos mesmos 

à bolsa, sendo infundada a demanda apresentada. 

Não 

OUFG.2014.0523 14/10/2014 

Solicita informação acerca do regime de trabalho de 

servidores de unidade acadêmica da UFG. Denuncia, sem 

citar nomes, que alguns servidores não cumprem sua 

carga horária. 

A Direção da Unidade Acadêmica apresentou planilha 

com as informações solicitadas, referente à carga horária 

dos servidores técnico-administrativos. 

Não 

OUFG.2014.0556 15/10/2014 

Denuncia suposto tratamento preconceituoso praticado, 

por servidor do hospital universitário, contra um 

paciente. 

A Direção do hospital universitário informou que o 

referido servidor (prestador de serviço) foi demitido no 

início do mês de novembro/2014, em virtude de 

problemas ocorridos no desenvolvimento de suas 

atividades. 

Não 

OUFG.2014.0606 15/10/2014 
Denuncia furto de veículo no estacionamento de unidade 

acadêmica. 

A Direção do CEGEF informou que estuda sobre a 

instalação de câmeras de monitoramento nas áreas 

externas da UFG para inibir a ação de criminosos. No 

entanto, esse é um procedimento oneroso e que depende 

de verbas específicas para tal. 

Não 

OUFG.2014.0645 15/10/2014 

Denúncia apresentada por mãe de estudante, informando 

que pessoa não vinculada à UFG e usuário de drogas tem 

perseguido alunos nas dependências da UFG. 

A Reitoria realizou uma reunião, com a participação da 

Gerência de Segurança e a demandante, para obter 

maiores informações sobre o problema, bem como 

propor ações para seu enfrentamento. 

Não 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0524 16/10/2014 

Solicita informações acerca das atividades realizadas 

pelos docentes de curso de graduação (regional do 

interior). Denuncia que os mesmos nunca estão 

disponíveis para atendimento aos alunos, fora do horário 

de aula. 

A Coordenação do Curso apresentou a demanda a todos 

os docentes e solicitou que os mesmos divulgassem as 

informações sobre o atendimento dos alunos no mural da 

coordenação do curso. 

Não 

OUFG.2014.0535 17/10/2014 

Denuncia indícios de irregularidades no processo de 

distribuição de bolsas de assistência estudantil (regional 

do interior). 

A denúncia, da forma como foi apresentada, não possuía 

elementos suficientes para apuração dos fatos. Diante da 

não apresentação de informações mais detalhadas, a 

demanda foi arquivada. 

Não 

OUFG.2014.0522 20/10/2014 

Denuncia que docente estaria fazendo propaganda 

política dentro do campus e usando do seu cargo, 

enquanto docente, para tentar influenciar politicamente 

os alunos. 

A Direção da Regional informou que já havia 

apresentado uma cartilha com orientações e normas 

acerca da postura política dentro da Universidade. 

Afirmou que reforçaria a questão junto ao referido 

professor. 

Não 

OUFG.2014.0544 22/10/2014 

Denuncia que docente do curso estaria divulgando 

propagandas partidárias nas redes sociais durante o 

expediente na UFG (horário de aula). 

O Diretor da Regional informou que não coaduna com 

práticas com essa e que o docente se manifestou dizendo 

que utiliza seu computador pessoal, fora dos horários de 

expediente, para divulgar esse tipo de propaganda 

partidária e, portanto, não se vale de recursos públicos 

para subsidiar suas manifestações políticas. Ainda, se 

coloca a disposição para maiores esclarecimentos. 

Não 

OUFG.2014.0580 29/10/2014 
Denuncia uso indevido de veículo público, adquirido 

com recursos de projeto da UFG. 

A Direção da Unidade Acadêmica, na qual o projeto está 

vinculado, solicitou a abertura de processo administrativo 

(sindicância) para apuração dos fatos, uma vez que o 

denunciado é aluno da UFG. 

23070.021849/2014-01 
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Protocolo 
Data de 

entrada 
Descrição da demanda Providências adotadas 

Processo (aberto ou 

relacionado) 

OUFG.2014.0585 12/11/2014 

Denuncia a situação do curso de graduação (regional do 

interior) e relata grande insatisfação dos alunos em 

relação ao curso. 

A Coordenação do Curso se manifestou informando que 

as questões foram discutidas em reunião ampliada do 

colegiado do curso, com a participação dos discentes. 

Não 

OUFG.2014.0588 24/11/2014 
Denuncia assédio moral praticado por docente em sala de 

aula contra aluno do curso. 

O demandante abriu o processo administrativo no CGA. 

Assim, a Ouvidoria o orientou a acompanhar o 

andamento do respectivo processo. 

23107.022635/2014-43 

OUFG.2014.0630 03/12/2014 

Denúncia apresentada por servidora terceirizada 

informando que sua bicicleta foi danificada por terceiros 

no estacionamento de motos da Reitoria. 

O CEGEF informou que está trabalhando na instalação 

de câmeras nas áreas externas da UFG e não tem 

condições de investigar o fato, uma vez que não tem 

imagens nem testemunhas do ocorrido. 

Não 

OUFG.2014.0604 04/12/2014 

Denuncia apresentada por estudante sobre ofensas e 

agressão verbal provocada por sua ex-namorada (externa 

a UFG) nas dependências da Universidade. 

Após conversa particular com o Diretor da Unidade 

Acadêmica o estudante decidiu retirar a demanda, 

solicitando seu arquivamento, a fim de evitar possíveis 

inconvenientes. 

Não 

OUFG.2014.0654 08/12/2014 

Denuncia sobre possível negligência profissional na 

triagem da maternidade do hospital universitário, a qual 

teria negado atendimento médico à paciente com 

infecção. 

Aguardando retorno da unidade/órgão responsável (*) Não 

OUFG.2014.0656 15/12/2014 

Denuncia de possíveis irregularidades em viagem da 

equipe voleibol da UFG para participar dos Jogos 

Universitários Brasileiros – JUBs. 

Aguardando retorno da unidade/órgão responsável (*) Não 

OUFG.2014.0632 16/12/2014 
Servidor da UFG denuncia que seu carro foi arrombado e 

o estepe roubado, no estacionamento da Reitoria. 

O CEGEF informou que está avaliando a possibilidade 

de instalação de câmeras em áreas externas da UFG, bem 

como a implementação outras ações com vistas a 

prevenir a ação de criminosos nas áreas do campus. 

Não 
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8 AÇÕES RELATIVAS ÀS DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE 

 

Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. II e IN 01/2007 CGU/SFCI Art. 4º Inc. II, o RAINT deve conter o registro quanto à 

implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e 

setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade e ainda segundo o Art. 6º Inc. V da IN 01/2007 

tal registro deverá conter: 

V - as ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela entidade, detalhando, para cada caso: 

a) número do processo; 

b) fato denunciado; 

c) providências adotadas; 

d) diligências; 

e) previsão de auditorias, se for o caso; e 

f) procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada; 

Em 2014 as denúncias recebidas diretamente pela entidade foram encaminhadas para a Coordenação de Processos Administrativos – 

CDPA para apuração conforme relacionado nos quadros abaixo: 

Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Pad (rito 

sumário) 

000176/19

98-11 
Possível Acumulação de Cargos Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar. Enviado À Auditoria Para Registros: 27/02/2014. 

Pad (normal) 
001131/20

13-17 

Possível extravio de Processo 

23070.009512/2002-01 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Rito sumário 
001148/20

09-80 

Licença Int. Particular (Abandono de 

Cargo) 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Pad 

(empresa) 

001601/20

14-15 
Processo Licitatório contra Empresas /HC 

Reconduzir 

processo 

Enviado Ao Gabinete Para Corrigir Portaria Nº 1045/2014 De Pad Para Pa (Empresa): 

18/09/2014 

Pad (normal) 
001602/20

14-60 
Denúncia de Assédio Sexual  

Reconduzir 

processo 

Port. 3078/2014 Tornada Sem Efeito E Substituir Edna Mendonça Por Jordana De 

Castro. Ao Gabinete: 25/09/2014 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Sindicância 

(normal) 

001898/20

14-19 
Óbito de paciente na UTI/HC Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Enviado Ao HC Para Ciência E, Após, Gabinete: 

16/07/2014 

Sindicância 

(normal) 

001902/20

14-49 
Ofensas a servidor  Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Enviado À DMP/UFG Para Ciência Dos 

Interessados: 07/11/2014 

Pad (aluno) 
002487/20

14-41 
Conduta de aluna em Aula Prática de Lab. 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Sindicância 

(normal) 

003235/20

14-39 

Apurar responsabilidades em Processo 

Licitatório/HC 
Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

18/12/2014 

Sindicância 

(normal) 

003579/20

13-67 
Solicita Gravação Telefônica (Oi) 

Arquivar 

processo 

Julgamento Final: Arquivar. Enviar Ao Gabinete: 28/08/2014 

Rito sumário 
003644/20

00-50 
Possível Acumulação de Cargos 

recondução 

processo 

Alterar Os Termos Da Port. 0631/2014 Para Constar "Rito Sumário". Enviado Ao 

Gab: 19/03/2014 

Sindicância 

(normal) 

003708/20

13-17 
Problema de convivência no CEU 

Reconduzir 

processo 

Port. 1000/2014 - Tornada Sem Efeito. Designação Nova Comissão E Processo 

Lançado Novamente 

Pad (normal) 
004226/20

14-65 
Possível Assédio Sexual e Moral  

Em 

andamento  

 
Sindicância 

(normal) 

004471/20

13-91 
Conduta Funcional de servidor Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Enviado À Fd Para Ciência De William Kardek: 

07/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

004542/20

13-56 
Apurar sobre posse PNE  Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: Em 

15/12/2014 

Pad (aluno) 
005060/20

14-02 

Trote de Alunos - RELAÇÕES PÚB. 

(Atos Sexuais - Sexo Oral) 

 Em 

andamento  

 
Pad (normal) 

005124/20

13-86 

Reintegração e anulação de PAD_Taxas 

Irregulares 

Pena 

(demissão) 

Relatório Da Comissão: Demissão. Enviado À Reitoria Para Julgamento: 31/10/2014 

Pad (normal) 
005290/20

14-63 
Possível Agressão Física de Professor  

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Rito sumário 
005310/20

14-04 
Possível Abandono de Cargos 

Pena 

(demissão) 

Relatório Comissão: Demissão. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: 17/10/2014 

Rito sumário 
005454/20

14-52 
Possível Abandono de Cargo.  

Reconduzir 

processo 

Alterar Portaria Nº 3613/2014 - De Pad Para Rito Sumário E Substituir Maria 

Margarida. Enviado Ao Gabinete: 15/09/2014 

Pad (aluno) 
005658/20

14-93 

Possível Violência Sexual contra 

estudante  

 Em 

andamento  

 
Sindicância 

(normal) 

005659/20

14-38 
Postura profissional de Professor 

Abertura de 

PAD 

Relatório Da Comissão: Abrir Pad Em Desfavor De Alcides Eloy C. Nunes. Ao 

Gabinete Para Julgamento Final: Em 07/01/2015 

Sindicância 

(normal) 

005800/20

14-01 

Possível Extravio de Processo 

23070.020060/2013-43 
Arquivado 

Relatório Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: 17/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

006309/20

14-99 
Docentes Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Enviado À FCS/UFG Para Ciência Dos 

Interessados: 07/11/2014 

Pad (aluno) 
006350/20

14-65 
Denúncia contra aluno  

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Sindicância 

(normal) 

006352/20

14-54 
Furto de Notebook 

 Em 

andamento  

 
Sindicância 

(normal) 

007227/20

14-61 
Acidente de veículo - Cidade de Goiás Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

18/12/2014 

Pad (aluno) 
007398/20

14-91 

Possível Plágio Científico/Intelectual 

contra Aluno 

Reconduzir 

processo 

Port. 3608/2014 Tornada Sem Efeito E Substituir Alexsandro Por Efraim Carlos. Ao 

Gabinete: 25/09/2014 

Sindicância 

(normal) 

008694/20

11-66 
Unidade Irregularidades Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

10/12/2014 

Pad (aluno) 
008945/20

14-55 
Denúncia contra aluno  

Reconduzir 

processo 

Port. 3627/2014 Tornada Sem Efeito. Substituir Simone Cristina Por Cezar Augusto. 

Nova Designação Lançada Abaixo 

Pad (normal) 
009175/20

14-68 
Apurar responsabilidades funcionais 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Rito sumário 
009266/20

13-12 
Possível Abandono de Cargo Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: Em 

10/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

009309/20

14-41 
Reclamações de alunos contra Professor 

Abertura de 

PAD 

Julgamento Final: Abrir Pad Em Desfavor De Kelvin Rodrigues Couto. Aguardando 

Nomes Da Regional Catalão 

Pad (normal) 
009414/20

12-18 
Extravio de Scanner HP Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

07/01/2015 

Sindicância 

(normal) 

009560/20

14-13 
Possível Assédio Moral  

Em 

andamento   

Processo Enviado Ao Gabinete Do Reitor. Substituir Andre Vasconcelos Que Se 

Encontra De Licença Médica: 07/01/2015 

Sindicância 

(normal) 

009625/20

14-12 
Denúncia de Professora contra aluno 

Reconduzir 

processo 

Portaria Nº 3543/2014 (Tornada Sem Efeito). Substituir João De Deus Por Helder 

Aparecido. Ao Gabinete: 22/10/2014 

Rito sumário 
009961/20

14-65 
Possível Abandono de Cargos outro 

Julgamento Final: Arquivamento. Perda Do Objeto Por Ter A Servidora Se 

Exonerado, Conforme Port. 4101/2014.  

Sindicância 

(normal) 

010007/20

14-15 

Indenização Danos Morais (Atraso 

Diploma) 

Reconduzir 

processo 

Port. 3634/2014 Tornada Sem Efeito E Substituir Wolf Luz Por Everton Kort. Ao 

Gabinete: 25/09/2014 

Sindicância 

(normal) 

010640/20

14-11 

Verificar sobre a conduta/ações da antiga 

Comissão 

Reconduzir 

processo 

Portaria Nº 3853/2014 (Tornada Sem Efeito). Substituir José Gonzalo E Silvana Por 

Douglas E José Jivaldo. Gab: 22/10/2014 

Pad (normal) 
011002/20

14-18 

Possível extravio de Equipamentos 

Scanner e outros/FEN 

Em 

andamento   

 

Pad (normal) 
011637/20

13-26 
Corte de Ponto/Frequência - EMC Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

30/12/2014 

Pad (normal) 
011654/20

13-63 
Corte de Ponto/Frequência - EMC 

Pena 

(advertência) 

Julgamento Final: Advertência. Enviado À Auditoria Para Registro: 09/07/2014 

Sindicância 

(normal) 

013555/20

14-05 

Apurar responsabilidades da CAD/FD - 

CONST. 1.1.1.1 
Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: Em 

17/11/2014 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Pad (normal) 
013569/20

12-59 
Prisão de servidor  

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Sindicância 

(normal) 

013719/20

12-24 

Indenização Danos Morais (falecimento 

de recem-nascido) 

Reconduzir 

processo 

Tornar Sem Efeito Port. 3063/2014. Nova Comissão. Fabyola Amaral Substituindo 

Carmem Lucia. Gab: 30/09/2014 

Sindicância 

(normal) 

014189/20

14-01 

Apurar sobre Notificação Irregular - Proc. 

006801/1995-11 
Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Cientificar Os Interessados E, Após, Enviar Para 

Auditoria Interna 

Sindicância 

(normal) 

014193/20

14-61 

Mudança CH - Apurar responsab. 

Autoridades 

Reconduzir 

processo 

Enviado Ao Gabinete Da Reitoria Para Substituir Luizmar Adriano (Não Estável) Por 

Outro Servidor: Em 18/12/2014 

Sindicância 

(normal) 

014194/20

14-14 

Apurar sobre empresa sócio-proprietário 

em seu nome 
Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

18/12/2014 

Pad (normal) 
014196/20

14-03 

Apurar sobre empresa sócio-proprietário 

em seu nome 

Em 

andamento   

 
Sindicância 

(normal) 

014198/20

14-94 
Possível exercício funcional inadequado  Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

15/12/2014 

Sindicância 

(normal) 

014200/20

14-25 

Mudança CH - Apurar responsab. 

Autoridades 

Em 

andamento   

Enviado Ao Gabinete Da Reitoria Para Designar Comissão: 14/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

014260/20

14-48 

Mudança CH - Apurar responsab. 

Autoridades 

Em 

andamento   

Enviado Ao Gabinete Da Reitoria Para Designar Comissão: 14/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

014532/20

13-29 
Possível Assédio Moral - FACOMB 

Reconduzir 

processo 

Port. 4369/2014 (Sem Efeito). Substituir Sara Cristina E Antonio Augusto Por Andre 

Luiz E Karen Bastos. Ao Gab: 12/11/2014 

Sindicância 

(aluno) 

014882/20

13-95 
Substituição Orientadora e PAD Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar. Enviado Para Auditoria Interna: Em 12/01/2015 

Pad (normal) 
015263/20

13-18 
Conduta/conflitos envolvendo professora 

Em 

andamento   

 

Pad (normal) 
015416/20

13-27 
Suposta Agressão verbal à docente da FD 

Reconduzir 

processo 

Substituição De Edemilson Cardoso Por Luiz Alcir. Recondução De Comissão. Ao 

Gab: 01/12/2014 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Rito sumário 
015579/20

11-48 
Possível Acumulação de Cargos Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

10/12/2014. 

Sindicância 

(normal) 

015795/20

14-36 
Situação Funcional de servidor 

Reconduzir 

processo 

Substituição De Membro: Mª Amélia Por Lucy De Fatima Lourenço. Ao Gabinete 

Para Decidir Se Mantem Processo: 13/01/2015 

Rito sumário 
016599/20

13-06 
Possível Abandono de Cargo 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão Substituindo A Terezinha Caldas Por Tânia Lima. 

Enviado Ao Gabinete: 04/11/2014 

Pad (normal) 
017529/20

13-67 

Agressão verbal de Enfermeiro ao Médico 

- HC 

Reconduzir 

processo 

Portaria Nº 5121/2014 (Tornado Sem Efeito). Substituir Gersinei Por Mauro De 

Melo. Ao Gabinete: 24/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

018289/20

09-31 

Uso indevido da Logo UFG e Cadastro 

Editora CAC 
Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

15/12/2014 

Pad (normal) 
018344/20

12-99 
Colisão estacionamento CEGEF 

 Em 

andamento  

Aguardar Término Licença Médica - Sobrestar (18/10/2014). Redesignar Comissão 

Pad (normal) 
018992/20

12-45 
Pornografia em Computador Arquivado 

Relatório Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: 18/08/2014 

Pad (normal) 
019091/20

13-51 
Possível Abandono de Cargo 

Reconduzir 

processo 

Substituir Fabio Braghin Por Jesiel Freitas. Ao Gabinete: 22/10/2014 

Sindicância 

(normal) 

019525/20

12-32 
Vandalismo e Pichações na Facomb Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar. Enviado À Auditoria Interna Para Anotações: Em 

30/12/2014 

Pad (normal) 
019670/20

12-13 
Possível Acumulação de Cargos - DE 

Reconduzir 

processo 

Designação Nova Comissão E Processo Lançado Novamente 

Sindicância 

(normal) 

019854/20

12-83 
Possível Assédio  

 Em 

andamento  

 
Rito sumário 

019882/20

14-62 
Possível Abandono de Cargo  

 Em 

andamento  

 Sindicância 

(normal) 

019910/20

14-41 
Indenização Desvio Função 

Em 

andamento   

 
Rito sumário 

020833/20

14-72 
Possível Abandono de Cargo  

 Em 

andamento  
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Pad (aluno) 
021114/20

14-79 
Possível Assédio Sexual  

 Em 

andamento  

 

Pad (normal) 
021710/20

13-78 
Sócio-Proprietário 

Reconduzir 

processo 

Portaria 5513/2014 Tornar Sem Efeito, E Substituir Nusia Luisa Por Tania Lima. 

Enviado Ao Gabinete: 19/11/2014 

Pad (normal) 
021803/20

11-31 

Possível Irregularidade/Conduta 

Funcional  

Em 

andamento   

 Sindicância 

(normal) 

021910/20

14-10 

Apurar responsabilidades sobre 

continuidade contrato 

Em 

andamento   

 
Pad (normal) 

022487/20

14-67 

Extravio de Computadores/Notebook - 

FEN  

Em 

andamento   

 
Pad (aluno) 

022872/20

13-23 
Agressão verbal de aluno à servidor  

Reconduzir 

processo 

Substituição De Ana Tereza Por Adriana Vidotte. Nova Comissão Lançada Abaixo 

Pad (normal) 
024037/20

11-66 
Unidade Ocorrência Arquivado 

Julgamento Final: Nova Comissão. Não Acatou Decisão Da Comissão. Enviado Gab: 

03/09/2014 

Sindicância 

(normal) 

024155/20

13-36 
Profa. Interrompe Defesa de Mestrando Arquivado 

Julgamento Final: Arquivamento. Enviado Ao Cidarq Para Arquivar O Processo: 

16/07/2014 

Pad (normal) 
024390/20

12-27 
Possível condução perigosa - em Brasília Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento Final: Em 

21/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

025136/20

13-27 

Aluno recusou assinar Termo Retirada e 

ofendeu Vigilante 
Arquivado 

Relatório Da Comissão: Arquivar. Enviado Gabinete Para Julgamento: 29/09/2014 

Pad (normal) 
025277/20

11-88 
Verificar sobre conduta ética do servidor 

Pena 

(advertência) 

Revisão Processual. Redesignar Novamente A Comissão. Ao Dp Para Elaborar 

Portaria: 03/10/2014 

Sindicância 
025804/20

13-16 
Extravio de Processo  Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar. Enviado Ao Cidarq Para Recomendações Relatório: 

16/07/2014 

Sindicância 
025805/20

13-61 
Situação Funcional  

recondução 

processo 

Substituição Do Presidente Adão Peixoto Por Carlos Cardoso - Port. 1645/2014 
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Tipo Proc Nº_Proc Assunto 
Resultado Da 

Comissão  
Encaminhamento 

Pad (normal) 
025872/20

13-85 

Conduta e possível Assédio contra 

Professor 

Pena 

(advertência) 

Relatório Da Comissão: Advertência. Encaminhado Ao Gabinete Para Julgamento 

Final: Em 30/12/2014 

Sindicância 

(normal) 

026195/20

13-12 
Fatos com a disciplina SocioLinguística.  

Em 

andamento   

Aguardar Término Licença Médica - Sobrestar (18/10/2014). Redesignar Comissão 

Pa (empresa) 
026469/20

11-10 

Unidade Ocorrência (Sumiço de 

DataShow) 

 Em 

andamento  

Portaria 4836/2014 Saiu Como Sindicância, E É Proc. Administrativo (Empresa). 

Pedir Dp Para Alterar: 19/11/2014 

Sindicância 

(normal) 

026869/20

13-89 
Acidente carro Catalão - Gyn  Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar. Enviado À Div. De Transporte Para Ciência: 15/09/2014 

Pad (normal) 
027096/20

13-58 
Possível Assédio Moral  Arquivado 

Julgamento Final: Arquivado. Enviado À Auditoria Interna/Ufg Para Registros: Em 

15/12/2014 

Pad (normal) 
027783/20

13-73 
Assédio Moral  

Reconduzir 

processo 

Portaria Nº 3621/2014 (Tornada Sem Efeito). Substituir Daniel De Lima Por Ademir 

Prado. Ao Gabinete: Em 01/12/2014 

Pad (normal) 
004048/20

11-20 
Unidade Irregularidades 

Reconduzir 

processo 

Substituição De Marcos Goes Por Gilson Pedro E Recondução De Nova Comissão. 

Ao Gab: 19/09/214 

Sindicância 
008207/20

10-84 
Denúncia titulação  Sem decisão 

Resultado Comissão: Sem Decisão. Enviado Ao Gabinete Para Julgamento: 

28/08/2014 

Pad (normal) 
012923/20

11-47 
Unidade Ocorrência (Atendimento) Arquivado 

Julgamento Final: Arquivar.Enviado Ao Gabinete Para Nova Sindicância Para Apurar 

Sobre Prescrição De Prazo: 07/01/2015 

Pad (aluno) 
017918/20

11-21 
Acadêmico (Cancelar Disciplina) 

Reconduzir 

processo 

Substituição De Membro De Comissão: Giovana Por Poliana. Port. 2015/2014 Sem 

Efeito. Port. 5024/2014 - Marlene C/ Defensor 
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9 RELATO GERENCIAL 

 

 Segundo as IN 07/2006 CGU em seu Art. 11º Inc. III e IN 01/2007 CGU/SFCI 

Art. 4º Inc. III, o RAINT deve conter o relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da 

unidade, com base nos trabalhos realizados. 

 Em 2014 foram realizados trabalhos na área de Controle de gestão, de Gestão 

orçamentária , financeira, patrimonial, Gestão de pessoas - recursos humanos e ainda uma 

Reserva técnica para atividades de assessoramento e orientações. 

 Na área de Controle de gestão, foram realizadas atividades de Elaboração e 

consolidação do RAINT do exercício de 2013, Elaboração e consolidação dos itens de 

responsabilidade da AUDIN  do Relatório de Gestão 2013, Elaboração do parecer sobre a 

prestação de contas anual da entidade e ainda a Elaboração do Plano anual de Atividades da 

Auditoria Interna – PAINT/2015. Para tais ações não foram elaborados relatórios. Os 

produtos finais de tais atividades foram o RAINT/ 2013 elaborado, o preenchimento da parte 

a, item 9.3, anexo II da DN TCU Nº 127, de 15/05/2013 da prestação de contas da UFG do 

exercício de 2013, a emissão do Parecer - Pág. 26 à 33 da Prestação de Contas da UFG, e o 

PAINT/2014 elaborado. 

 Segue o relato gerencial das demais ações de Controle de gestão, de  Gestão 

orçamentária , financeira, patrimonial, Gestão de pessoas - recursos humanos e a Reserva 

técnica para as quais foram emitidos relatórios e as principais constatações: 

 

Auditorias da CGU 

Em 2014 houve o acompanhamento da Auditoria de Acompanhamento de Gestão 

realizada pela CGU pela Auditoria Interna. Durante o acompanhamento foram desencadeadas 

diversas reuniões entre a Auditoria e outros setores sobre como aprimorar o monitoramento 

das recomendações da CGU e TCU, sobre os responsáveis pelo atendimento das deliberações, 

sobre a utilização de check-list’s para tentar minimizar as falhas nos processos de compras da 

UFG, etc. 

No Relatório de Auditoria Anual de Contas Preliminar a área de enfoque pela CGU 

foram as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas na Faculdade de Direito, além 

dos processos de alteração de carga horária de professores, de dedicação exclusiva, cessão, 

acumulação de cargos, entre outras. 

 

Monitoramento CGU 

Foram feitos dois relatórios de acompanhamento do cumprimento das Recomendações 

/ Diligências formuladas pela CGU.  

No relatório 20140014 realizado de 06/11 a 24/11/2014 foi observado que a UFG tem 

envidado esforços para atender as recoendações feitas pela CGU. 

No relatório 20140003 que fez o acompanhamento das recomendações e de todos os 

documentos encaminhados durante o ano também foi observado que a UFG tem envidado 

esforços para atender as recoendações feitas pela CGU. 

 

Monitoramento TCU 
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Foram feitos dois relatórios de acompanhamento do cumprimento das Recomendações 

/ Diligências formuladas pelo TCU.  

No relatório 20140006 foram constatadas recomendações nos acórdãos de 2014 

passíveis de atendimento pela UFG. Foi reiterada a verificação das recomendações de 

acórdãos de 2013 que continuam pendentes de atendimento pelo Departamento do 

Pessoal/UFG. 

No relatório 20140016 foram constatadas recomendações nos acórdãos de 2014 

passíveis de atendimento pela UFG.  

Foi recomendado agilizar os procedimentos internos da UFG para atendimento às 

recomendações do TCU, dentro dos prazos por eles estipulados. 

 

Monitoramento AUDIN 

Foi emitido o relatório 20140013 monitorando as recomendações 01/14 e 02/14 sobre 

prestação de contas de diárias no sistema SCDP e sobre  a falta de frequências e 

ressarcimentos pelos órgãos cessionários.  

Foram encontradas pendências. As duas recomendações foram parcialmente atendidas. 

 

Análise do Orçamento disponibilizado à Instituição 

Foi analisado todo o orçamento destinado a Universidade e ao HC e suas 

suplementações no relatório nº 20140001. 

 

Diárias 

Foram feitos dois relatórios sobre diárias: Relatório nº 20140002 e 20140018. Foram 

avaliadas as concessões e prestação de contas de diárias no sistema SCDP e foram verificadas 

diversas diárias pendentes de prestação de contas. 

Nos dois relatórios foi recomendado providenciar as análises e cobranças das 

prestações de contas e providenciar as cobranças dos valores recebidos indevidamente. 

 

Processos Licitatórios, Contratos e Pagamentos 

Foi confeccionado o relatório nº 20140009 analisando processos de dispensa de 

licitação, inexigibilidade e pregão.  

Itens gerais dos processos analisados: 

• Processos administrativos, devidamente autuado, protocolado e numerado em 

conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput. 

• Solicitação para a contratação/aquisição com a respectiva justificativa e descrição 

clara do objeto inclusive das unidades e quantidades a serem adquiridas  em conformidade 

com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput  

• Autorização, emitida pela autoridade competente (ordenador de despesas) para 

realização da licitação em conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, caput. 
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• Indicação do recurso para a despesa em conformidade com Lei nº 8.666/93, art. 38, 

caput e Lei nº 8.666/93, art. 14, caput. 

• Pesquisa de modo a verificar a compatibilidade dos preços dos bens ou serviços a 

serem adquiridos com os preços correntes no mercado (realizada com três orçamentos, no 

mínimo) em conformidade com a Lei nº 8.666/93, art. 43, IV. 

• Certidão negativa de débitos trabalhistas em conformidade com Lei nº 8.666/93,art. 

29. 

• Documentação relativa à habilitação jurídica e à regularidade fiscal ou o (SICAF) em 

conformidade com a Lei nº 8.666/93, art. 27, 28 e 29. 

• Elaboração de mapa comparativo dos preços. 

• Fundamentação e a comprovação da hipótese de dispensa da licitação, Art. 24, e 

Inexigibilidade, Art. 25, da Lei 8.666/93. 

De modo geral os processos estavam regulares. 

 

Fundações de Apoio 

Foi emitido o relatório 20140012. Foram analisados 06 processos de contratos com as 

fundações de apoio. 

Conforme foi colocado das constatações e recomendações do relatório detalhadas no 

item 3 do RAINT, de maneira geral são encontradas algumas fragilidades sobre a execução do 

controle finalístico e de gestão por parte o órgão colegiado superior, divulgação na internet 

pela Fundação de Apoio dos documentos relativos aos contratos, falta a especificação, quando 

do pedido de pagamento, dos valores a pagar com as bolsas e celetistas, prévia autorização 

pela Unidade Acadêmica/Órgão ou Instituição de Ensino Superior correspondente a todos os 

participantes do projeto incluindo os docentes, servidores técnico-administrativos, alunos 

regulares e pesquisadores participante, formas de seleção dos bolsistas, definição dos valores 

das bolsas, divulgação no sitio da UFG e no seu boletim interno os dados relativos aos 

projetos e adequação dos planos de trabalho. 

 

Patrimonial 

No relatório 20140010 foram analisados 14 contratos de concessões de espaços 

Físicos da UFG. Foi verificado que a PROAD deve observar mais os ditames legais aplicáveis 

ao contrato, bem como arrecadar devidamente os valores contratados. 

 

Cessão de Servidores 

Foi emitido o relatório 20140012 sobre os processos de Cessão com ônus e sem Ônus 

para UFG. Verificamos que há cessões pendentes de comprovação do ressarcimento e de 

frequência, contrariando a legislação vigente. Foi recomendado que fossem tomadas 

providências referentes aos ressarcimentos e frequências atrasadas. 

 

Assessoramento e Orientações 

Foram emitidos o relatório 20140008 e 20140011.  
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No relatório 20140008 foi verificado que há várias inconsistências sobre os valores 

discrepantes de itens relativos a combustíveis, gêneros alimentícios e material de expediente. 

Foi emitida a Recomendação de Auditoria nº 04/2014 recomendando que seja observado o 

correto preenchimento do valor do empenho no sistema SIAFI, a fim de evitar futuras 

inconsistências. 

Em análise aos empenhos realizados em 2014 foi possível observar que os valores 

unitários foram lançados corretamente. 

No relatório 20140011 foi descrito que, visando contribuir com a adequada 

funcionalidade da instituição, a chefia de gabinete desta universidade pediu à AUDIN 

assessoria e orientação sobre a forma de sobre como proceder na elaboração das respostas 

para o preenchimento do Questionário sobre Governança Pública nas organizações da 

Administração Pública Federal;  na elaboração da resposta do o Ofício 

6899/2014/MPF/PR/GO que solicitou informações sobre o Programa Fomento a 

Empreendimentos Econômicos Solidários de Catadores de Materiais Recicláveis nas Regiões 

Metropolitanas de Goiânia-GO;  e na elaboração das respostas para preenchimento do Plano 

de Providências Permanente. 

 Houveram as ações que não foram planejadas mas que foram executadas durante o 

exercício de 2013. Foram elas: 

 

Análise Patrimonial  

No relatório 20140007 foram verificados 100% de todos os bens imóveis sob a 

responsabilidade da UFG, classificados como “Bens de Uso Especial” de propriedade da 

União, e bem como de responsabilidade da UJ. Foi observado que a UFG tem aprimorado 

seus mecanismos de controle dos bens imóveis. 

 

Lançamentos no sistema SISAC 

No relatório 20140015 foi verificado se houve os lançamentos no sistema SISAC, e se 

estão corretos os lançamentos das admissões, aposentadorias e pensões. Foram encontrados 

lançamentos em duplicidade e lançamentos com erros identificados pelo sistema. Portanto 

observa-se que o Departamento de pessoal ainda carece de melhores controles sobre o 

lançamento. 

 

Lançamentos no sistema CGU-PAD 

Emissão do relatório 20140017 visando a verificação se os processos administrativos 

disciplinares estão sendo lançados no sistema CGU-PAD. Dos processos encaminhados foi 

verificado que todos aqueles que envolviam servidores da Universidade foram lançados no 

sistema e os que não envolviam servidores não foram lançados, em conformidade com a 

determinação da CGU. 

  

9.1 CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA E NA LDO 

 

Segundo o Art. 7º da IN 01/2007 tal relato gerencial deverá conter: 
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I - o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, destacando, para cada programa de governo 

ou programa de trabalho da entidade que seja objeto de uma ação de 

auditoria: 

a) o programa ou ação administrativa; 

b) os objetivos gerais e específicos; 

c) as metas previstas (unidade); 

d) os resultados alcançados; 

e) a avaliação crítica dos resultados alcançados e do desempenho da 

unidade; e 

f) os fatos que prejudicaram o desempenho administrativo e as 

providências adotadas, para os casos em que não forem alcançadas as 

metas; 

Levando em consideração as limitações da equipe da AUDIN e a extensão de 

atividades executadas na UFG, não foi possível a análise de todas as metas previstas no Plano 

Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi feita a avaliação dos programas/ação 

2032.20RK e 2032.8282. 

 

Fórmula de medição do Indicador de Eficiência: 

𝐸𝐹𝐿𝑂𝐴 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝐷𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝐴𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑒𝑚 𝑅$ 1,00) / 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝐿𝑂𝐴

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑚 𝑅$ 1,00) / 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
 

 

Fórmula de medição do Indicador de Eficácia: 

𝐸𝐶𝐿𝑂𝐴 =
𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝐿𝑂𝐴
 

 

 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior 

Objetivos Gerais: Aluno Matriculado 

Objetivos Específicos: Garantir o funcionamento das Instituições Federais de Ensino 

Superior, a fim de formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores 

da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com 

transferência de conhecimento, propiciar o pagamento de contribuições e anuidades a 

organismos nacionais, bem como a manutenção de infraestrutura física por meio de obras de 

pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de 

materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação 

vigente 

Avaliação crítica dos resultados alcançados e do desempenho da unidade: 

Dotação inicial: R$ 123.405.065,00 

Dotação(L+C): R$ 140.472.243,00 
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Empenhado: R$ 94.874.549,92 

Liquidado: R$ 90.027.305,37 

Pago: R$ 89.753.419,28 

Meta Física (Estudante matriculado): 26.202 

Físico executado em 2014: 25.763 

Eficiência em relação à meta na LOA (EFLOA): 153,42% 

Eficácia em relação à meta da LOA (ECLOA): 98,32% 

Fatos que prejudicaram o desempenho administrativo:  

No Processo Seletivo (PS) Vestibular e no Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 

2014/1 e 2014/2, no processo seletivo para  Preenchimento de Vagas Disponíveis 2014/1  

houve diversos candidatos que não compareceram e ainda houve trancamentos e desistências. 

Providências adotadas, para os casos em que não forem alcançadas as metas: 

A UFG procura divulgar amplamente os processos seletivos com as datas de 

matrículas para que não haja candidatos que não comparecem por falta de informação. Há 

ainda a oferta de bolsas moradia, alimentação e permanência na tentativa de, entre outras 

questões, reduzir trancamentos, desistências ou abandonos. 

 

Programa: 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

Ação: 8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federal 

Objetivos Gerais: Expansão, reestruturação, interiorização e manutenção da Rede Federal de 

Educação Superior, com diversificação da oferta de cursos em consonância com as 

necessidades do mundo do trabalho, otimização da capacidade instalada das estruturas físicas 

e de recursos humanos, e promoção de pesquisa, ensino e extensão visando a qualidade e 

garantindo condições de acessibilidade 

Objetivos Específicos: Ampliar o acesso à educação superior com condições de permanência 

e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de educação superior, da 

concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para alunos de baixa renda e do 

financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições de educação superior, a 

elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos humanos. 

Avaliação crítica dos resultados alcançados e do desempenho da unidade: 

Dotação inicial: R$ 62.372.607,00 

Dotação(L+C): R$ 62.372.607,00 

Empenhado: R$ 50.909.733,92 

Liquidado: R$ 35.123.999,59 

Pago: R$ 33.753.366,80 
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Meta Física (Projeto viabilizado): 4 

Físico executado em 2014: 3 

Eficiência em relação à meta na LOA (EFLOA) 133,18% 

Eficácia em relação à meta da LOA (ECLOA) 75,00% 

A implantação dos Campus Aparecida e Cidade Ocidental foram autorizados em 

agosto de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, em cerimônia que anunciou a expansão da 

Rede Federal de Educação Superior Profissional e Tecnológica. O terreno para implantação 

do Campus Aparecida foi doado à UFG por meio de edital de chamamento público e o do 

Campus Cidade Ocidental está em fase final de doação à UFG também por meio de edital de 

chamamento público. A licitação da obra de Aparecida de Goiânia foi realizada ainda no ano 

de 2014. Já o campus de Cidade Ocidental aguarda processo licitatório e formalizar as 

documentações. 

Já o Programa Mais Médicos diz respeito a expansão do curso de Medicina em Jataí, 

que já encontra-se em funcionamento 

Fatos que prejudicaram o desempenho administrativo: Não há 

Providências adotadas, para os casos em que não forem alcançadas as metas: Não 

aplicável 

 

9.2 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO  

 

Ainda segundo o Art. 11º Inc. III da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. III e Art. 7º Inc. 

II da IN 01/2007 CGU/SFCI, o relato gerencial deve conter: 

II - a avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela 

entidade, quanto à sua qualidade, confiabilidade, representatividade, 

homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade, 

cobertura, economicidade, acessibilidade e estabilidade; 

Foram avaliados os Indicadores de desempenho das IFES para 2014 nos termos da 

decisão nº TCU 408/2002 – plenário e modificações posteriores. Tais indicadores foram 

repassados pela PRODIRH – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional de Recursos 

Humanos. 

INDICADORES 

PRIMÁRIOS 
2010 2011 2012 2013 2014 

Custo Corrente com HU 

(Hospitais Universitários) 
451.812.908,97 499.867.312,94 529.291.067,93 649.266.147,07 617.011.767,88 

Custo corrente sem HU 

(Hospitais Universitários) 
405.103.844,19 440.435.453,03 475.083.341,74 575.591.239,20 553.823.877,68 

Número de professores 

equivalentes 
1.931,50 1.952,50 1.954,50 2.104,00 2.194,50 

Número de funcionários 

equivalentes com HU 
3.185,00 3.436,75 3.747,75 3.836,75 2.378,88 
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(Hospitais Universitários) 

Número de funcionários 

equivalentes sem HU 

(Hospitais Universitários) 

2.215,55 2.482,90 2.804,05 2.915,30 1.479,53 

Total de alunos 

regularmente 

matriculados na 

graduação (AG) 

18.102,00 19.631,00 20.533,50 21.837,00 22.223,50 

Total de alunos na pós-

graduação stricto sensu, 

incluindo-se alunos de 

mestrado e de doutorado 

(APG) 

2.504,00 3.117,00 2.388,00 3.209,00 3.750,00 

Alunos de residência 

médica (AR) 
162,00 166,00 234,00 182,00 192,00 

Número de alunos da 

graduação em tempo 

Integral (AGTI) 

15.320,31 15.831,37 16.201,96 16.637,69 17.740,59 

Número de alunos 

equivalentes da graduação 

(AGE) 

27.269,09 28.441,71 28.847,45 29.576,64 31.812,76 

Número de alunos da pós-

graduação em tempo 

integral (APGTI) 

5.008,00 6.234,00 4.776,00 6.060,00 7.322,00 

Número de alunos tempo 

integral de residência 

médica (ARTI) 

324,00 332,00 468,00 364,00 384,00 

 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 

Custo Corrente com HU / Aluno 

Equivalente 
13.858,83 14.278,78 15.525,62 18.034,85 15.613,14 

Custo corrente sem HU / Aluno 

Equivalente 
12.426,08 12.581,10 13.935,56 15.988,36 14.014,20 

Aluno Tempo Integral / Professor 

Equivalente 
10,69 11,47 10,97 10,96 11,60 

Aluno Tempo Integral / 

Funcionário Equivalente com HU 
6,48 6,52 5,72 6,01 10,70 

Aluno Tempo Integral / 

Funcionário Equivalente sem HU 
9,32 9,02 7,65 7,91 17,20 

Funcionário Equivalente com HU 

/ Professor Equivalente 
1,65 1,76 1,92 1,82 1,08 
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Funcionário Equivalente sem HU 

/ Professor Equivalente 
1,15 1,27 1,43 1,39 0,67 

Grau de Participação Estudantil 

(GPE) 
0,85 0,81 0,79 0,76 0,80 

Grau de Envolvimento Discente 

com Pós-Graduação (CEPG) 
0,12 0,14 0,10 0,13 0,14 

Conceito CAPES/MEC para a 

Pós-Graduação 
3,68 3,64 3,63 3,88 3,46 

Índice de Qualificação do Corpo 

Docente (IQCD) 
3,95 4,08 4,23 4,04 4,04 

Taxa de Sucesso na Graduação 

(TSG) 
0,73 0,62 0,62 0,51 0,51 

Taxa de Sucesso na Pós-

Graduação 
0,56 0,65 0,67 0,56 0,67 

Tais indicadores foram encaminhados sua suas memórias de cálculo e fontes dos 

dados e pode-se verificar que eles possuem qualidade, confiabilidade, representatividade, 

homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade, cobertura, 

economicidade, acessibilidade e estabilidade. 

Os indicadores foram elaborados de forma eficaz e eficiente, as fontes de dados são 

seguras pois englobam além das informações das Pró-Reitorias e do HC, dados da CAPES, 

SIAPE e SIAFI. As orientações para o cálculo dos indicadores de gestão são normatizadas por 

um grupo formado por representantes do Tribunal de Contas da União, da Secretaria de 

Educação Superior – SESu/MEC e da Secretaria Federal de Controle Interno – SFC. Os 

indicadores são homogêneos pois há padronização dos indicadores utilizados. 

Os indicadores da Instituição são colhidos de forma consistente. Sua formatação se dá 

de forma fundamentada e, com objetividade, espelham a realidade da Instituição. As 

informações produzidas e tabuladas sejam de fácil compreensão. Os indicadores produzidos 

contemplam as áreas essenciais da unidade e além disso permitem demonstrar se a Instituição 

conseguiu desempenhar seus fins com eficiência, ou seja, atingir suas metas da maneira 

menos dispendiosa possível no tocante aos recursos públicos. 

  

9.3 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

 

Ainda segundo o Art. 11º Inc. III da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. III e Art. 7º Inc. 

III da IN 01/2007 CGU/SFCI, o relato gerencial deve conter: 

III - a avaliação dos controles internos administrativos da entidade, 

relatando: 

a) as fragilidades identificadas; e 

b) os aperfeiçoamentos implementados; 

 Em setembro de 2014 foi encaminhado á Universidade Federal Goiás o Ofício 

0618/2014 – TCU/SecexAdmin de 0109/2014 – Processo TC 020.830/2014-9 solicitando que 

fosse respondido o Questionário sobre Governança Pública nas organizações da 
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Administração Pública Federal. A avaliação dos controles internos administrativos da 

entidade foi feita com base nas respostas encaminhadas pela reitoria a tal questionário. 

Seguem as questões e as respostas encaminhadas: 

MECANISMO: LIDERANÇA 

PESSOAS E COMPETÊNCIAS 

Boa prática: L1.1. Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção de membros da alta 

administração e de conselhos ou colegiado superior.  

L1.1.1 As características e competências desejáveis ou necessárias a membros da 

alta administração e de conselhos ou colegiado superior estão identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

L1.1.2 Os critérios de seleção de membros da alta administração e de conselhos 

ou colegiado superior estão definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.1.3 O processo de seleção de membros da alta administração e de conselhos 

ou colegiado superior está estabelecido e inclui ampla divulgação das 

características e competências requeridas, dos critérios de seleção e do processo 

de escolha.  

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.1.4 O processo de seleção de membros de conselhos ou colegiado superior 

está estabelecido e inclui ampla divulgação das características e competências 

requeridas, dos critérios de seleção e do processo de escolha. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

Boa prática: L1.2. Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração. 

L1.2.1 As formas de promoção do desenvolvimento de membros da alta 

administração estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.2.2 As características e competências desejáveis ou necessárias a membros da 

alta administração estão identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.2.3 As características e competências de membros da alta administração são 

desenvolvidas considerando as necessidades de desenvolvimento identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

Boa prática: L1.3. Estabelecer sistemática de avaliação de desempenho de membros da alta 

administração. 

L1.3.1 As formas de avaliação de desempenho de membros da alta administração 

estão definidas e publicadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.3.2 Os indicadores e metas de desempenho para membros da alta 

administração estão definidos e publicados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente  

 

L1.3.3 Os membros da alta administração são avaliados com base nos Atende em grande 
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indicadores e metas de desempenho definidos. parte ou totalmente  

L1.3.4 O resultado das avaliações de desempenho de membros da alta 

administração é divulgado. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L1.4. Garantir que o conjunto de benefícios, caso exista, de membros da alta 

administração e de conselhos ou colegiado superior, seja transparente e adequado para atrair bons 

profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos resultados organizacionais. 

L 1.4.1 As formas de premiação pelo desempenho dos membros da alta 

administração e de conselhos ou colegiado superior, estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L1.4.2 A concessão dos benefícios, financeiros e não financeiros, aos membros 

da alta administração leva em consideração o resultado organizacional e o 

desempenho individual e coletivo. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L1.4.3 O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a 

membros de conselhos ou colegiado superior, são divulgados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L1.4.4 O conjunto de benefícios, financeiros e não financeiros, concedidos a 

membros da alta administração e aos conselhos ou colegiado superior, são 

divulgados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

PRINCÍPIOS E COMPORTAMENTOS 

Boa prática: L2.1. Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos 

membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado superior. 

L2.1.1 O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos membros dos 

conselhos ou colegiado superior. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.1.2 O código de ética e de conduta adotado é aplicável aos membros da alta 

administração. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.1.3 O código de ética e de conduta adotado possui as seguintes 

características: 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.1.4 O código de ética e de conduta adotado define: 

a) sanções cabíveis em caso de seu descumprimento; 

b) mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento; 

c) papéis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação 

do comportamento de agentes públicos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.1.5 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e 

de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L2.2. Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse 

influenciem as decisões e as ações de membros da alta administração e dos conselhos ou colegiado 

superior. 

L2.2.1 Os mecanismos de controle para evitar que decisões e ações relevantes 

sejam tomadas com a participação de pessoas envolvidas em possíveis conflitos 

de interesse estão implantados (p. ex. normas antinepotismo). 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.2.2 Os mecanismos para receber e tratar denúncias, incluindo as relacionadas 

à violação do código de ética e, em especial conflitos de interesse, estão 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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implantados. 

L2.2.3 Os mecanismos para submissão de denúncias diretamente às instâncias 

internas de governança estão implantados (p.ex. corregedoria, ouvidoria, comitê 

de ética, conselho). 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L2.2.4 Os mecanismos para acompanhamento de denúncias pelas partes 

interessadas estão implantados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L2.3. Estabelecer mecanismos para garantir que a alta administração atue de acordo 

com padrões de comportamento baseados nos valores e princípios constitucionais, legais e 

organizacionais e no código de ética e conduta adotado. 

L2.3.1 A instância interna de governança (p. ex. corregedoria), com atribuição de 

correição, que se responsabiliza pela avaliação da adequação do comportamento 

da alta administração, está implantada. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

LIDERANÇA ORGANIZACIONAL 

Boa prática: L3.1. Avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente quanto 

ao alcance de metas organizacionais. 

L3.1.1 As diretrizes para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão 

da organização estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.1.2 A conformidade da gestão da organização com normas externas e suas 

diretrizes é avaliada, direcionada e monitorada pela alta administração. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.1.3 O desempenho da gestão da organização é avaliado, direcionado e 

monitorado pela alta administração. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L3.2. Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da 

organização e pelo alcance dos resultados previstos. 

L3.2.1 Controles internos para mitigar riscos decorrentes de atos praticados pelos 

agentes delegados estão implantados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.2.2 As metas de resultado a serem alcançadas pela organização foram 

definidas pela alta administração. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.2.3 O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo 

estabelecimento de diretrizes e políticas para a gestão da organização. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.2.4 O dirigente máximo da organização se responsabiliza pelo alcance dos 

resultados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L3.3. Assegurar, por meio de política de delegação e reserva de poderes, a capacidade 

das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização. 

L3.3.1 As diretrizes e os limites para delegação de competências associadas a 

decisões críticas de negócio estão definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.3.2 Os mandatos dos membros das instâncias internas de governança, assim 

como os requisitos para permanência no cargo ou função, estão definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.3.3 As diretrizes de transição dos membros da alta administração e das 

demais instâncias internas de governança estão estabelecidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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Boa prática: L3.4. Responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno. 

L3.4.1 A alta administração avalia, direciona e monitora a gestão de riscos e os 

controles internos. 

Atende em menor 

parte 

L3.4.2 A alta administração estabelece medidas que asseguram que os dirigentes 

implementem e monitorem práticas de gestão de riscos e controle interno. 

Atende em menor 

parte 

L3.4.3 A alta administração avalia riscos-chave que podem comprometer o 

alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece direção clara para que 

tais riscos sejam gerenciados. 

Atende em parte 

Boa prática: L3.5. Avaliar os resultados das atividades internas de controle e dos trabalhos de 

auditoria e, se necessário, determinar que sejam adotadas providências. 

L3.5.1 As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades 

internas de controle estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.5.2 As diretrizes para planejamento, implantação e avaliação das atividades 

de auditoria estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.5.3 A alta administração se posiciona com respeito aos resultados das 

atividades internas de controle e às recomendações dos trabalhos de auditoria. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L3.5.4 Conselhos e colegiados superiores, quando existem, se posicionam com 

respeito aos resultados das atividades internas de controle e às recomendações 

dos trabalhos de auditoria que se referem às ações ou omissões da alta 

administração. 

Não atende: não há 

deliberação a respeito 

L3.5.5 As providências necessárias, com respeito aos resultados das atividades 

internas de controle e dos trabalhos de auditoria, são avaliadas, determinadas e 

monitoradas. 

Atende em parte 

SISTEMA DE GOVERNANÇA 

Boa prática: L4.1. Estabelecer as instâncias internas de governança da organização. 

L4.1.1 Papéis e responsabilidades dos conselhos e colegiados superiores estão 

definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, 

implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.1.2 Papéis e responsabilidades da alta administração estão definidos e 

incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à elaboração, 

implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao controle. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.1.3 Papéis e responsabilidades das instâncias internas de apoio a governança 

estão definidos e incluem atividades relacionadas à tomada de decisão, à 

elaboração, implementação e revisão de diretrizes, ao monitoramento e ao 

controle. 

Atende em parte 

L4.1.4 Os membros dos conselhos e colegiados superiores, da alta administração 

e das instâncias internas de apoio a governança estão designados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.1.5 Os membros dos conselhos e colegiados superiores, da alta administração 

e das instâncias internas de apoio a governança cumprem seus papeis e 

responsabilidades relativas ao sistema de governança. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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Boa prática: L4.2. Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. 

L4.2.1 As decisões críticas da organização que demandam segregação de funções 

estão identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.2.2 Há controles implantados de modo a reduzir o risco de decisões críticas 

serem tomadas sem respeitar a segregação de funções. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.2.3 O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou papel 

associado a decisões críticas de negócio está definido. 

Atende em parte 

L4.2.4 Funções relacionadas a decisões críticas de negócio estão segregadas de 

modo a não concentrar em uma única pessoa o poder para tais decisões. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: L4.3. Estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as partes 

interessadas. 

L4.3.1 O sistema de governança da organização está definido e contempla: 

a) a identificação das instâncias internas de governança da organização; 

b) a definição de quais instâncias internas de governança participam de quais 

decisões críticas, bem como do seu grau de responsabilidade; 

c) a modelagem do fluxo de informações entre as instâncias internas de 

governança e entre estas e outras partes interessadas; 

d) a modelagem dos processos de trabalhos que envolvem as instâncias internas 

de governança. 

Atende em menor 

parte 

L4.3.2 O sistema de governança da organização está implantado.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.3.3 O sistema de governança é avaliado, direcionado e monitorado pela mais 

alta instância interna de governança. 

Atende em parte 

L4.3.4 O sistema de governança vigente na organização está publicado e 

disponível para consulta pelas partes interessadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

L4.3.5 A organização avalia e monitora se as partes interessadas conhecem o 

sistema de governança vigente na organização. 

Atende em menor 

parte 

MECANISMO: ESTRATÉGIA 

RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS 

Boa prática: E1.1. Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes 

interessadas e assegurar sua efetividade, consideradas suas características e possibilidades de 

acesso. 

E1.1.1 As partes interessadas estão identificadas.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.1.2 Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de 

informações estão implantados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.1.3 Canais de comunicação para acesso, solicitação e encaminhamento de 

informações são divulgados periodicamente. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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E1.1.4 Mecanismos para tratar informações recebidas estão implantados.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.1.5 O desempenho, a disponibilidade e a adequação dos canais de 

comunicação são avaliados e monitorados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: E1.2. Promover a participação social, com envolvimento dos usuários, da sociedade e 

das demais partes interessadas na governança da organização. 

E1.2.1 Diretrizes para participação social na governança da organização 

(avaliação, direcionamento e monitoramento) estão definidas (p. ex., 

planejamento e orçamento participativo, envolvimento da sociedade civil 

organizada, controle social). 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.2.2 Mecanismos que viabilizam a participação social na governança da 

organização estão implantados (p. ex., conferências de políticas públicas, mesas 

de diálogo, audiências e consultas públicas presenciais ou virtuais). 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.2.3 As diretrizes de participação social são observadas e postas em prática, 

em conformidade com as definições. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: E1.3. Estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, organizações de controle 

e outras organizações. 

E1.3.1 Diretrizes de relacionamento com a mídia, organizações de controle e 

outras organizações estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E1.3.2 Estão implantados mecanismos de relacionamento: 

(a) com a mídia; 

(b) com organizações de controle; 

(c) com outras organizações públicas e privadas. 

Atende em parte 

E1.3.3 O desempenho e a qualidade do relacionamento da organização com a 

mídia, com as organizações de controle (internos e externos) e com outras 

organizações (públicas e privadas) são avaliados e monitorados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

Boa prática: E2.1. Estabelecer modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como 

transparência e envolvimento das partes interessadas. 

E2.1.1 O modelo de gestão da estratégia está definido e considera aspectos como 

transparência e envolvimento das partes interessadas. 

Atende em menor 

parte 

E2.1.2 O modelo de gestão da estratégia explicita os processos necessários, 

contemplando as etapas de formulação, desdobramento e monitoramento da 

estratégia. 

Atende em menor 

parte 

E2.1.3 O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas 

definem, comunicam e revisam a estratégia. 

Atende em menor 

parte 

E2.1.4 O modelo de gestão da estratégia explicita como as partes interessadas 

são envolvidas no acompanhamento do desempenho organizacional. 

Atende em menor 

parte 

E2.1.5 O modelo de gestão da estratégia explicita as responsabilidades das 

instâncias internas de governança (p. ex. conselhos, chefes de poderes, ministros 

Atende em menor 

parte 
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e secretários) no que tange a avaliação, direcionamento e monitoramento da 

estratégia. 

E2.1.6 Diretrizes para monitoramento e avaliação da execução da estratégia estão 

definidas. 

Decidiu adotá-lo 

E2.1.7 O modelo de gestão da estratégia está implantado.  Decidiu adotá-lo 

Boa prática: E2.2. Estabelecer a estratégia da organização. 

E2.2.1 A missão, a visão e os valores da organização estão definidos Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.2.2 As instâncias internas de governança, os gestores e os colaboradores (p. 

ex. servidores e empregados) participam da formulação da estratégia. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.2.3 Na formulação da estratégia, a organização adota práticas participativas 

que consideram os anseios das partes interessadas externas (p. ex. sociedade). 

Atende em parte 

E2.2.4 A estratégia da organização está definida e explicita objetivos, iniciativas, 

indicadores de desempenho e metas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.2.5 A estratégia da organização é executada.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: E2.3. Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e o 

desempenho da organização. 

E2.3.1 A execução das iniciativas estratégicas é avaliada e monitorada.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.3.2 O desempenho da organização é avaliado com base nos indicadores e 

metas definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.3.3 Ações são adotadas quando o desempenho é insatisfatório e, também, 

quando comprovadamente necessário. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E2.3.4 A estratégia da organização é executada de acordo com os objetivos e as 

metas definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

ALINHAMENTO TRANSORGANIZACIONAL 

Boa prática: E3.1. Estabelecer mecanismos de atuação conjunta, entre organizações, com vistas a 

formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas transversais, 

multidisciplinares e/ou descentralizadas. 

E3.1.1 Instâncias de governança de políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão 

definidas. 

Atende em parte 

E3.1.2 Organizações envolvidas em políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão 

identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E3.1.3 Responsabilidades de organizações envolvidas em políticas públicas 

transversais, multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização 

participa, estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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E3.1.4 Objetivos, indicadores e metas de políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão 

definidos e foram acordados com as organizações envolvidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E3.1.5 Normas necessárias à execução de políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão 

definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E3.1.6 Informações relevantes relativas às políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, são 

compartilhadas e comunicadas às instâncias de governança das políticas e às 

demais partes interessadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

E3.1.7 Ações de políticas públicas transversais, multidisciplinares ou 

descentralizadas, das quais a organização participa, são avaliadas, direcionadas e 

monitoradas pelas instâncias de governança da política. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

MECANISMO:CONTROLE 

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO 

Boa prática: C1.1. Estabelecer estrutura de gestão de riscos. 

C1.1.1 Diretrizes para gestão de riscos e estabelecimento de controles internos 

estão definidas, e incluem a definição da tolerância ao risco, de papéis e 

responsabilidades, de critérios de classificação de riscos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.2 O processo de gestão de riscos está implantado e contempla os seguintes 

componentes: ambiente de controle; fixação de objetivos; avaliação de riscos; 

atividades de controle; informação e comunicação; atividades de monitoramento. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.3 Riscos críticos da organização estão identificados.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.4 Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão 

implantados. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.5 Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de 

atuação, está implantado. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.6 A responsabilidade por coordenar a estrutura de gestão de riscos da 

organização está atribuída. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C1.1.7 As instâncias internas de governança utilizam as informações resultantes 

do processo de gestão de riscos para apoiar seus processos decisórios. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: C1.2. Monitorar e avaliar a estrutura de gestão de riscos, a fim de assegurar que seja 

eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional. 

C1.2.1 O monitoramento e a avaliação da estrutura de gestão de riscos são 

executados e consideram aspectos como: conformidade legal e regulamentar, 

boas práticas, alinhamento a estratégias da organização e seu desempenho global. 

Atende em parte 

C1.2.2 A estrutura de gestão de riscos é monitorada e avaliada pela mais alta 

instância interna de governança da organização. 

Atende em parte 

C1.2.3 Medidas visando o aprimoramento da estrutura de gestão de riscos são Atende em parte 
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implementadas sempre que necessário. 

AUDITORIA INTERNA 

Boa prática: C2.1. Estabelecer a função de auditoria interna. 

C2.1.1 O propósito, a autoridade, o mandato e a responsabilidade da auditoria 

interna estão definidos em estatuto. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.1.2 Normas estabelecem a posição da função de auditoria interna na 

organização, autorizam o acesso aos recursos organizacionais (p. ex. 

informações, acesso a sistemas) relevantes à realização do trabalho de auditoria e 

definem o escopo de suas atividades. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.1.3 A função de auditoria interna está implantada.  Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.1.4 A auditoria interna produz relatórios destinados às instâncias internas de 

governança. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: C2.2. Prover condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente. 

C2.2.1 A auditoria interna se reporta funcionalmente à mais alta instância interna 

de governança e administrativamente à alta administração. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.2.2 Diretrizes para o tratamento de conflitos de interesse (p. ex. não 

participação em atos de gestão) na função de auditoria interna estão definidas. 

Atende em parte 

C2.2.3 As competências necessárias ao desempenho das responsabilidades da 

auditoria interna estão identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.2.4 Condições são providas para que os auditores internos possuam, 

coletivamente, as competências necessárias ao desempenho das atribuições da 

função de auditoria interna. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: C2.3. Assegurar que a auditoria interna adicione valor à organização. 

C2.3.1 Diretrizes para que a função de auditoria interna contribua para a 

melhoria dos processos de governança, de gestão e de gerenciamento de riscos e 

controles, utilizando abordagem sistemática estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.2 Diretrizes para o planejamento dos trabalhos de auditoria interna estão 

definidas e levam em consideração os riscos relevantes para a organização. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.3 Objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de auditoria 

interna estão estabelecidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.4 Plano de auditoria interna, elaborado com base nos objetivos, riscos e 

metas da organização, está aprovado. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.5 Trabalhos de auditoria interna são executados em conformidade com as 

diretrizes e os planos definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.6 O desempenho da função de auditoria interna é mensurado e avaliado 

com base nos indicadores e metas definidos. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C2.3.7 Medidas visando o aprimoramento da função auditoria interna são 

implementadas sempre que necessário. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 
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ACCOUNTABILITY E TRANSPARÊNCIA 

Boa prática: C3.1. Dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo, 

como exceção, nos termos da lei. 

C3.1.1 As necessidades de publicidade de informações decorrentes de exigências 

normativas e jurisprudenciais, e de demandas das partes interessadas estão 

identificadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.1.2 Diretrizes da alta administração para abertura de dados, divulgação de 

informações relacionadas à área de atuação da organização e comunicação com 

as diferentes partes interessadas estão definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.1.3 O catálogo de informações às quais a organização se compromete a dar 

transparência ativa está definido e é acessível às partes interessadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.1.4 As informações às quais a organização se compromete a dar transparência 

ativa estão acessíveis às partes interessadas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.1.5 As informações publicadas estão de acordo com as exigências normativas 

e jurisprudenciais. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.1.6 A satisfação das partes interessadas com as informações providas é 

avaliada e monitorada. 

Não atende: não há 

deliberação a respeito 

Boa prática: C3.2. Prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e 

de gestão, de acordo com a legislação vigente e com o princípio de accountability. 

C3.2.1 Relatórios produzidos pela organização, relativos à implementação e aos 

resultados dos sistemas de governança e de gestão da organização, estão 

publicados. 

Atende em parte 

C3.2.2 Informações produzidas por instâncias externas de governança, relativas à 

implementação e aos resultados dos sistemas de governança e de gestão da 

organização, estão publicados. 

Atende em menor 

parte 

C3.2.3 As informações publicadas estão de acordo com as exigências normativas 

e jurisprudenciais. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.2.4 A satisfação das partes interessadas com o conteúdo e a qualidade da 

prestação de contas é avaliada e monitorada. 

Não atende: não há 

deliberação a respeito 

Boa prática: C3.3. Avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes interessadas com seus 

serviços e produtos. 

C3.3.1 A satisfação das partes interessadas com serviços e produtos sob 

responsabilidade da organização é monitorada e avaliada. 

Atende em parte 

C3.3.2 A imagem da organização perante as partes interessadas, em especial a 

confiança, é monitorada e avaliada. 

Atende em parte 

C3.3.3 Ações de melhoria são implementadas com base nos resultados das 

avaliações. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Boa prática: C3.4. Garantir que sejam apurados, de ofício, indícios de irregularidades, 

promovendo a responsabilização em caso de comprovação. 

C3.4.1 Diretrizes para a apuração de irregularidades, incluindo desconformidades Atende em grande 
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com o código de ética e de conduta e com diretrizes de governança e de gestão, 

estão definidas. 

parte ou totalmente 

C3.4.2 Indícios de irregularidades são apurados em conformidade com as 

diretrizes definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.4.3 Casos comprovados de irregularidades resultam na aplicação de sanções, 

em conformidade com as diretrizes definidas. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

C3.4.4 Casos comprovados de irregularidade resultam no encaminhamento 

tempestivo de informações para os órgãos de controle competentes. 

Atende em grande 

parte ou totalmente 

Fragilidades identificadas: 

Conforme apontado no quadro acima, foram encontradas fragilidades sobre a) a 

avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão de riscos e dos controles internos, b) 

em estabelecer medidas que asseguram que os dirigentes implementem e monitorem práticas 

de gestão de riscos e controle interno, c) na avaliação de riscos-chave que podem 

comprometer o alcance dos principais objetivos organizacionais e fornece direção clara para 

que tais riscos sejam gerenciados, d) sobre o posicionamento dos Conselhos e colegiados 

superiores, a respeito aos resultados das atividades internas de controle e às recomendações 

dos trabalhos de auditoria que se referem às ações ou omissões da alta administração, e) a 

avaliação, determinação e monitoramento com respeito aos resultados das atividades internas 

de controle e dos trabalhos de auditoria; f) Papéis e responsabilidades das instâncias internas 

de apoio a governança; g) O limite de tempo para que indivíduos exerçam a mesma função ou 

papel associado a decisões críticas de negócio, h) O sistema de governança da organização; i) 

avaliação, direcionamento e monitoramento pela mais alta instância interna de governança 

sobre o sistema de governança; i) avaliação e monitoramento pela organização se as partes 

interessadas conhecem o sistema de governança vigente na organização; j) mecanismos de 

relacionamento com a mídia; com organizações de controle e com outras organizações 

públicas e privadas; k) Sobre o modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como 

transparência e envolvimento das partes interessadas; l) Na formulação da estratégia, sobre a 

organização adotar práticas participativas que consideram os anseios das partes interessadas 

externas, m) Sobre as instâncias de governança de políticas públicas transversais, 

multidisciplinares ou descentralizadas, das quais a organização participa, estão definidas; n) 

Sobre o monitoramento e avaliação da estrutura de gestão de riscos, a fim de assegurar que 

seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional; o) Sobre as diretrizes 

para o tratamento de conflitos de interesse (p. ex. não participação em atos de gestão) na 

função de auditoria interna estar definidas; p) Sobre a satisfação das partes interessadas com 

as informações providas serem avaliada e monitorada; q) sobre a publicação dos relatórios 

produzidos pela organização, relativos à implementação e aos resultados dos sistemas de 

governança e de gestão da organização; r) Sobre a publicação de informações produzidas por 

instâncias externas de governança, relativas à implementação e aos resultados dos sistemas de 

governança e de gestão da organização e s) sobre se a satisfação das partes interessadas com o 

conteúdo e a qualidade da prestação de contas é avaliada e monitorada. 

Aperfeiçoamentos implementados:  

Após auditorias da CGU e TCU e após algumas orientações da unidade de Auditoria 

Interna, é possível observar o gradativo aperfeiçoamento dos Controles internos na UFG. 
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9.4 REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

Ainda segundo o Art. 11º Inc. III da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. III e Art. 7º Inc. IV da IN 01/2007 CGU/SFCI, o relato 

gerencial deve conter: 

IV - a regularidade dos procedimentos licitatórios, com a identificação dos processos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, contendo: 

a) objeto da contratação e o valor; 

b) fundamentação da dispensa ou inexigibilidade; 

c) responsável pela fundamentação e CPF; 

d) identificação do contratado (nome ou razão social e CPF ou CNPJ) e das demais empresas consultadas, no caso de dispensa de licitação; 

e) avaliação sobre a regularidade do processo; e 

f) análise da regularidade dos demais processos licitatórios, incluindo percentual examinado e a identificação dos participantes do certame, mediante nome ou razão 

social e CPF ou CNPJ; 

Segue o quadro com tais informações: 

 
Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

DISPENSA 

2.3 20140009 
004527/2014-

99 

 Serviço de revisão e 

limpeza em todos os 

sistemas de áudio e vídeo 

instalados em salas de 

aulas da Faculdade de 

Enfermagem. 

 6.685,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Alexsander 

Rodrigues Dias  
001.942.211-30 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
003458/2014-

04 

Locação de espaço para 

evento de colação de grau 

dos alunos do curso de 

Serviço Social  

 7.900,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Sebastião da Silva 

Curado 
06.227.262/0001-70 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.3 20140009 
0003171/201

4-76 

Serviço de revisão e 

montagem de site: 

Seminário Nacional de 

Pesquisa em Arte e 

Cultura Visual – 

Faculdade de Artes 

Visuais 

 1.800,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Jordão França 

Barroso 
011.959.251-74 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
000500/2014-

27 

Transporte mobiliário de 

bens móveis da prof. 

Dorivalda Santos 

Medeiros Neira, 

redistribuída da UFPE. 

 7.949,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

MTR – Mudanças 

e Transportes 

Recife Ltda 

05.562647/0001-20 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
002126/2014-

02 

Manutenção de 

iluminação cênica do 

palco do Centro de 

Eventos/UFG 

 7.650,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Juliano Souza 

Garrote - ME 
03.261.977/0001-50 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
005033/2014-

21 

Aquisição de anestésicos, 

álcool, gás para 

maçarico, luvas e soro 

para a Faculdade de 

Odontologia/UFG 

 7.959,40  

Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

 Dental Ottonaves 

Ltda -ME 
33.541.640/0001-68 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

FDF Distribuidora 

de Medicamentos 

e produtos  

18.117.137/0001-96 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.3 20140009 
005220/2014-

13 

Transporte do Grupo 

Angoleiro Sim Sinhô e 

outros mestres de 

capoeira de São Paulo 

para Goiânia. Projeto da 

Faculdade de Educação 

Física – “Ginga Menina e 

Dai-me Licença Aê- 

Proexte 2014” 

 7.000,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

H. da S. 

Gonçalves 

Transportadora 

Turística 

12.445940/0001-73 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
001524/2014-

01 

Material para 

substituição de peças um 

trator Arado – discos 

recortados – Escola de 

Agronomia e Engenharia 

de Alimentos 

 5.204,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

 A. Camargo e Cia 

Ltda 
01.561.794/0001-25 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
007456/2014-

86 

Serviço de montagem e 

iluminação nos 

espetáculos durante o IV 

Simpósio Internacional 

de Musicologia que será 

realizado em 

Pirenópolis/Go - 

Promovido pela Escola 

de Música e Artes 

Cênicas.  

 7.999,00  Inciso II 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Washington Dias 

de Jesus – WD 

Produções e 

Eventos 

19.908.867/0001-92 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.4 20140012 
003163/2014-

20 

Contratação de serviços 

de gestão administrativa 

e financeira, 

especificamente para as 

atividades de pagamento 

de bolsas, aquisição de 

materiais e outros 

 9.088.611,64  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação de 

Apoio à Pesquisa 

- FUNAPE 

00.799.205/0001-89 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.4 20140012 
006841/2014-

14 

contratação de serviços 

de gestão administrativa 

e financeira, 

especificamente para as 

atividades de pagamento 

de bolsas para 

desenvolvimento dos 

Cursos UAB 2014/2015 

 2.188.560,00  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação Rádio e 

Televisão 

Educativa e 

Cultural - RTVE 

01.517.750/0001-06 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.4 20140012 
025803/2013 

-71 

Produção de 32 episódios 

de 30 minutos de duração 

da 2ª temporada do 

programa semanal Viver 

Ciência e 81 veiculações 

 365.310,00  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação Rádio e 

televisão 

Educativa e 

Cultural - RTVE 

01.517.750/0001-06 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.4 20140012 
018720/2014 

-15  

Contratação de gestão 

administrativa e 

financeira da FUNAPE 

para pagamento de 

bolsas. 

 409.200,00  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação de 

apoio a pesquisa - 

FUNAPE 

00.799.205/0001-89 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.4 20140012 
023959/2013 

-18  

Produção de 32 

programas educativos 

“Faz o quê?” com 30 

minutos de duração 

veiculados 2 vezes por 

semana. 

 515.520,00  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação Rádio e 

Televisão 

Educativa e 

Cultural - RTVE 

01.517.750/0001-06 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.4 20140012 
003162/2014-

85 

Produção e veiculação de 

96 interprogramas 

educativos (oito por mês) 

com duração de 1 minuto 

e 30 segundos a 3 

minutos relativamente ao 

projeto de extensão 

denominado: "Ei! Se 

Liga na UFG" 

 328.780,20  Inciso XIII  
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Fundação Rádio e 

Televisão 

Educativa e 

Cultural - RTVE 

01.517.750/0001-06 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

INEXIGIBILIDADE 

2.3 20140009 
003445/2014-

27 

Assinatura da coleção 

ABNT/2014 
 24.562,53  Inciso 1 

Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Associação 

Brasileira de 

Normas Técnicas 

ABNT  

33.402.892/0001-06 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.3 20140009 
023963/2011-

14 

Prestação de serviços 

técnicos de Tecnologia 

da Informação para 

atender demandas 

referentes à implantação, 

sustentação e manutenção 

dos Sistemas Integrados 

de Gestão (SIG): 

SIGAdmin, SIGED, 

SIPAC, SIGRH, SIGAA 

e SIGPP 

 3.025.650,93  Inciso 1 
Carlito Lariucci 

483.591.907-63 

Sig Software & 

Consultoria em 

Tecnologia da 

Informação 

13.406.686/000-167 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

PREGÃO 

2.3 20140009 

 

005463/2013-

62 

Água mineral 

acondicionada em 

garrafão de 20 litros para 

atender a UFG 

 189.000,00  - - 

Fonseca Martins 

Comércio de Gás 

Ltda - Me 

00.961.053/0001-79 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
016875/2013-

28 

Aquisição de 10 

osciloscópios  
 10.850,00  - - 

D.T.I Comércio 

de Artigos de 

Informática Ltda 

05.506.073/0001/73 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 

 

009289/2012-

46 

Aquisição de 05 

notebook 
 17.700,00  - - 

Hewlett-Packard 

Brasil Ltda 
61.179924/0007-40 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 

 

023527/2012-

26 

Aquisição mesas, 

armários e cadeiras 
 44.653,30  - - 

Alberflex 

Indústria de 

Móveis Ltda 

60.656.774/0001-05 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.3 20140009 
018524/2013-

51 

Afiadora de ferramentas 

e retífica plana 
 119.779,28  - - 

Atlasmaq 

Indústria e 

Comércio de 

Máquinas 

02.963.600/0001-80 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
022818/2013-

88 
Serviços gráficos  254.676,54  - - Gráfica Cerrado 04.518.804/0001-38 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
010220/2013-

46 

Aquisição de Material de 

Limpeza 
 233.852,78  - - 

Alfamax 16.812.837/0001-75 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

Avicola Goias 02.312.216/0001-18 

Cjc Araujo 

Com.Mat. 
13.597.348/0001-50 

Comercial V S 

Eireli 
14.401.288/0001-10 

Empório Leste 

Ltda 
38.019.360/0001-08 

Limpação Mat. E 

Serv. De Limpeza 

Lt 

11.862.730/0001-18 

Multisul 

Comércio 
12.811.487/0001-71 

Neli Química 10.314.520/0001-22 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

Rp7 Moda 

Feminina Eireli 
15.499.472/0001-08 

Ruana Comercial 

Ltda - Me 
12.047.604/0001-72 

Santa Rita Ltda 01.907.181/0001-05 

Starpel - Ind. E 

Com. Ltda - Epp 
10.255.980/0001-27 

Super Atacadista 10.280.562/0001-90 

Tecnoquimica 

Ind. E Com. Ltda 
04.439.228/0001-33 

2.3 20140009 
017364/2013-

23  

Aquisição e fornecimento 

parcelados de ração para 

ratos e camundongos 

 59.517,50  

- - 

Cerrado Comércio 

de Produtos 

Agropecuários 

Ltda - EPP 

08.530.428/0001-58 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 
 31.605,00  

Vetmax Produtos 

Agropecuários 

Eirele - EPP 

09.049.833/0001-11 

 20.550,00  
Teresa Gagliardi 

Hara - EPP 
58.450.446/0001-06 

2.3 20140009 
008863/2013-

20 

Aquisição de 

equipamentos  
 466.661,84  - - 

Mbs Distribuidora 

Comercial Ltda 
05.821.117/0001-50 Regular Em 

conformidade 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

Rds Comercial 

Ltda - Epp 
14.234.649/0001-81 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
001779/2013-

85 

Aquisição de 

equipamentos Instituto de 

Informática 

 293.712,53  - - 

Guarapuava 

Centro Digital de 

Informática 

06.194.394/0001-42 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

Quipos Comércio 

Representação de 

Equipamentos 

01.045.759/0001-53  

Vlp Indústria 

Eletrônica Ltda - 

EPP 

12.215.178/0001-39 

Global Power 

Importação, 

Exportação, 

Indústria 

08.363.515/0001-68 

2.3 20140009 

 

016639/2013-

10 

Aquisição de material de 

consumo para Faculdade 

de Odontologia 

 51.344,08  - - 

 Dental Med Sul 

Artigos 

Odontologicos 

Ltda 

02.477.571/0001-47 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

 Emige Materiais 

Odontológicos 
71.505.564/0001-24  

 Dental Med Sul 

Artigos 

Odontológicos 

Ltda 

07.978.004/0001-98 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

 L.M.Ladeira & 

Cia Ltda - Me 
06.926.016/0001-06 

Cientifica Medica 

Hospitalar Ltda 
07.847.837/0001-10 

Imbrasul - 

Importação e 

Distribuição  

10.938.962/0001-40 

Marcia Regina de 

Goes Monteiro - 

ME 

17.933.174/00001-00 

Mf De Almeida & 

Cia. Ltda - Me  
05.021.932/0001-34  

Noslig Produtos 

Odontológicos Lta 

EPP 

07.620.849/0001-07 

Rofemax 

Importadora De 

Embalagens Ltda 

 12.416.810/0001-02 

Sdk Comércio de 

Correlatos da 

Saúde Ltda 

13.841.510/0001-33 

2.3 20140009 
16120/2013-

23 

Aquisição de material de 

consumo - Hospital 

Veterinário - EVZ 

 183.419,86  - - 

Authosp Soluções 

Tecnológicas Ltda 

- Me  

10.357.651/0001-97  Regular 
Em 

conformidade 

com legislação 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

Hospcom 

Equipamentos 

Hospitalares Ltda  

05.743.288/0001-08 

aplicável 

Valmil - 

Comércio de 

Medicamentos 

Ltda 

74.160.490/0001-20  

Gold Comércio 

Equipamentos 
11.464.383/0001-75  

Labinbraz 

Comercial 
 73.008.682/0001-52 

Insmart Comercio 

de Equipamentos 

Ltda  

11.042.902/0001-07  

 H.B.Hospitalar 

Indústria e 

Comércio Ltda 

58344359/0001-66  

2.3 20140009 
017719/2013-

84 

Aquisição de material de 

consumo – suprimento 

para recarga de cartucho 

de toner e tinta para o 

Centro de Manutenção de 

Equipamentos/UFG 

 100.748,90  - - 

Gyn Brasil 

Suprimentos Ltda  
07.680.682/0001-70 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

Quality Ink Laser 

Suprimentos para 

Informática Ltda – 

ME  

12.304.896/0001-81 
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Item 

Paint  

Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

R.R Comércio de 

cartuchos Ltda - 

ME 

13.734.839/0001-03 

2.3 20140009 
003499/2013-

10 

Serviço de sonorização, 

iluminação e montagem 

de estrutura 

 50.750,00  - - 

L D 

Equipamentos 

Profissionais Ltda 

- ME  

06.293.687/0001-87 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
022220/2013-

99  

Fornecimento de 

combustível óleo diesel, 

gasolina e etanol, para o 

Campus de Catalão da 

UFG.  

 618.000,00  - - 
H Duarte e Filho 

Ltda 
01.128.420/0001-10 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

2.3 20140009 
023636 

/2013-24 

Aquisição de 

mantimentos para 

merenda escolar dos 

alunos do CEPAE/UFG 

 149.497,50  

- - 

Comercial Moraes 

Ltda 
11.421.424/0001-46 

Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável  72.822,00  
 Isenilda Maria 

Chaves Uto 
09.175920/0001-41 

2.3 20140009 
016878/2013-

61 

Mobiliários 

confeccionados para o 

estúdio da Rádio 

Universitária/UFG 

 105.767,60  - - 

Opic Telecom 

Equipamentos de 

Telecomunicações 

13.032.048/0001-23 Regular 

Em 

conformidade 

com legislação 

aplicável 

CONCORRENCIA 

2.5 20140010 
018713/2011-

62 

Concessão de Uso de 

Área 
 12.294,87  - - 

Lina Mendes de 

Sousa 
01.937.113/0001-80 

Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 
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Item 
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Rel Processo Objeto Valor 

Fundam. 

dispensa / 

inexigibilidade 

Responsável 

Fundam. 
Empresa CNPJ 

 Avaliação 

regularidade  

 Análise 

regularidade  

2.5 20140010 
019689/2013-

41  

Concessão de Uso de 

Área 
 9.000,00  - - 

Artes e Delícias 

Comercial de 

Produtos 

Alimentícios Ltda 

05.439.181/0001-70 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
005880/2013-

13  

Concessão de Uso de 

Área 
 4.943,09  - - 

João Eurípedes 

Borges - Me 
10.139.862/0001-53 

Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
012491/2012-

55 

Concessão de Uso de 

Área 
 19.389,34  - - 

Miranda e Silva 

Comércio de 

Alimentos Ltda - 

Me 

10.139.862/0001-53 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
027593/2011-

94  

Concessão de Uso de 

Área 
 22.069,38  - - 

Zilneide & Gomes 

Ltda – Me 
05.141.516/0001-70 

Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
003301/2012-

17 

Concessão de Uso de 

Área 
 56.247,23  - - 

Fatima Conti 

Damiani 
08.632.140/0001-94 

Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
018711/2011-

73  

Concessão de Uso de 

Área 
 49.482,79  - - 

Barbosa Bezerra 

& Arruda Ltda 

Me 

09.013.591/0001-06 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
020344/2009-

53  

Concessão de Uso de 

Área 
 99.061,93  - - 

Jeovani Pereira 

Marques 
37.652.377/0001-35 

Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 

2.5 20140010 
022347/2010-

65 

Concessão de Uso de 

Área 
 86.974,34  - - 

Valdair Vieira 

Borba e Cia Ltda 

Me 

10.506 245/0001-49 
Parcialmente 

Regular 

Aguardando 

resposta da 

recomendação 
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regularidade  

                      

Totais 43    19.440.713,38      82   43   

 

Total processos regulares 28 65,12% 

Total processos parcialmente Regulares 15 34,88% 
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9.5 AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, 

TERMO DE COOPERAÇÃO, ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS 

 

Ainda segundo o Art. 11º Inc. III da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. III e Art. 7º Inc. 

V da IN 01/2007 CGU/SFCI, o relato gerencial deve conter: 

V - a avaliação do gerenciamento da execução dos convênios, acordos 

e ajustes firmados, contendo: 

a) identificação com o número do convênio, acordo, ajuste, termo de 

parceria ou outros, objeto e valor; 

b) observância aos arts. 11 e 25 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000; 

c) meta ou objetivo previsto; 

d) resultados alcançados; 

e) situação da prestação de contas; 

f) atos e fatos que prejudicaram o desempenho; e 

g) providências adotadas para os casos onde houver atraso ou ausência 

das prestações de contas parcial ou final;  

Como o relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade deve ser feito 

com base nos trabalhos realizados, não houve previsão no PAINT/2014 de ações relativas à 

execução dos convênios, termo de cooperação, acordos e ajustes firmados e portanto, não foi 

possível a avaliação de tais instrumentos. 

 

9.6 VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 

PESSOAL 

 

No relato gerencial descrito no Art. 11º Inc. III da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. III 

e Art. 7º Inc. VI da IN 01/2007 CGU/SFCI, deve conter: 

VI - a verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal, 

identificando os nomes dos servidores e funcionários que tiveram sua 

folha de pagamento revisada, e o método de seleção da amostragem, 

se for o caso, para verificação da legalidade dos atos, confirmação 

física dos beneficiários e a regularidade dos processos de admissão, 

cessão, requisição, concessão de aposentadoria, reforma e pensão. 

Foram analisadas as cessões e o lançamento dos atos de admissão no SISAC, 

conforme foi detalhado na descrição das ações nos itens 3.1 e 3.2. 

Cessões: 

Foram verificados os processos de Cessão com ônus e sem Ônus para UFG e foi 

contatado a falta de ressarcimentos e frequências de servidores que ainda se encontram 

cedidos, conforme descrito abaixo:  

 Albenones José de Mesquita – Frequência de março a maio de 2014 

 Fernando Pereira dos Santos – Reembolso de março a maio- R$42.456,87 

 Goiandira de Fatima Ortiz de Camargo – Reembolso de setembro de 2013 a maio de 

2014 – R$ 183.025,67 

 Maria Zaira Turchi - Frequência de março a maio de 2014 
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 Murilo Rezende Santos - Frequência de março a maio de 2014 – Reembolso de abril e 

maio de 2014 – R$ 7.791,90 

 Nars Nagib Fayad Chaul – Frequência de maio de 2014 

 Soraia Paranhos Netto - Frequência de março a maio de 2014 

 Valdi Camárcio Bezerra - Frequência de março a maio de 2014 – Reembolso de 

novembro de 2013 a maio de 2014 – R$ 76.092,44 

 Valdir Souza Jorge - Frequência de março a maio de 2014 - R$ 34.880,18 

E ainda constatamos falta de ressarcimentos de servidores que NÃO se encontram 

cedidos, conforme descrito abaixo:  

 Servidor AIRVELTON MACHADO -  SIAPE nº 6300931,. 

Cedido para Prefeitura Municipal de Goiânia.  Faltam recolhimentos dos meses de 

junho a dezembro de 2012 e de maio a dezembro de 2013 – R$ 106.936,19 – Janeiro a abril 

de 2013 o servidor não se encontrava  cedido.  

Conforme documento enviado pela Prefeitura Municipal de Goiânia os valores 

cobrados estão incorretos. Processo retornou ao Departamento do Pessoal/UFG para novos 

cálculos, já que se constatou que há cobrança indevida de alguns meses. 

 Servidor ELIAS RASSI NETO - SIAPE nº 1224241 - Processos: 23070.000071/2011-

45 e 23070.007766/2012-39 

Cedido para Secretaria Municipal de Saúde.  Faltam recolhimentos dos meses de 

março, maio, novembro e dezembro de 2012 e de janeiro a março de 2013– R$ 46.575,60. 

Retornou em 01 de abril de 2013. 

Por meio do Memorando/DP/UFG/Nº 152/2014 foi informado que alguns casos foram 

regularizados mas alguns ainda continuam pendentes. 

Atos de Admissão 

Em dezembro de 2014 foi verificado se os lançamentos no sistema SISAC foram 

realizados corretamente. Foram verificados 29 lançamentos de admissão, 01 de aposentadoria 

e 14 de pensão civil e foram identificados lançamentos em duplicidade e lançamentos com 

erros identificados pelo sistema. Em janeiro de 2015 foi verificado que 92% dos lançamentos 

que estavam incorretos foram corrigidos 

 

10 FATOS QUE TENHAM OCASIONADO IMPACTO SOBRE A AUDIN 

 

Segundo o Art. 11º Inc. IV da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. IV e Art. 8º Inc. I da 

IN 01/2007 CGU/SFCI, o RAINT deve conter: 

I - fatos de natureza administrativa ou organizacional ocorridos na 

entidade, que tenham ocasionado impacto sobre a unidade de auditoria 

interna ao longo do exercício;  

Período Fato 

Outubro/2014  

Auditoria CGU sobre a execução do PAINT/2014 com emissão do RA 201411192 – 

Foi constatado que, após todas as reformulações ocorridas, Auditoria Interna está 

executando o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2014 

conforme planejado. 
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Outubro/2014 

Auditoria CGU sobre a elaboração do PAINT/2015 com emissão do 201411577 – Foi 

constatado que, a auditoria deveria adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os 

pontos ressalvados no relatório. Foi encaminhado o Ofício 05/AUDIN/UFG em 

resposta ao relatório entretanto não houve retorno da CGU sobre a resposta. 

Outubro/2014 A nova auditora Carmen Thereza Pietsch Cunha Mendonça foi empossada. 

 

 

11 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Segundo o Art. 11º Inc. V da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. V e Art. 8º Inc. II da IN 

01/2007 CGU/SFCI, o RAINT deve conter: 

II - informações sobre as ações de capacitação realizadas ao longo do 

exercício e os resultados alcançados, devendo-se apontar o 

quantitativo de auditores treinados e o desenvolvimento de novas 

metodologias, se for o caso; 

 

Auditor treinado: Carmen Thereza 

Período: 10/11/14 a 12/12/2014 

Ação de Capacitação: Curso gestão e fiscalização de contratos administrativos: Nível 

Intermediário - Instituto Serzedello Corrêa - 40 Horas-Aula 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Panorama Geral do 

Contrato Administrativo; Prerrogativas da Administração; Regimes de Execução dos 

Contratos Administrativos; Formalização dos Contratos Administrativos; Alterações no 

Contrato Administrativo; A fiscalização e o gerenciamento do Contrato; Aplicação de sanções 

administrativas por descumprimento do contrato; Inexecução parcial do contrato; Manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro; Contratos de Prestação de Serviços contínuos; O não 

pagamento do salário dos terceirizados e a Súmula 331/TST 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

 

Auditor treinado: Daniela 

Período: 01/04/2014 a 15/07/2014 

Ação de Capacitação: Disciplina: Estado, Governo e Políticas Públicas Sociais – UFG – 64 

horas 

Resultados Alcançados Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Administração pública 

no Brasil, Estado e Cidadania, Democracia, Cidadania e Direitos, Formação do pensamento 

político brasileiro, Emergência e crescimento do Estado de bem estar social, Papel do Estado 

contemporâneo e a oferta de serviços sociais, Fundamentos de Políticas públicas, Políticas 

sociais no Brasil: Evolução das políticas de geração de oportunidades, renda e seguridade 

social. 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

_______________________________ 
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Período: 01/04/2014 a 15/07/2014 

Ação de Capacitação: Disciplina: Gestão Pública – UFG – 64 horas 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Caracterização da 

gestão pública – conceitos, objetivos e princípios. A relação entre Estado, governo e gestão 

pública. Desafios contemporâneos da gestão pública. Reformas administrativas no Brasil: 

uma breve retrospectiva. A administração pública gerencial ou o modelo pós burocrático. O 

conceito de “público” e o paradigma do “público” como estatal. A reforma gerencial do setor 

público no Brasil: características e desafios. Alguns conceitos emergentes na gestão pública: 

governabilidade; governança; controle social; accountability 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

_________________________________ 

Período: 01/04/2014 a 15/07/2014 

Ação de Capacitação: Disciplina: Teorias Organizacionais – UFG – 64 horas 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Teoria das 

Organizações: desenvolvimento e sua relação com a teoria administrativa. Paradigmas 

sociológicos (funcionalista, estruturalista, humanista e interpretativista) e análise de 

organizações. Visão geral dos elementos envolvidos nas organizações: cultura, poder, decisão, 

estrutura e tecnologia. A abordagem de sistemas e o controle externo de organizações. 

Principais teorias organizacionais: da Agência, de Custos de Transação, Institucional, e 

Baseada em Recursos. Tradições de pesquisas em teoria das organizações. Teoria 

Organizacional no Brasil. Estudos críticos e abordagens pós-modernas em organizações. 

Pesquisa em organizações 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

___________________________________ 

Período: 01/09/2014 a 15/12/2014 

Ação de Capacitação: Disciplina: Análise Multivariada de Dados – UFG – 64 horas 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Visão geral das 

técnicas de análise de dados uni, bi e multivariada; Regressão linear simples e múltipla; 

Análise de séries temporais; Análise de conglomerados; Análise fatorial; Análise de 

correspondência; Escalonamento multidimensional 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

___________________________________ 

Período: 01/09/2014 a 15/12/2014 

Ação de Capacitação: Disciplina: Métodos Quantitativos – UFG – 64 horas 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre: Estatística descritiva; 

(técnicas de sumarização de dados; métodos gráficos; medidas de tendência central, de 

posição, de variabilidade e de associação); Uso de softwares de estatística; Mensuração e 

escalas; Modelos de Distribuição Discreta; Modelos de Distribuição Contínua; Inferência 

estatística; Intervalos de confiança; Amostragem; Teste de hipótese; Testes não paramétricos; 

Análise de variância 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

__________________________________ 
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Período: 25/06/2014 

Ação de Capacitação: Auditoria com foco em detecção de fraudes – CGU Regional – 4 

horas 

Resultados Alcançados: Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre detecção de fraudes 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

 

Auditor treinado: Cecília 

Período: 25/06/2014 

Ação de Capacitação: Auditoria com foco em detecção de fraudes – CGU Regional – 4 

horas 

Resultados Alcançados Aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre detecção de fraudes 

Desenvolvimento de Novas Metodologias: - 

 

 

 

12 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA AUDIN 

  

Segundo o Art. 11º Inc. V da IN 07/2006 CGU e o Art. 4º Inc. V e Art. 8º Inc. III da 

IN 01/2007 CGU/SFCI, o RAINT deve conter: 

III - informações sobre a realização de ações de 

fortalecimento da unidade de auditoria interna, tais como revisão de 

normativos internos de auditoria, redesenhos organizacionais com 

impacto sobre a auditoria interna e aquisição ou desenvolvimento de 

metodologias e softwares aplicados à ação de auditoria. 

Algumas das informações sobre as ações de fortalecimento da unidade estão descritas 

no Item 10 sobre fatos de natureza administrativa ou organizacional ocorridos na entidade, 

que tenham ocasionado impacto sobre a unidade de auditoria interna ao longo do exercício e 

também no Item 11 sobre ações de capacitação e os resultados alcançados.  

Além disso foram desenvolvidos os seguintes programas de auditoria: 

 Programa de Auditoria nº 20140001 sobre Análise das metas do orçamento 

 Programa de Auditoria nº 20140002 sobre Análise do orçamento 

 Programa de Auditoria nº 20140003 sobre Diárias e passagens 

 Programa de Auditoria nº 20140004 sobre Monitoramento das recomendações da 

CGU 

 Programa de Auditoria nº 20140005 sobre Monitoramento dos atendimentos à CGU 

 Programa de Auditoria nº 20140006 sobre Monitoramento das recomendações da 

AUDIN 

 Programa de Auditoria nº 20140007 sobre Licitações 

 Programa de Auditoria nº 20140008 sobre Gestão de Contratos 

 Programa de Auditoria nº 20140009 sobre Acompanhamento das recomendações do 

TCU 

 Programa de Auditoria nº 20140010 sobre Lançamentos no SISAC 
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 Programa de Auditoria nº 20140011 sobre Verificação dos Contratos de Aluguel 

 

13 CONCLUSÃO 

 

Conforme foi apresentado, a unidade de Auditoria Interna da UFG executou todas as 

ações planejadas no PAINT/2014 e ainda foram executadas outras três ações: Análise 

patrimonial, Análise dos cadastros no SISAC e a Verificação do lançamento de processos 

administrativos disciplinares no sistema CGU-PAD. Foi auditado o total de R$ 19,442 

milhões, excluindo-se a análise que foi feita do orçamento que abrangeu o orçamento total da 

Universidade. 

Foi realizado o acompanhamento das recomendações ou determinações efetuadas 

pelos órgãos central e setoriais do Sistema de Controle Interno e pelo Conselho Fiscal ou 

órgão equivalente da entidade. Pelo número reduzido de servidores na AUDIN, não foi 

possível a análise da totalidade das recomendações exaradas pelos órgãos de controle e 

recebidas pela UFG durante o exercício de 2014, mas algumas delas foram objeto de análise. 

Foi feito o levantamento das decisões e recomendações dos Conselhos existentes e das ações 

relativas a demandas recebidas pela ouvidoria. 

Foi realizado ainda o relato gerencial da gestão de áreas essenciais da unidade com a 

avaliação de algumas das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias, dos indicadores de desempenho das IFES para 2014 nos termos da decisão nº 

TCU 408/2002 – plenário e modificações posteriores, a avaliação dos controles internos 

administrativos, da regularidade dos procedimentos licitatórios, a regularidade dos processos 

de Cessão e de lançamentos no SISAC. 

Houve diversos fatos que ocasionaram impactos positivos sobre a unidades tais como 

auditoria da CGU sobre o PAINT/2014 e o PAINT/2015 e a posse da nova auditora Carmen 

Thereza Pietsch Cunha Mendonça.  Foram feitas ainda diversas ações de capacitação pelas 

servidoras realizadas ao longo do exercício e também foram desenvolvidos diversos 

programas de auditoria. 

 

Goiânia, 30 de janeiro de 2015. 
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