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Vale lembrar! 

– Que a licitação é um 
procedimento de 

competição realizado 
entre empresas que 

pretendam oferecer seus 
serviços a organizações 

públicas. Que as 
modalidades de 
licitação convite, 

tomada de preços e 
concorrência tiveram 

seus valores alterados na 
Lei nº 8.666/1993 após 

mais de 20 anos? Saiba 
mais lendo o decreto nº 
9.412, de 18 de junho de 

2018. 

Informativo 
Geral da UFJF

NÚMERO 1 

PÁGINA ORIA GERAL DA UFJF 

O Informativo da Auditoria Geral da UFJF foi pensado com o objetivo de
fornecer informações relevantes para nossa instituição.
iremos abordar, a cada número, matérias e 
jurisprudências e normativos que possam alterar
realizadas em nossa universidade. Além disso, e não menos importante,
Informativo da Auditoria Geral da UFJF possui um caráter
que dá a conhecer as exigências dos órgãos de controle
relacionados aos trabalhos já em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos
nos diversos setores e unidades da instituição, pe
dos ajustes necessários para sua perfeita execução!
assuntos passados, porém vigentes, evitando que cai
possibilitando que sejam revisitados sempre que 

1. Apresentação – O que 

nformativo da Auditoria
Geral da UFJF 

2. Jurisprudências e Normativos

Nesta seção constam as Jurisprudências do TCU 
relevantes, que poderão ser aplicados no âmbito da UFJF
pelos gestores quanto à conveniência e oportunidade

Pesquisa de Mercado – Vantajosidade da proposta e 
custo de contratação

ACÓRDÃO Nº 2102/2019 – TCU – PLENÁRIO 

9.1. com fundamento no art. 7º da Resolução/TCU 265/2014 e com o intuito 
de coibir a reincidência de falhas semelhantes, dar ciência 

9.1.1. as fragilidades no processo de orçamentação, especialmente no 
tocante à pesquisa de preços de equipament
somente junto a potenciais fornecedores, ausência de exame crítico de 
cotações, licitações anteriores, bancos e preços 
a administração pública de avaliar a vantajosidade da proposta, bem como 
o custo da contratação, e afrontam ao disposto no art. 31, caput, e § 3º, da 
Lei 13.303/2016; nos arts. 3º, caput, 6º, inciso IX, alínea f, e 43, inciso IV, da Lei 
8.666/1993; 

9.1.2. a falta de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou 
garantias, para a autorização de antecipações de pagamentos previstas no 
Contrato (...), afronta ao disposto no art. 38 do Decreto 93.872/1986; nos arts. 
40, inciso XIV, alínea d, 65, inciso II, alínea c, da Lei 8.666/1993; e nos arts. 31, § 
1º, inciso II, alínea d, e 81, inciso V, da Lei 13.303/2016 (...)
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foi pensado com o objetivo de 
instituição. Dentro dessa ideia 

matérias e notícias sob a forma de 
alterar o dia a dia das atividades 

Além disso, e não menos importante, o 
possui um caráter preventivo, uma vez 
dos órgãos de controle (TCU, CGU) 

já em desenvolvimento ou a serem desenvolvidos 
, permitindo assim a realização 

para sua perfeita execução! Iremos ainda relembrar 
evitando que caiam no esquecimento, 

possibilitando que sejam revisitados sempre que necessário. Boa leitura! 

O que desejamos? 

Auditoria 

OUTUBRO DE 2019 

e Normativos 

do TCU e Normativos mais atuais e 
o âmbito da UFJF, após as avaliações 

quanto à conveniência e oportunidade. 

antajosidade da proposta e 
custo de contratação. 

9.1. com fundamento no art. 7º da Resolução/TCU 265/2014 e com o intuito 
de coibir a reincidência de falhas semelhantes, dar ciência (...) que:  

9.1.1. as fragilidades no processo de orçamentação, especialmente no 
tocante à pesquisa de preços de equipamentos (pesquisa de preços 
somente junto a potenciais fornecedores, ausência de exame crítico de 
cotações, licitações anteriores, bancos e preços (...), dentre outros) impedem 
a administração pública de avaliar a vantajosidade da proposta, bem como 

contratação, e afrontam ao disposto no art. 31, caput, e § 3º, da 
Lei 13.303/2016; nos arts. 3º, caput, 6º, inciso IX, alínea f, e 43, inciso IV, da Lei 

9.1.2. a falta de exigência específica e suficiente, na forma de seguros ou 
a autorização de antecipações de pagamentos previstas no 

, afronta ao disposto no art. 38 do Decreto 93.872/1986; nos arts. 
40, inciso XIV, alínea d, 65, inciso II, alínea c, da Lei 8.666/1993; e nos arts. 31, § 

, inciso V, da Lei 13.303/2016 (...) 
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ACÓRDÃO Nº 7763/2019 – TCU – 2ª CÂMARA

9.1. determinar que a unidade técnica promova o necessário saneamento 
do presente processo em prol do superveniente julgamento do feito e, 
assim, adote as seguintes medidas: 

9.1.1. promova a citação de todos os responsáveis, durante o exercício de 
2017, pela prática dos atos comissivos ou omissivo
possível dano ao erário em face do indevido superdimensionamento da 
locação do imóvel (...) em evidente dissonância com Decreto nº 7.689, de 
2012, já que, ante a força de trabalho (em 422 pessoas) então existente no 
imóvel de 13.775,37 m2 , a locação excederia em 377,81 m2 a área útil 
admitida, pois, em média, ultrapassaria em 0,87 m2 a área útil permitida por 
trabalhador, em face dos 9,87 m2 efetivamente locados contra os 9,00 m2 
previstos no aludido decreto (excesso de 9,7%), salientando que não teria 
sido prestigiada a economia em pro
aproximadamente R$ 254.251,02, em 2017, pois a referida entidade não 
teria observado o limite regulamentar para a aludida ocupação do imóvel; 
sem prejuízo, ainda, de alertar os aludidos responsáveis sobre o possível 
enquadramento dos malsinados procedimentos como atos de gestão 
antieconômica com o injustificado dano ao erário, nos termos do art. 58, III, 
da Lei nº 8.443, de 1992; 

9.1.2. promova a devida diligência (...)
medidas, obter as informações atualizadas sobre os seguintes elementos de 
convicção: (i) a prévia realização de estudos técnicos sobre as reais 
necessidades operacionais da entidade, contemplando o eventual 
crescimento da força de trabalho decorrente da anunciada realização de 
concurso público para o provimento de cargos na entidade e a ocupação 
racional e econômica dos espaços disponíveis, como requisito para a 
aquisição ou a permuta ou mesmo para a eventual prorrogação do atual 
contrato de locação do imóvel (...); (ii) as medidas 
para a observância ao limite imposto pela legislação e, especialmente, 
pelo art. 3º do Decreto nº 7.689, de 2012; e (iii) as medidas adotadas para o 
atendimento às exigências legais de acessibilidade, em face das falhas 
apontadas na auditoria realizada pelo controle interno (...)

Estudos técnicos para locação de

ACÓRDÃO Nº 2008/2019 – TCU – PLENÁRIO

9.1.2. avalie a necessidade de propor determinação ou recomendação 

(...), conforme o caso, a respeito das seguintes fragilidades 

9.1.2.6. realização do inventário de seu imobilizado e almoxarifado, 

levantando-se de forma confiável os valores correspondentes a seus itens, 

bem como, por decorrência desse levantamento, realização dos ajustes 

contábeis correspondentes necessários, observando

de Contabilidade emanadas do Conselho Federal de Conta

aplicáveis às matérias (...) 

Realização do inventário do
almoxarifado e ajustes contábeis

PÁGINA ORIA GERAL DA UFJF 

2ª CÂMARA  

9.1. determinar que a unidade técnica promova o necessário saneamento 
do superveniente julgamento do feito e, 

9.1.1. promova a citação de todos os responsáveis, durante o exercício de 
2017, pela prática dos atos comissivos ou omissivo-comissivos geradores do 

do indevido superdimensionamento da 
em evidente dissonância com Decreto nº 7.689, de 

2012, já que, ante a força de trabalho (em 422 pessoas) então existente no 
imóvel de 13.775,37 m2 , a locação excederia em 377,81 m2 a área útil 

dmitida, pois, em média, ultrapassaria em 0,87 m2 a área útil permitida por 
trabalhador, em face dos 9,87 m2 efetivamente locados contra os 9,00 m2 
previstos no aludido decreto (excesso de 9,7%), salientando que não teria 
sido prestigiada a economia em prol do erário sob o valor de 
aproximadamente R$ 254.251,02, em 2017, pois a referida entidade não 
teria observado o limite regulamentar para a aludida ocupação do imóvel; 
sem prejuízo, ainda, de alertar os aludidos responsáveis sobre o possível 

dos malsinados procedimentos como atos de gestão 
antieconômica com o injustificado dano ao erário, nos termos do art. 58, III, 

(...) para, entre outras eventuais 
ualizadas sobre os seguintes elementos de 

convicção: (i) a prévia realização de estudos técnicos sobre as reais 
necessidades operacionais da entidade, contemplando o eventual 
crescimento da força de trabalho decorrente da anunciada realização de 

úblico para o provimento de cargos na entidade e a ocupação 
racional e econômica dos espaços disponíveis, como requisito para a 
aquisição ou a permuta ou mesmo para a eventual prorrogação do atual 

; (ii) as medidas adotadas pela entidade 
para a observância ao limite imposto pela legislação e, especialmente, 
pelo art. 3º do Decreto nº 7.689, de 2012; e (iii) as medidas adotadas para o 
atendimento às exigências legais de acessibilidade, em face das falhas 

pelo controle interno (...) 

para locação de imóvel  

PLENÁRIO 

9.1.2. avalie a necessidade de propor determinação ou recomendação 

, conforme o caso, a respeito das seguintes fragilidades (...): 

9.1.2.6. realização do inventário de seu imobilizado e almoxarifado, 

valores correspondentes a seus itens, 

bem como, por decorrência desse levantamento, realização dos ajustes 

contábeis correspondentes necessários, observando-se as Normas Brasileiras 

de Contabilidade emanadas do Conselho Federal de Contabilidade 

do imobilizado e do 
e ajustes contábeis correspondentes 

- É tema atualíssimo na 
administração pública, 

como lidar com 
patrimônio

bens

ambientalmente 
adequada

lendo o
de 11 de maio de
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Vale lembrar! 

É tema atualíssimo na 
administração pública, 

como lidar com 
patrimônio, desfazimento 

de 
bens e sustentabilidade, 

de forma 
ambientalmente 

adequadas. Saiba mais 
lendo o decreto nº 9.373, 
de 11 de maio de 2018 
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Vale lembrar! 

- As condições para 
utilização veículos 

oficiais mudaram no 
início de 2018. Saiba 

mais lendo o Decreto Nº 
9.287, de 15.02.2018. 

 

- A regulamentação que 
trata do Diploma Digital 

já foi feita através da 
Portaria MEC nº 554, de 

11 de março de 2019. Foi 
definido o prazo de vinte 
e quatro meses para sua 

implementação. 

PÁGINA ORIA GERAL DA UFJF 

Necessidade de nova publicação em caso de 
alteração dos critérios para comprovação da 
qualificação técnica e exigência imprópria da 
comprovação desta em limite superior a 50%

ACÓRDÃO Nº 2002/2019 - TCU - PLENÁRIO 

1.7.1. dar ciência (...) sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas 

no Pregão Eletrônico 4/2019, para que sejam adotadas medidas internas com 

vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes:

1.7.1.1. a eventual alteração dos critérios para comprovação da qualificação 

técnica deverá ser seguida de nova publicação do instrumento 

convocatório, obedecendo aos prazos e exigências legais (art. 4º, inciso V, 

da Lei 10.520/2002); e 

1.7.1.2. a exigência contida no (...) edital do certame, de comprovação de 

capacidade técnica profissional por meio de atestados com a fixação de 

quantitativo mínimo superior a 50 % do quantitativo de bens e serviços que se 

pretende contratar, contraria a jurisprudência do TCU, conforme Acórd

2696/2019-1ª Câmara, 827/2014-Plenário e 1851/2015

ACÓRDÃO Nº 1999/2019 - TCU - PLENÁRIO 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:

1.7.1. dar ciência (...), com fundamento no art. 7º da Resolução
que a ausência da adoção, pelos agentes públicos responsáveis pelo 
processo licitatório, das providências administrativas cabíveis para apuração 
da conduta de empresas participantes de pregão que, uma 
pelo pregoeiro, deixam de apresentar a documentação exigida no certame 
com vistas à aferição de suas propostas segundo os preços supostamente 
mais vantajosos para a Administração, a exemplo do verificado quanto aos 
itens 1 e 2 do Pregão Eletrônico (...), constitui inobservância, por esses 
agentes, das medidas necessárias ao efetivo cumprimento do art. 7º da Lei 
10.520/2002 para prevenção da conduta irregular desses participantes, 
podendo a conduta vir a ser objeto de sanção por este Tribunal.

Providências administrativas 
apresentação de documentação por 

participantes de pregão

ACÓRDÃO Nº 7194/2019 – TCU – 1ª CÂMARA 

1.7.1.1. a concessão de Retribuição por Titulação por Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RT por RSC), sem justificativa da data do início dos 
efeitos financeiros do benefício concedido, afr
001/2014 (...) 

Justificativa da data do início dos efeitos financeiros
Retribuição por titulação
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ova publicação em caso de 
alteração dos critérios para comprovação da 

exigência imprópria da 
em limite superior a 50% 

sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas 

no Pregão Eletrônico 4/2019, para que sejam adotadas medidas internas com 

vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 

alteração dos critérios para comprovação da qualificação 

técnica deverá ser seguida de nova publicação do instrumento 

convocatório, obedecendo aos prazos e exigências legais (art. 4º, inciso V, 

edital do certame, de comprovação de 

capacidade técnica profissional por meio de atestados com a fixação de 

quantitativo mínimo superior a 50 % do quantitativo de bens e serviços que se 

pretende contratar, contraria a jurisprudência do TCU, conforme Acórdãos 

Plenário e 1851/2015-Plenário. 

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 

, com fundamento no art. 7º da Resolução-TCU 265/2014, 
que a ausência da adoção, pelos agentes públicos responsáveis pelo 
processo licitatório, das providências administrativas cabíveis para apuração 
da conduta de empresas participantes de pregão que, uma vez convocadas 
pelo pregoeiro, deixam de apresentar a documentação exigida no certame 
com vistas à aferição de suas propostas segundo os preços supostamente 
mais vantajosos para a Administração, a exemplo do verificado quanto aos 

, constitui inobservância, por esses 
agentes, das medidas necessárias ao efetivo cumprimento do art. 7º da Lei 
10.520/2002 para prevenção da conduta irregular desses participantes, 
podendo a conduta vir a ser objeto de sanção por este Tribunal. 

rovidências administrativas - Ausência de 
apresentação de documentação por empresas 

participantes de pregão   

1.7.1.1. a concessão de Retribuição por Titulação por Reconhecimento de 
justificativa da data do início dos 

efeitos financeiros do benefício concedido, afronta a Resolução CPRSC 

ustificativa da data do início dos efeitos financeiros - 
etribuição por titulação  
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ACÓRDÃO Nº 2098/2019 – TCU – PLENÁRIO

9.3. determinar (…), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o 
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribuna
doravante, em seus editais de licitação, abstenha
apresentação de atestado de visita ao local de execução das obras ou 
serviços, facultando aos licitantes apresentarem declaração de que 
conhecem as condições sob as quais o objeto será executado, assumindo 
total responsabilidade por sua realização, em observância ao art. 30, inciso 
III, da Lei 8.666/93;  

9.4. orientar (…) que autue ação de controle específica com o intuito de 
verificar de maneira mais abrangente os fat

Orientações - Atestado de visita ao local de 
execução das obras ou serviços

3. Tá sabendo?

- A Auditoria Governamental é uma atividade 
avaliação e de consultoria, desenhada para 
operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações 
públicas a realizarem seus objetivos, a partir
abordagem sistemática e disciplinada para 
dos processos de governança, de gerenciamento de riscos
internos. Saiba mais visitando http://www.ufjf.br/auditoriageral/

- O assentamento funcional é uma pasta que reúne a informação da vida 
funcional do servidor. Recentemente foi criado o 
Digital – AFD, que substituirá a tradicional pasta funcional física
lendo a Portaria SGP/MPDG Nº 9, de 1º de agosto de 

- Que o Programa de Integridade são medidas adotadas pela instituição 
voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de 
e atos de corrupção. As orientações para a estruturação, a execução e o 
monitoramento de seus programas de integri
Portaria CGU Nº 1.089, de 25 de abril de 2018

- Que nos contratos realizados com empresas para execução obras 
públicas deverão estar previstas cláusulas que assegurem direitos 
trabalhistas, tais como declaração de responsabilidade exclusiva da 
contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
mais estudando a Instrução Normativa SEGES/MPDG Nº 6, 
2018.  

- Que durante as viagens, quaisquer alterações de percurso, data ou 
horário de deslocamentos serão de inteira responsabilidade do servidor, se 
não forem autorizadas ou determinadas pela Administração
verificando a Instrução Normativa SEGES/MPDG 

4. Até a próxima...

Nossos informativos estarão disponíveis 
http://www.ufjf.br/auditoriageral/.  Sugestões poderão ser enviadas pelo e
mail: auditoriageral@ufjf.edu.br. Até breve!
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PLENÁRIO 

, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o 
art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que, 
doravante, em seus editais de licitação, abstenha-se de exigir 
apresentação de atestado de visita ao local de execução das obras ou 
serviços, facultando aos licitantes apresentarem declaração de que 

uais o objeto será executado, assumindo 
total responsabilidade por sua realização, em observância ao art. 30, inciso 

que autue ação de controle específica com o intuito de 
fatos constatados nestes autos (…) 

testado de visita ao local de 
execução das obras ou serviços 

Tá sabendo? 

A Auditoria Governamental é uma atividade independente e objetiva de 
, desenhada para adicionar valor e melhorar as 

de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações 
públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma 
abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia 

gerenciamento de riscos e de controles 
http://www.ufjf.br/auditoriageral/ 

O assentamento funcional é uma pasta que reúne a informação da vida 
. Recentemente foi criado o Assentamento Funcional 

que substituirá a tradicional pasta funcional física. Saiba mais 
1º de agosto de 2018.  

ão medidas adotadas pela instituição 
voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de fraudes 

. As orientações para a estruturação, a execução e o 
programas de integridade estão disponibilizadas na 

2018.  

realizados com empresas para execução obras 
públicas deverão estar previstas cláusulas que assegurem direitos 
trabalhistas, tais como declaração de responsabilidade exclusiva da 
contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais? Saiba 

SEGES/MPDG Nº 6, de 6 de julho de 

uaisquer alterações de percurso, data ou 
horário de deslocamentos serão de inteira responsabilidade do servidor, se 
não forem autorizadas ou determinadas pela Administração? Saiba mais 

MPDG nº 5, de 5 de julho de 2018. 

F

https://portal.tcu.gov.br/se

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins
informativos/boletim

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins

informativos/informativo

http://www.cgu.gov.br/

http://portal.imprensanaci
onal.gov.br/web/guest/ini

http:

Até a próxima... 

ossos informativos estarão disponíveis em nossa página na internet: 
Sugestões poderão ser enviadas pelo e-

Até breve! 
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Fontes utilizadas neste 
informativo: 

https://portal.tcu.gov.br/se
ssoes/ 

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins-e-
informativos/boletim-de-

pessoal.htm 

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins-e-

informativos/ 

https://portal.tcu.gov.br/ju
risprudencia/boletins-e-

informativos/informativo-
de-licitacoes-e-
contratos.htm 

http://www.cgu.gov.br/ 

http://portal.imprensanaci
onal.gov.br/web/guest/ini

cio 

http://ementario.info/ 


