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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna aprovado pelo
Conselho Diretor para o exercício 2017, e, ainda, às atribuições da unidade de Auditoria
Interna estabelecidas pelo art. 1º e pelo inciso I do art. 10 da Resolução COUN nº 70, de
25 de setembro de 2014, que aprova o seu Regulamento, apresentam-se os resultados do
trabalho de avaliação da execução do Contrato nº 212/2015, que tem como objetivo a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de
viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação,
remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e
internacionais, hospedagens com refeição e Seguro de viagem internacional, adjudicado
no Processo nº 23104.004261/2015-21.
As razões que motivaram este trabalho estão relacionadas à oportunidade, relevância e
materialidade:
a) Oportunidade: a demanda para auditar o Contrato nº 212/2015, surgiu do Relatório de
Demandas Externas nº 201503716, da Controladoria Regional da União no Estado do
Mato Grosso do Sul, que teve como objetivo analisar a contratação e execução de serviços
repassados a agências de viagens pela UFMS, no período de 2010 a 2015, cujas
irregularidades identificadas merecem atenção da atual gestão;
b) Relevância: o acompanhamento dos controles das unidades envolvidas na execução e
gestão contratual da UFMS torna-se relevante, eis que se trata de atividade cujos
resultados insatisfatórios podem comprometer os serviços prestados à sociedade e
impactar no orçamento e na imagem da Instituição;
c) Materialidade: o valor ajustado é de R$ 1.623.944,90 (um milhão e seiscentos e vinte
e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), oriundo de diversas
fontes de recursos, contas de dotação orçamentária e Programas de Trabalho, de acordo
com o orçamento de cada uma das Unidades da Administração.
Os trabalhos foram realizados pelo Chefe da Auditoria Interna, Auditor Kleber Watanabe
Cunha Martins, nos meses de julho e agosto de 2017, em estrita observância às normas
de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à
realização dos exames.

2. OBJETIVO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS
O presente trabalho tem por objetivo avaliar a execução e os controles administrativos do
Contrato nº 212/2015 desenvolvidos pelas diversas unidades da UFMS, com o intuito de
avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e
economicidade, e ao final elaborar um Mapa de Riscos com base nos Achados de
Auditoria. Em específico, verificar e monitorar o cumprimento das recomendações da
Controladoria-Geral da União sob os aspectos legais relativos ao atual contrato de
agenciamento de viagens firmado pela UFMS.
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Descrevemos, abaixo, a legislação que norteou os trabalhos apresentados:






Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências;
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005: Regulamenta o pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967: dispõe sobre a organização da
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá
outras providências;
Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015: dispõe sobre diretrizes e
procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela Administração pública
Federal direta, autárquica e fundacional;
Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017: dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.

3. METODOLOGIA ADOTADA
Os procedimentos de auditoria adotados foram testes substantivos, por meio de exame de
normas e documentos, visando confirmar a legalidade da contratação, e testes de
observância, visando à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de
controle interno estabelecidos pela Administração estão em efetivo funcionamento e
cumprimento.
Foram utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:


Análise Documental, por meio das análises às normas internas e legislação
correlata, e demais documentos enviados à Auditoria Interna pelas unidades
competentes;
 Exame de Registros, por meio de exame de relatórios gerados por sistema de
informação (SCDP, SICON, COMPRASNET);
 Indagação Escrita, por meio da emissão de Solicitações de Auditoria junto às
unidades auditadas, para a obtenção de dados e informações;
 Indagação Oral, por meio de entrevista com servidores envolvidos na execução
e acompanhamento do contrato;
 Confirmação Externa, por meio da verificação junto a fontes externas da
fidedignidade das informações obtidas internamente;
 Rastreamento, por meio do mapeamento do processo de solicitação de serviços
e de pagamentos;
 Conferência de Cálculos, por meio de conferência dos valores das notas fiscais
e das faturas apresentadas pela empresa.
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4. ÁREA DE EXAME: GESTÃO OPERACIONAL
CONTRATOS)
4.1 Assunto: Contratos nº 36/2015 e 212/2015
4.1.1 Informação: Breve histórico

(LICITAÇÕES

E

a) Contrato nº 36/2015.
O Pregão Eletrônico nº 20/2015, foi instituído por meio do processo administrativo nº
23104.004879/2014-18, cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de
viagens. A licitação foi dividida em grupos, formados por um ou mais itens, facultandose ao licitante a participação em quantos grupos for de seu interesse, devendo oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.
O referido pregão, ocorrido no dia 13/03/2015, contou com a participação de seis
empresas do ramo de agenciamento de viagens (GRUPO 1 - Prestação(ões) de serviço(s)
de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens
rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição somente para
o hóspede), tendo por vencedora a empresa TITA EVENTOS EIRELI – EPP (CNPJ nº
17.467.753/0001-04), conforme planilha abaixo:
Quadro 1:
GRUPO

ITEM
01

1
02
03

ESPECIFICAÇÃO
Emissão, remarcação e cancelamento de
passagens rodoviárias nacionais e
internacionais
Agenciamento de viagem
Hospedagem (com refeição, almoço e
jantar, somente para o hóspede)

QTD.
2000

R$/UNITÁRIO
200,00

R$/TOTAL
400.000,00

2000
1200

0,01
379,99

20,00
455.988,00

Em 08/04/2015, o contrato administrativo nº 36/2015 foi firmado pelas partes, tendo a
UFMS sido representada pelo Pró-Reitor de Administração M.G.S. (CPF nº
***.024.251.**), enquanto a signatária de TITA EVENTOS foi representada por S.G.M.
(CPF nº ***.456.090.**). O prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira foi de 12
meses a partir da assinatura, com possibilidade de prorrogação, e o valor resultou em R$
856.008,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e oito reais).
No dia 20/11/2015, a UFMS e a TITA EVENTOS celebraram o primeiro aditivo ao
contrato nº 36/2015, que tem por objeto:
a) incluir no valor total do contrato o acréscimo de R$ 79.513,00 (setenta e nove mil,
quinhentos e treze reais) quanto ao item 3, Grupo 1, o que equivale a
aproximadamente a 17,43% do valor total do item;
b) em razão da nova inclusão, o valor do preço global, em R$ 856.008,00 (oitocentos
e cinquenta e seis mil e oito reais) é alterado para R$ 935.521,00 (novecentos e
trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais).
Em 20/07/2016, a gestora do contrato nº 36/2015, C.F.G., em relatório final informa que
a contratada prestou serviços de forma satisfatória, alcançando todos os objetivos
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propostos, no período de 08/04/2015 a 07/04/2016, mas os serviços prestados não deram
continuidade devido a UFMS optar por fazer um novo Pregão Eletrônico (PL 155/2015),
que gerou o contrato 212/15.
Cumpre destacar que não há Termo de Rescisão do Contrato nº 36/2015, e nem
justificativas no processo que fundamentem a decisão adotada.
b) Contrato nº 212/2015.
O Pregão Eletrônico nº 155/2015, foi instituído por meio do processo administrativo nº
23104.004261/2015-21, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo
os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de
passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição
somente para o hóspede), e Seguro de viagem internacional.
O referido pregão, ocorrido no dia 20/10/2015, contou com a participação de sete
empresas do ramo de agenciamento de viagens, tendo por vencedora a empresa TITA
EVENTOS EIRELI – EPP (CNPJ nº 17.467.753/0001-04), após a desclassificação de
duas empresas (por descumprimento de subitem do Edital, e a pedido), pelo melhor lance
no Grupo 1, conforme quadro abaixo:
Quadro 2:
ITEM

CÓDIGO
SIASG

DESCRIÇÃO

1

25763

Passagens rodoviárias
nacionais e
internacionais

2

906

3

9946

4

3719

5

3719

Hospedagem (com
refeição, almoço e
jantar, somente para o
hóspede)
Agenciamento de
viagem/passagem
rodoviária
Agenciamento de
viagem/seguro

6

3719

Agenciamento de
viagem/hospedagem

GRUPO 1
QUANTIDADE
ESTIMADA

Seguro de viagem
internacional

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL
ESTIMADO

1.500

-

R$ 400.000,00

30

-

R$ 8.000,00

5.000

-

R$ 1.000.000,00

1.500

23,33

R$ 34.995,00

30

33,33

R$ 999,90

5.000

35,99

R$ 179.950,00

TOTAL

R$ 1.623.944,90

Em 16/12/2015, o contrato administrativo nº 212/2015 foi firmado pelas partes, tendo a
UFMS sido representada pelo Pró-Reitor de Administração M.G.S. (CPF nº
***.024.251.**), enquanto a signatária de TITA EVENTOS foi representada por S.G.M.
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(CPF nº ***.456.090.**). O prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira foi de 12
meses a partir da assinatura, com possibilidade de prorrogação, e o valor resultou em R$
1.623.944,90 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e noventa centavos). Cujo objeto tem a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais,
emissão de passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição
(refeição somente para o hóspede), locação de transportes de passageiros, fretes e
transportes de encomendas e armazenagem relativo a importação e exportação.
No dia 24/02/2016, a UFMS e a TITA EVENTOS celebraram o primeiro aditivo ao
contrato nº 212/2015, alterando os itens das Cláusulas Segunda, Quarta e Sexta do
contrato:
a) Da cláusula Segunda - do objeto, “2.1 - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo
os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de
passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição
somente para o hóspede), e Seguro de viagem internacional”;
b) Da Cláusula Quarta retificação nas obrigações da Universidade e da Contratada; e
c) Da Cláusula Sexta incluir ao item 6.1 – Do Valor e da Garantia o quadro de itens e
valores contratados, conforme segue abaixo:
Quadro 3:
ITEM

CÓDIGO
SIASG

1

25763

2

906

3

9946

4

3719

5

3719

6

3719

DESCRIÇÃO
Passagens rodoviárias
nacionais e
internacionais
Seguro de viagem
internacional
Hospedagem (com
refeição, almoço e
jantar, somente para o
hospede)
Agenciamento de
viagem/passagem
rodoviária
Agenciamento de
viagem/seguro
Agenciamento de
viagem/hospedagem

GRUPO 1
QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL
ESTIMADO

1.500

-

R$ 400.000,00

30

-

R$ 8.000,00

5.000

-

R$ 1.000.000,00

1.500

23,33

R$ 34.995,00

30

23,33

5.000

35,99

R$ 999,90
R$ 179.950,00

d) suprimir do valor do contrato o decréscimo de R$ 81.332,40 (oitenta e um mil trezentos
e trinta e dois reais e quarenta centavos) referente aos itens 1 e 4, o que equivale
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aproximadamente 5% do valor total do contrato, alterando o valor dos itens conforme
quadro abaixo:
Quadro 4:
ITEM
1
4

DESCRIÇÃO
Passagens rodoviárias nacionais
e internacionais
Agenciamento de
viagem/passagem rodoviária

QUANTIDADE
VALOR
ESTIMADA
UNITÁRIO

TOTAL
ESTIMADO

1.220

-

R$ 325.200,00

1.220

23,33

R$ 28.462,60

e) em razão da supressão, altera o valor global do contrato em R$ 1.623.944,90 para R$
1.542.612,50.
Em 01/07/2016, por meio do segundo termo aditivo houve retificação do primeiro termo
aditivo, corrigindo o item 5 da tabela de preços do valor unitário de R$ 23,33 para
R$33,33; reduzindo os itens 1 e 4 do contrato o decréscimo de R$ 17.683,13, o
equivalente a 5% do valor dos referidos itens e 1,14% do valor global do contrato,
alterando de 1220 itens para 1.159, para ambos, e alterando o valor global do contrato de
R$ 1.542.612,50 para 1.524.929,37.
Quadro 5:
ITEM

1
4
5

DESCRIÇÃO
Passagens rodoviárias
nacionais e internacionais
Agenciamento de
viagem/passagem rodoviária
Agenciamento de
viagem/seguro

QUANTIDADE
VALOR
ESTIMADA
UNITÁRIO
1.159

-

1.159

23,33

30

33,33

TOTAL
ESTIMADO
R$ 308,940,00
R$ 27.039,47
R$ 999,90

Em 15/12/2016, a UFMS e a TITA EVENTOS celebraram o terceiro termo aditivo ao
contrato nº 212/2015, que tem por objeto prorrogar a sua vigência por mais 12 meses.

4.2 Assunto: Planejamento e Estudos Preliminares
4.2.1 Constatação: Ausência de Estudo Preliminar e orçamento detalhado em
planilhas que expressem os quantitativos e os custos unitários dos serviços licitados
no Pregão Eletrônico nº 155/2015
O item 9.1 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) do Pregão nº 155/2015, dispôs
acerca do valor anual estimado para os itens que menciona:
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Quadro 6:
ITENS
1
2
3
4
5
6

QUANTIDADE VALOR
ESTIMADA UNITÁRIO

DESCRIÇÃO
PASSAGENS
RODOVIÁRIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
SEGURO
DE
VIAGEM
INTERNACIONAL
HOSPEDAGEM (COM REFEIÇÃO,
ALMOÇO E JANTAR, SOMENTE
PARA O HÓSPEDE)
AGENCIAMENTO
DE
VIAGEM/PASSAGEM RODOVIÁRIA
AGENCIAMENTO
VIAGEM/SEGURO
AGENCIAMENTO
VIAGEM/HOSPEDAGEM

DE
DE

TOTAL
ESTIMADO

1500

-

R$ 400.000,00

30

-

R$ 8.000,00

5000

-

R$
1.000.000,00

1500

R$ 50,00

R$ 75.000,00

30

R$ 52,67

R$ 1.580,00

5000

R$ 65,00

R$ 325.000,00

Percebe-se que, para se chegar ao valor total, estimou-se a quantidade de 1500 passagens
adquiridas, ao valor de R$ 266,55, e 5.000 diárias em hotéis, com refeição, ao valor de
R$ 200,00, e 30 apólices de seguro, ao valor de R$ 266,66. Os itens 4 a 6, referentes aos
agenciamentos, foram calculados pela média dos orçamentos realizados.
Entretanto, não consta no processo como que a autoridade chegou aos quantitativos
estimados para a presente licitação, e nem o preço utilizado como referência para calcular
o valor total estimado dos itens 1 a 3, nos moldes do que determina a Lei nº 8.666/93,
aplicada subsidiariamente ao pregão (art. 9º da Lei nº 10.520/2002), conforme
dispositivos abaixo:
“Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os seus custos unitários;
§ 4º É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. (grifo nosso)
...
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;” (grifo
nosso)
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Diante desse fato, no Parecer nº 268/2015-PROJUR/PF-UFMS/PGF/AGU, às fls. 189190, a Procuradoria Jurídica da UFMS recomenda à autoridade que justifique, ainda que
sucintamente, os quantitativos estimados para a presente licitação, fazendo, por exemplo,
a vinculação dos quantitativos necessários. No entanto, a licitação prosseguiu sem que
fossem comprovados tais estudos ou informações.
A recente Instrução Normativa nº 5, de 25/05/2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, estabelece em seu art.
20, que o planejamento da contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá,
primeiramente, em estudos preliminares, com base em equipe formalmente designada
para sua elaboração.
Art. 24. Com base no documento que formaliza a demanda, a equipe de
Planejamento da Contratação deve realizar os Estudos Preliminares, conforme as
diretrizes constantes do Anexo III.
§ 1º O documento que materializa os Estudos Preliminares deve conter, quando
couber, o seguinte conteúdo:
I - necessidade da contratação;
II - referência a outros instrumentos de planejamento do órgão ou entidade, se
houver;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos
documentos que lhe dão suporte;
V - levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a
contratar;
VI - estimativas de preços ou preços referenciais;
VII - descrição da solução como um todo;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária
para individualização do objeto;
IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis;
X - providências para adequação do ambiente do órgão;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes; e
XII - declaração da viabilidade ou não da contratação.
§ 2º Os Estudos Preliminares devem obrigatoriamente conter o disposto nos incisos
I, IV, VI, VIII e XII do parágrafo anterior.[...] (grifo nosso)

Destacamos que o Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017 apresenta diversas diretrizes que
auxiliarão o planejamento da contratação, entre outras, e que merecem atenção da gestão
para as futuras contratações:





Analisar a contratação anterior, ou a série histórica, se houver, para identificar as
inconsistências ocorridas nas fases do Planejamento da Contratação, Seleção do
Fornecedor e Gestão do Contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas
nos ulteriores Termos de Referência ou Projetos Básicos;
Definir e documentar o método para a estimativa das quantidades a serem
contratadas;
Utilizar informações das contratações anteriores, se for o caso;
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Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de
preços referenciais;
Incluir nos autos as memórias de cálculo da estimativa de preços ou dos preços
referenciais e os documentos que lhe dão suporte.

A IN diz, ainda, que Administração deve indicar servidor ou servidores para compor a
equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e, se necessário, daquele a quem será
confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do
planejamento da contratação.
Desse modo, conclui-se que a ausência do detalhamento dos quantitativos e dos custos
unitários dos serviços licitados por meio do Pregão Eletrônico nº 155/2015 afrontou o art.
7º, § 2º, II, e § 4º, da Lei nº 8.666/93 e o art. 9º, § 2º da Lei nº 10.520/2002.
Recomendação:
À PROADI:
1) Fazer constar nos processos de contratação de bens e serviços Estudos
Preliminares, que visem atender às necessidades das unidades da UFMS,
conforme as diretrizes constantes do Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017.

4.2.2. Constatação: Superestimativa de itens que compõem os quantitativos e valores
do Termo de Referência, anexo ao Pregão nº 155/2015.
O quadro abaixo demonstra um comparativo do valor estimado com despesas de
passagens e hospedagens nos contratos anteriores:
Quadro 7:
EMPRESA
Condor Turismo
LTDA
Almeida
Turismo Eireli
Escultoria
Negócios
Empresariais e
Eventos
Tita Eventos
Eireli EPP

PREGÃO

CONTRATO

VIGÊNCIA

30/2010

08/2010

08/04/2010 a
07/04/2013

27/2013

08/2013

21/2014

44/2014

Dispensa
(art. 24,
IV,
8.666/93)

80/2014

09/07/2014 a
04/01/2015

20/2015

36/2015

08/04/2015 a

155/2015

212/2015

16/12/2015 a
31/12/2017

08/04/2013 a
02/12/2013
08/04/2014 a
09/07/2014

PASSAGENS
R$
2.600000,00
(*)

HOSPEDAGEM

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 700.000,00

R$ 800.000,00

R$ 350.000,00

R$ 400.000,00

400.000,00
(Quant: 2000)
R$ 308.940,00
(Quant: 1200)

455.988,00
(Quant: 1200)
R$ 1.000.000,00
(Quant: 1200)

R$ 400.000,00

(*) Passagens aéreas e rodoviárias

O valor originalmente estimado pela UFMS para emissão de passagens rodoviárias no
contrato 212/2015 era R$ 400.000,00, e foi suprimido a R$ 308.940,00, por ocasião do
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Segundo Termo Aditivo, sendo que o Terceiro Termo Aditivo apenas prorrogou a
vigência do contrato até 15/12/2017, mantendo os quantitativos acordados.
Entretanto, em consulta ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do Governo
Federal (SCDP), verificou-se que a UFMS, durante o exercício de 2016, despendeu R$
36.542,54, o que representa apenas 12% do total estimado. No exercício de 2017, no
período de 01/01/2017 a 18/07/2017, foram faturados R$ 14.483,08, o que representa
menos de 5% do valor estimado para o exercício.
Quadro 8:
Despesas com Passagens Rodoviárias Nacionais e Internacionais
Exercício

Valor Estimado

Valor Pago

Executado

2016

R$ 308.940,00

R$ 36.542,54

12%

2017 (até 18/7)

R$ 308.940,00

R$ 14.483,08

5%

Esse fato demonstra a ausência de planejamento da unidade no momento de definir os
quantitativos e custos que fundamentariam a competição, impactando diretamente o
número de licitantes aptos a participarem da licitação. Isso porque em certames que
estimam menores quantitativos têm o condão de atrair um número maior de competidores,
o que pode conduzir a aquisições mais vantajosas para a administração.
Conforme já relatado no item anterior deste Relatório, e já sugerido pela ControladoriaGeral da União, no Relatório de Demandas Especiais nº 201503716, para o planejamento
do quantitativo a ser contratado em novo procedimento licitatório, a Administração
poderia fazer o levantamento do consumo do ano anterior, acrescer um percentual
razoável de aumento da demanda, se fosse o caso, pesquisar preços no mercado nos
trechos contratados maior frequência, e concluir o orçamento detalhado em planilhas.
Quanto ao item hospedagem, apesar de não restar demonstrado no processo o motivo da
estimativa maior em relação aos contratos anteriores, verificou-se o pagamento no
exercício de 2016, o valor total foi de R$ 680.876,93, representando 68% do estimado.
Já no primeiro semestre de 20171 foi R$ 400.491,80, o que representa 40% do valor
estimado, o que se demonstra razoável, considerando que o valor se refere apenas ao
primeiro semestre do exercício.
Quadro 9:
Despesas com Hospedagens
Exercício

Valor Estimado

Valor Pago

Executado

2016

R$ 1.000.000,00

R$ 680.876,93

68%

2017 (até julho)

R$ 1.000.000,00

R$ 400.491,80

40%

Outra situação que merece destaque se refere à repetição do quantitativo estimado para
os itens de passagens/hospedagens e agenciamentos. No caso do agenciamento de
1

Reservas ocorridas a partir de 16/12/2016, data da prorrogação do Terceiro Termo Aditivo
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hospedagens, a empresa é remunerada a cada reserva (por pessoa) em hotel, e não por
diária. Se tanto o quantitativo de hospedagens quanto o de agenciamento forem estimados
em 5.000 unidades, presume-se, nessa lógica, que não há mais de uma diária por hóspede,
o que não é o caso, pois as hospedagens analisadas na amostra referem-se a, no mínimo,
duas diárias por hóspede.
O mesmo ocorre no caso das passagens, pois a empresa é remunerada a cada primeira
emissão de bilhete de passagem de cada proposta de viagem, sendo que os trechos de ida
e volta são computados como um único agenciamento. Tanto que, em consulta ao SCDP,
no exercício de 2016 foram emitidas 431 passagens, para 205 passageiros, demonstrando
que a quantidade de trechos sempre vai ser superior ao número de agenciamentos.
Em face de todo o exposto, demonstra-se que a previsão superestimada do item
“passagens rodoviárias nacionais e internacionais” pela UFMS, bem como dos itens de
agenciamento de viagem passagem/hospedagem, contrariou o art. 6° do Decreto-Lei n°
200/67, que estabelece o planejamento como princípio fundamental para as atividades da
Administração Federal, bem como restringiu o caráter competitivo do certame.
Recomendação:
À PROADI: Reitera-se a recomendação do item anterior de se realizar Estudos
Preliminares para subsidiar a elaboração do Termo de Referência, conforme as diretrizes
constantes do Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017.

4.2.3 Constatação: Ausência de limite de valores e critérios definidos pela
Administração nas despesas com hospedagens.
Conforme se verificou na execução do Contrato nº 212/2015, quanto ao agenciamento de
hospedagens com ou sem alimentação, as unidades solicitantes indicam à empresa
contratada hotéis na região que satisfaçam às necessidades do evento, estabelecendo a
categoria ou demais requisitos. Por vezes, a própria unidade já faz o orçamento e a
negociação de valores dentro das opções, cabendo, ao final, à agência de viagens a
formalização do orçamento para fins de reserva e posterior faturamento.
A ausência de critérios objetivos para selecionar a hospedagem mais adequada ao evento,
e ao perfil do hóspede (alunos, professores/pesquisadores, autoridades, etc.), pode ensejar
em valores desarrazoados, tendo em visto a gama de opções na rede hoteleira que,
conforme amostra analisada, podem variar entre R$ 60,002 e R$ 246,733 na hospedagem
com refeição (almoço e janta) por hóspede.
Inclusive, conforme verificado nas faturas e orçamentos apresentados, não constam
sequer informações se as bebidas estariam inclusas no valor da refeição, e a quantidade
permitida.
2

23104.002178/2016-06. Fls. 539 e 542. Fatura 2983. (R$ 60,00 x 223 diárias) = R$ 13.380,00.
23104.002178/2016-06. Fls. 524, 526 - 527; Fatura 2905. 55 pessoas x 4 diárias (R$ 172,73: diária + R$ 74,00:
almoço e janta) = R$ 60.658,00.
3
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Nota-se que a escolha subjetiva pela unidade solicitante pode não garantir a opção mais
vantajosa para a Administração, pois pode dar margem a satisfazer interesses ou
exigências pessoais na hospedagem ou refeição, em detrimento dos interesses da UFMS.
O próprio Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão nº 155/2015, assim dispõe no
item 2. JUSTIFICATIVA:
2.3. Assim, como seguros de viagens internacionais a UFMS deve prover
hospedagem e alimentação, no Brasil, para pessoas em deslocamento, por
interesse da instituição, obedecidas as normas que disciplinam o
fornecimento desses serviços para a administração. (grifo nosso)
Quanto a este aspecto, o Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre
a concessão de diárias no âmbito da administração federal, estabeleceu tabela de valores
de diárias, de acordo com a classificação do cargo/função e do local de deslocamento,
abaixo:
Tabela 1 – Valor da Indenização de Diárias aos servidores públicos federais, no País

Classificação do
Cargo/Emprego/Função

A) Ministro de Estado
B) Cargos de Natureza Especial
C) DAS-6; CD-1; FDS-1 e FDJ-1
do BACEN
D) DAS-5, DAS-4, DAS-3; CD-2,
CD-3, CD-4; FDE-1, FDE-2; FDT1; FCA-1, FCA-2, FCA-3; FCT1,
FCT2; FCT3, GTS1; GTS2; GTS3.
E) DAS-2, DAS-1; FCT4, FCT5,
FCT6, FCT7; cargos de nível
superior e FCINSS.
F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; FST-1,
FST-2, FST-3 do BACEN; FDO-1,
FCA-4, FCA-5 do BACEN; FCT8,
FCT9, FCT10, FCT11, FCT12,
FCT13, FCT14, FCT15; cargos de
nível intermediário e auxiliar

Deslocamentos
Deslocamentos
para Belo
Deslocamento
para
Horizonte/
Demais
s para outras
Brasília/Manau Fortaleza/Porto
deslocamento
capitais de
s/ Rio de
Alegre/Recife/
s
Estados
Janeiro
Salvador/São
Paulo
581,00
551,95
520,00
458,99
406,70
386,37
364,00
321,29
321,10

304,20

287,30

253,50

267,90

253,80

239,70

211,50

224,20

212,40

200,60

177,00

224,20

212,40

200,60

177,00

Nesse sentido, levando-se em consideração que a diária se destina a indenizar as despesas
com alimentação, hospedagem e locomoção urbana de servidores, não faria sentido dar
tratamento superior a não-servidores, como é o caso das demandas de hospedagem
previstas no Contrato nº 212/2015.
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Do exposto, ainda que a grande maioria das faturas analisadas na amostra apresentou
valores inferiores aos valores contidos no Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006,
estabelecer critérios objetivos de acordo com a natureza das solicitações constitui boa
prática a ser adotada pela Administração, seja por meio de normatização ou por definição
em edital.
Recomendação:
À REITORIA:
2) Estabelecer, por meio de normativo ou de editais de contratação, categorias ou
valores limites a serem gastos com hospedagens e refeições, a pessoas em
deslocamento por interesse da instituição, adotando-se os valores das diárias
praticadas aos servidores da Administração Pública Federal como parâmetro.
4.2.4 Constatação: Remuneração do item 6 – Agenciamento de Viagem/Hospedagem
por pessoa, e não por serviço, refletindo em superfaturamento e antieconomicidade
do contrato.
A Instrução Normativa nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre diretrizes e
procedimentos para aquisição de passagens aéreas pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, permitiu que as agências de turismo também prestassem
serviços de agenciamento de viagens, tais como hospedagem e seguro de viagem, dentre
outros, conforme preconiza o seu art. 2º4.
Estabeleceu, também, a forma de remuneração a ser paga às agências de viagens,
conforme destacamos abaixo:
Art. 6º A remuneração total a ser paga à agência de turismo será apurada a partir do
valor ofertado pela prestação do serviço de agenciamento de viagens, multiplicado
pela quantidade de passagens emitidas, remarcadas ou canceladas e serviços
correlatos. (grifo nosso)

No mesmo sentido, o Termo de Referência, anexo ao Edital do Pregão nº 155/2015, assim
dispõe no item 10. DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA À AGÊNCIA DE VIAGEM:
“10.1 A remuneração a ser paga à agência de viagens será apurada a partir do valor
unitário ofertado pela prestação do serviço, multiplicado pela quantidade de serviços
prestados.”
No entanto, o item “10.2.3 Agenciamento de viagens/hospedagem” considerou como
serviço prestado a reserva por pessoa, nos seguintes termos: “O fato gerador da
remuneração a ser paga pelo serviço de agenciamento de viagens/Hospedagem será a
reserva (por pessoa) efetivamente utilizada ou que gere ônus em seu cancelamento”.

4

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: [...]XII Serviços correlatos: serviços prestados
pelas agências de turismo que se interligam com a prestação de serviços de agenciamento de viagens tais
como: transportes terrestres e aquaviários, aluguel de veículos, hospedagem, seguro de viagem, dentre
outros;
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Nota-se que o entendimento no item 10.2.3 interfere significativamente no valor dos
serviços prestados pela agência de turismo, pois, na prática, a reserva de hotel, seja
individual ou para grupo de pessoas, não incorre em vários serviços, como ficou
entendido, e sim em um único, por solicitação. Ademais, o número de
hóspedes/quartos/apartamentos no mesmo hotel não poderia interferir na quantidade de
serviços prestados pela agência de turismo.
Resta mais evidente a antieconomicidade do contrato ao detalharmos quais serviços
foram efetivamente prestados, conforme Notas Fiscais apresentadas (a exemplo das
Ordens Bancárias abaixo), que reflete a dissonância entre a remuneração por pessoa e a
por reserva:
Quadro 10:
Ordem Bancária nº 800512
Descrição

Documento

Valor
pago
(R$)

Valor
Devido
(R$)

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 10 a 11/11/2016,
grupo de 120 pessoas no Hotel Aquidauana Palace,
na cidade de Aquidauana/MS. Valor da
hospedagem: R$ 29.280,00.

NF 1593

4.318,80

35,99

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 24 a 25/11/2016,
grupo de 5 pessoas, no Hotel Alvorada, na cidade de
Brasilândia/MS. Valor da hospedagem: R$ 350,00.

NF 1813

179,95

35,99

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 01 a 03/12/2016,
grupo de 240 pessoas, sendo 110 pessoas no Exceler
Plaza Hotel, e 130 pessoas no Hotel Vale Verde, na
cidade de Campo Grande/MS. Valores das
hospedagens: R$ 35.280,00 e R$ 39.980,00,
respectivamente.

NF 1818

8.637,60

71,98

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 15 a 17/12/2016,
grupo de 120 pessoas no Hotel Aquidauana Palace,
na cidade de Aquidauana/MS. Valor da
hospedagem: R$ 29.280,00.

NF 1838

4.318,80

35,99

TOTAL

4

16.582,39

179,95

SUPERFATURAMENTO

R$ 16.402,44
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Quadro 11:
Ordem Bancária nº 801368
Descrição

Documento

Valor
pago
(R$)

Valor
Devido
(R$)

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 16 a 18/12/2016,
grupo de 135 pessoas no Centro de Formação
Pallotti , na cidade de Campo Grande/MS. Valor da
hospedagem: R$ 19.170,00.

NF 1882

4.858,65

35,99

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 19 a 31/01/2017,
grupo de 135 pessoas no Centro de Formação
Pallotti , na cidade de Campo Grande/MS. Valor da
hospedagem: R$ 108.540,00.

NF 96

4.858,65

35,99

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 17 a 19/02/2017,
grupo de 125 pessoas no Centro de Formação
Pallotti , na cidade de Campo Grande/MS. Valor da
hospedagem: R$ 20.000,00.

NF 221

4.498,75

35,99

Agenciamento de hospedagem com refeição
(almoço e janta) no período de 23 a 26/03/2017,
grupo de 125 pessoas no Centro de Formação
Pallotti , na cidade de Campo Grande/MS. Valor da
hospedagem: R$ 27.000,00.

NF 280

4.498,75

35,99

TOTAL

4

18.714,80

143,96

SUPERFATURAMENTO

R$ 18.570,84

Conforme pode ser observado nos quadros acima, tratam-se de reservas de grupos de
pessoas, na maioria dos casos em um único hotel/local.
A mesma simulação foi feita na amostra de 11 Ordens Bancárias no exercício de 2017, o
quadro abaixo demonstra o superfaturamento na ordem de R$ 58.123,84 (cinquenta e oito
mil, cento e vinte e três reais, oitenta e quatro centavos), em serviços de hospedagens
identificados considerando as 1680 reservas realizadas pela empresa contratada:
Quadro 12:
Número da O.B.

Remuneração
– R$ (*)

800019
800512
800514
800516
801122
801169
801202
801203

341,90
16.582,39
3.282,29
5.778,19
3.455,04
1.007,72
2.519,30
35,99

Quantidade
de reservas
(por pessoa)
10
485
96
169
96
28
70
1

Quantidade
devida (por
agenciamento)
1
5
1
2
1
6
1
1
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35,99
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801255
801368
801725
TOTAL
SUPERFATURAMENTO

2.447,32
18.714,80
4.930,63
59.095,57

68
2
520
4
137
3
1680
27
R$ 58.123,84

71,98
143,96
107,97
971,73

* Valor referente à soma dos valores das Notas Fiscais apresentadas, por Ordem Bancária.

Importante salientar que, além do valor recebido pela empresa contratada pela reserva
efetuada, é sabido que as agências de viagens auferem comissão pelo trabalho de
intermediação entre o usuário e as empresas de hotelaria, que incide no valor total dos
serviços prestados, a depender da quantidade de reservas efetuadas.
O art. 27 da Lei federal nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, que trata da Política
Nacional de Turismo, define agência de turismo (ou de viagem) a pessoa jurídica que
exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e
consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente. E de acordo com o § 2º do
mesmo artigo, o preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos
fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores, facultandose à agência de turismo cobrar taxa de serviço do consumidor pelos serviços prestados.
Se levarmos em consideração que, conforme relatado no item anterior, na maioria das
solicitações a própria unidade solicitante da UFMS fez a pesquisa de mercado com a rede
hoteleira da região, cabendo à empresa contratada tão-somente formalizar o orçamento
para fins de emissão de fatura, e considerando ainda que a agência ganha comissões
diretamente do hotel pela intermediação que podem variar de 7% a 15%5, não parece
razoável a remuneração da empresa da maneira como vem ocorrendo.
É de se pensar, inclusive, se não é caso de a Administração contratar diretamente hotéis,
nas cidades com maior frequência de eventos da Universidade, buscando opções mais
vantajosas na rede hoteleira.
Do exposto, verificou-se que a remuneração da empresa nos termos do Contrato nº
212/2015 demonstra-se antieconômica.
Recomendações:
À PROADI:
3) Abster-se de renovar o Contrato 212/2015 firmado com a empresa Tita Eventos
Eireli - EPP e promova, com a devida antecedência, nova licitação para
contratação dos respectivos serviços, com vistas a cumprir a não prorrogação do
Contrato e evitar a contratação emergencial;
4) Definir no próximo edital de contratação de agência de viagens que o fato gerador
da remuneração a ser paga pelo serviço de agenciamento de hospedagem será a

5

Pesquisa efetuada com os hotéis contratados: Aquidauana Palace Hotel (67 3241-1602) e Exceler Plaza
Hotel (67 3312-2800).
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reserva (por hotel) efetivamente utilizada, independente da quantidade de
hóspede/quartos/apartamentos, ou que gere ônus em seu cancelamento.

4.3 ASSUNTO: Gestão e Acompanhamento
4.3.1 Constatação: Fragilidades nas rotinas de controles da gestão do Contrato nº
212/2015
No que concerne à gestão e fiscalização do Contrato nº 212/2015, a Pró-Reitoria de
Administração e Infraestrutura informou que os servidores abaixo, lotados na
SEDP/DICO/CGM/PROADI, desempenharam as seguintes atribuições:




Claudenice Ferreira Gomes (Gestora/Fiscal) e Sinai Rodrigues da Silva (Fiscal
Substituto) - 16/12/2015 a 11/07/2016 (IS 07/2016);
Sinai Rodrigues da Silva (Gestor) e Arilson Barbosa (Fiscal Substituto)
- 12/07/2016 a 25/12/2016 (IS 177/2016);
Sinai Rodrigues da Silva (Gestor) e Éliton Costa Paulo Fragas (Fiscal Substituto)
- 26/12/2016 a 15.12.2017 (IS 374/2016).

Importante salientar que não há guias/roteiros de Procedimentos Operacionais definidos
para que os gestores/fiscais ou substitutos possam realizar os controles adequadamente,
elencando aspectos como sequência de procedimentos, serviços solicitados, cuidados a
serem observados, responsáveis por cada etapa e quaisquer outras informações relevantes
para que a tarefa seja realizada dentro do padrão de qualidade esperado. Este fato foi
corroborado em indagação oral ao fiscal substituto que atuou como gestor nas férias deste,
e que desconhecia parte dos controles por ele adotados.
Com base nas entrevistas, verificou-se ainda que não há uma rotina de conhecimento de
todos os setores quanto à competência de cada um no processo, visto que parte dos
entrevistados desconhecia o fluxo seguinte deste após as providências adotadas pela sua
própria Unidade.
Buscando investigar a responsabilidade de cada setor e agentes envolvidos no processo
de gestão do Contrato nº 212/2015, desde a solicitação do agenciamento de viagem até o
pagamento pelo serviço prestado, elaboramos o mapeamento dos processos de solicitação
do serviço e de pagamento, abaixo:
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Figura 1
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Figura 2
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Nota-se, que a SECOF/CFC/PROPLAN, unidade responsável pelo registro da
conformidade da gestão e do controle interno dos pagamentos efetuados possui atuação
somente após o término deste processo, momento em que solicita correções quando
verificar impropriedades nas fases anteriores.
Sobre esse aspecto, tem-se que o processo eletrônico (SEI), implementado a partir de
1º/08/2017 na UFMS pode contribuir para o controle mais efetivo dos processos, atuação
concomitante da SECOF/CFC/PROPLAN, e não somente ao final deste, além de
acompanhamento simultâneo do gestor do contrato.
Por todo o exposto, faz-se necessário a definição estruturada de competências e
responsabilidades pelos setores envolvidos no processo, de forma que os futuros gestores
e seus substitutos possam melhor desempenhar o seu papel.
Recomendação:
À PROPLAN:
5) Elaborar mapeamento do processo eletrônico de pagamentos recebidos, na nova
sistemática adotada pelo SEI, com ampla divulgação aos setores e gestores
envolvidos.

4.3.2 Constatação: Restrição à competitividade e favorecimento à empresa na fase
de habilitação e execução contratual
a) Situação 1: Descumprimento do item 3.1 do Termo de Referência, anexo ao
Pregão 155/2015, e alínea “II – v” da Cláusula Quarta – Das Obrigações:
Conforme previsto no item 3 – DOS SERVIÇOS, do Termo de Referência, anexo ao
Pregão 155/2015, constitui obrigação da empresa contratada:
3.1 - Para a execução dos serviços, de emissão de passagens terrestres, a empresa
contratada deverá:
a) Manter em Campo Grande-MS, um escritório ou posto de atendimento, com
linhas telefônicas próprias, inclusive para Fac-símile; no mínimo 1 (um)
equipamento (microcomputador com acesso à Internet), por atendente, integrado às
companhias, apto a utilizar o Sistema de concessão de Diárias e Passagens (SCDP),
adotado pelo contratante, e demais equipamentos/mobiliários necessários e
suficientes para a prestação dos serviços contratados, para a obtenção das
facilidades abaixo:
- execução de reserva automatizada, “on-line” e emissão de seu comprovante;
- emissão de bilhetes automatizados, “on-line”;
- consulta e informação de melhor rota ou percurso, “on-line”;
- consulta e frequência e equipamentos, “on-line”;
- consulta à menor tarifa disponível, “on-line”;
- impressão de consultas formuladas;
- alteração/remarcação de bilhetes; e
- combinação de tarifa.
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b) manter para o contratante ou à sua disposição, a qualquer momento, em horário
compreendido entre 08hs as 11hs e das 13hs as 18hs, de segunda a sexta-feira, posto
de atendimento com funcionários suficientes para atender prontamente as
solicitações decorrentes dos serviços relacionados na alínea “a”, deste item. Após
o horário estipulado nesta alínea, nos fins-de-semana e feriados, a contratada
deverá indicar o (a) empregado (a) para atender os casos excepcionais e urgentes,
disponibilizando para o contratante, plantão de telefones fixos e celulares;
(destacamos).

A mesma obrigação encontra-se na Cláusula Quarta – Das Obrigações, II – Contratada:
v) Dotar de infraestrutura adequada, o Posto de Atendimento citado no subitem 3.1,
com pessoal qualificado , necessário e suficiente para a prestação dos serviços com
pessoal qualificado, necessário e suficiente para a prestação dos serviços
contratados, como também responsabilizar-se pela manutenção dos recursos nele
alocados.

De fato, conforme mensagens trocadas no Pregão 155/2015 (fls. 198 – verso, processo
23104.004261/2015-21), o pregoeiro alertou à empresa quanto a esse item, que confirmou
seu atendimento:
Quadro 13:
Pregoeiro

21:10/2015
15:35:35

17.467.753/0001-04

21/10/2015
15:35:46
21/10/2015
16:40:54

17.467.753/0001-04

Para TITA EVENTOS EIRELI-EPP – Conforme
a alínea a do subitem 3.1 do termo de referência
diz que a empresa deverá manter em Campo
Grande – MS um escritório ou posto de
atendimento, o sr confirma e atende ao exigido?
Sim, confirmamos.
Prezado pregoeiro, poderia informar um telefone
para contato. Enviamos a documentação e
gostaríamos de confirmar o recebimento.

Em que pese a observação do pregoeiro, não há nenhum documento anexado ao processo
da contratação que comprove que a empresa mantém escritório ou posto de atendimento
na cidade de Campo Grande/MS. Pelo contrário, o endereço e telefone informados são da
cidade de Porto Alegre/RS, dados confirmados em consulta ao SCDP e ao site da Receita
Federal.
Considerando que todos os serviços prestados pela empresa são on-line, por meio de email ou comunicação do próprio SCDP, é forçoso reconhecer que este fato não prejudicou
a execução do contrato. De fato, os serviços listados no item ‘a’ não constituem óbice
para que empresas sediadas fora da cidade possam prestar o mesmo serviço, como é o
caso, e nem há justificativa no processo para a adoção desta exigência.
Por outro lado, deve-se levar em consideração o fato de que os contatos telefônicos com
a empresa que situar fora do Estado, a depender da frequência dessa ocorrência, implica
no aumento das despesas telefônicas do órgão.
No entanto, esse requisito constitui restrição à competitividade, uma vez que outras
empresas do país que poderiam prestar o mesmo serviço, e com propostas mais vantajosas
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para a Administração, não poderiam participar do certame, caso não possuíssem
condições de manter sede na cidade.
Aliás, tal exigência impacta diretamente na formulação de propostas do certame, haja
vista que quanto maior os encargos devidos no custo da execução do contrato, maior será
o valor da proposta da empresa, gerando maior desinteresse nas agências com sede fora
da capital.
Em face do exposto, conclui-se que houve restrição à competitividade do certame e
favorecimento da empresa contratada, por exigir que a empresa possua escritório ou posto
de atendimento na cidade de Campo Grande/MS, e posterior contratação de empresa que
não cumpre esta exigência.
Recomendações:
À PROADI:
6) Adotar o procedimento de registrar após o pregão se há documentos pendentes de
conferência pela unidade responsável pela formalização de contratos antes da sua
assinatura.
7) Nos próximos editais de contratação de agência de turismo, avaliar se há a
necessidade de se exigir que a empresa mantenha escritório ou posto de
atendimento na cidade de Campo Grande/MS, uma vez que todos os serviços
prestados são on line, de forma a ampliar a concorrência e buscar preços mais
vantajosos para a Administração.

b) Situação 2: prestação intempestiva de garantia por parte da Contratada e
perda de validade do seguro-garantia durante a vigência contratual.
O contrato administrativo previu na cláusula sexta a prestação de garantia no valor de 5%
do valor contratado (R$ 1.623.944,90), no prazo de cinco dias úteis após a assinatura do
contrato, o que resultaria em uma garantia no montante de R$ 81.197,24. Entretanto,
consta no processo seguro-garantia, com data de emissão em 18/3/2016, com vigência até
15/12/2016. Ressalta-se que não há renovação, após essa data, em desconformidade com
o item 14.9 do Termo de Referência, abaixo:
14.9 Deverá ser mantida, durante toda a vigência do contrato, garantia equivalente
a 5% (cinco por cento) do preço contratado, devendo ser apresentado em no máximo
10 (dez) dias corridos após o ato de assinatura do contrato, o comprovante de uma
das modalidades a seguir:[...] (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a possibilidade de exigência de garantia a ser fornecida pelo
contratado é uma prerrogativa da Administração, prevista no art. 56, da Lei nº 8.666/93,
que busca assegurar a adequada execução do contrato.
Por outro lado, sabe-se que a prestação de garantia representa um encargo econômicofinanceiro para o particular, de forma que, para promovê-la, tem que desembolsar
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recursos. Atento a isso, a lei adotou a faculdade de exigência da garantia, estabelecendo
que ficará a critério da autoridade competente, em cada caso, exigir a prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
Note-se também, que o valor da garantia não pode exceder cinco por cento do valor do
contrato (§2º do art. 56), não havendo óbice para a estipulação de valor menor. Portanto,
para fins de cálculo, no caso do contrato de agenciamento de viagens, a Administração
poderia excluir os valores relativos aos itens de repasse aos prestadores de serviço (hotéis,
seguradoras, Companhias rodoviárias), que não integram a proposta de preço das
licitantes, caso entender que não há riscos para a execução contratual6, sob pena de a
Administração exigir, a título de garantia, valor superior à pretensão econômica auferida
pela empresa contratada.
No entanto, uma vez prevista em contrato, e anteriormente no edital, a sua exigência no
prazo legal, e durante toda a vigência contratual, não constitui uma faculdade da
Administração, e sim uma obrigação, sob pena de rescisão unilateral.
Durante os trabalhos de auditoria, após questionamento desta unidade de Auditoria
Interna à Divisão de Contratos – DICT/CGM/PROADI a apresentar esclarecimentos
sobre a ausência da garantia contratual após 15/12/2016, esta encaminhou a renovação da
apólice de Seguro da empresa contratada, com vigência de 19/07/2017 a 15/12/2017.
Em face de todo o exposto, conclui-se que as falhas apontadas na celebração e na gestão
do contrato favoreceram a empresa contratada.
Recomendações:
À PROADI:
8) Nos próximos editais, avaliar a possibilidade de se exigir a garantia contratual em
porcentagem incidente sobre os valores que compõe efetivamente a proposta,
limitado a 5% do valor deste, e não dos itens que apenas constituam repasse de
recursos.
9) Fortalecer os mecanismos de controles administrativos para não permitir que a
empresa deixe de apresentar a garantia contratual, quando exigida, ou a sua
renovação, que constituem motivos para a rescisão do contrato.

No Acórdão nº 1251/2017 – TCU – Plenário, a Corte de Contas entendeu que o valor dos itens que
constituem mero repasse às agências de turismo não integram o valor da proposta, de forma que as
microempresas e empresas de pequeno porte não podem ser indevidamente prejudicadas para fins de
aplicação do direito de preferência da Lei Complementar 123/2006.
6
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4.3.3 Constatação: Ausência de detalhamento nas fatura e Notas Fiscais da
composição do valor do serviço da Agência de Viagens, e das Notas Fiscais das
empresas subcontratadas.
Os documentos que comprovam a efetiva prestação do serviço, e a composição dos
valores das faturas e notas fiscais estão previstos no item 5 – OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA, e 12 – DA FORMA DE PAGAMENTO, do Termo de Referência,
anexo ao Pregão 155/2015, abaixo:
5.30.1 – Junto com a fatura da agencia de viagem, dentre outros documentos e
informações, devem ser anexadas notas fiscais das empresas prestadoras de
serviços tais como: seguradoras, de hotéis ou empresas congêneres. No caso da
passagem rodoviária junto com a fatura da agencia de viagem, devem ser anexados
documentos do SCDP (PCDP), cópia de bilhetes de passagens, dentre outros.
5.31 - Responsabilizar-se por todos os pagamentos das faturas ou notas fiscais
referentes os serviços avençados na contratação.
[...]
12.1 O pagamento será efetuado quinzenalmente até o 10º (decimo) dia útil a contar
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada da comprovação de
recolhimento dos encargos sociais e dos demonstrativos, devidamente atestada pelo
setor competente, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de
Referência. [...]
12.3 - A agência de viagem apresentará documento de cobrança observando-se o
seguinte:
I - apresentará fatura e nota fiscal em seu nome somente em relação ao valor
cobrado pela intermediação da comercialização do bilhete de passagem ou pela
prestação do serviço de agenciamento de viagens;
II - apresentará à contratante faturas de sua emissão, separadas por prestador do
serviço, das quais deverão constar:
a) o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
da empresa prestadora do serviço e o número e valor da nota fiscal, com cópia da
nota fiscal em anexo, no caso de despesas de hospedagem e seguro; e
b) o nome e o número de inscrição no CNPJ da empresa prestadora do serviço e o
número e valor do bilhete de passagem rodoviária emitido pela empresa.

Verificou-se, após análise dos processos, a ausência de detalhamento do número de
serviços de agenciamento (pessoas hospedadas) em todas as notas fiscais apresentadas,
cabendo a quem atestar o serviço prestado analisar nos documentos anexados (notas
fiscais das subcontratadas) a quantidade e valores das diárias dos hotéis/restaurantes, que
nem sempre estão expressos ou claros7.
Cumpre ressaltar que a possibilidade de exigência de detalhamento nas faturas e notas
fiscais é uma prerrogativa da Administração que busca um adequado cumprimento do
contrato. Além disso, a descrição detalhada que perfeitamente individualize cada

7

Notas Fiscais: NF 13571 (fls. 92); NF 4255 (fls.390); NF 12706 (fls. 412); NF 42036 (fls.526); NF 235
(fls. 535); NF 13821 (fls. 542); NF 1516 (fls. 732); NF 12975 (fls.749) e NF 8005 (fls. 770).
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solicitação/evento, além de proteger a própria contratada em termos do serviço ofertado,
é fundamental para o controle e segurança da contratante no que de fato foi solicitado.
Não obstante, verificou-se nas notas fiscais liquidadas que somente o gestor ou fiscal do
contrato possuem a responsabilidade da conferência dos serviços descritos na nota fiscal,
sem a participação formal do servidor/unidade solicitante.
Nesse sentido, a respeito do estágio da liquidação da despesa, o Art. 63 da Lei nº 4.320/64
assim dispõe:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito”.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Infere-se, portanto, que embora a lei não recomendasse expressamente a obrigatoriedade
de realização de diligências na perspectiva de apurar a veracidade de documento, essa
medida constitui boa prática administrativa, e um aprimoramento do processo de controle,
visto que a unidade solicitante possui informações mais detalhadas sobre a existência de
ocorrências na execução do serviço.
Em face de todo o exposto, conclui-se que a falta de detalhamento nas faturas e notas
fiscais dificulta a análise das mesmas, uma vez que não se pode afirmar o valor unitário
e a quantidade real de participantes em cada evento proposto e a correta identificação da
solicitação garante a consistência das informações geradas pela contratada.
Recomendações:
À PROADI:
10) Nos próximos editais, exigir detalhamento nas faturas/notas fiscais que compõe
efetivamente o serviço prestado, para subsidiar a comprovação da despesa
faturada.
11) Adotar o procedimento de ateste das faturas/notas fiscais, para fins de liquidação
da despesa, por quem solicitou o serviço em conjunto com o gestor/fiscal do
contrato.
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4.3.4. Constatação: Inscrição de empenhos em Restos a Pagar não processados fora
das hipóteses previstas no art. 35, do Decreto nº 93.872/96.
Verificou-se que R$ 34.579,10 em empenhos foram anulados devido a lançamentos
indevidos e R$ 288.613,51 anulações resultantes de obrigações que não foram cumpridas
no exercício seguinte, somando –se R$ 323.192,61 em anulações dos quais fazem parte
dos empenhos originais inscritos em Restos a Pagar que somam R$ 485.431,86.
Importante salientar que somente deverão permanecer inscritos em restos a pagar até o
adimplemento por parte dos fornecedores a inscrição que se baseou em uma das hipóteses
previstas nos incisos I ou II do art. 35, do Decreto n° 93.872/86, in verbis.
Art . 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de
dezembro, para todos os fins, salvo quando:
I - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele
estabelecida;
II - vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação
da despesa, ou seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da
obrigação assumida pelo credor;

Cumpre salientar que, por ocasião do Relatório de Auditoria nº 03/2017, verificou-se que
a Coordenadoria de Gestão Financeira e Contábil – CFC/Proplan emitiu a CI Circular nº
02/2017, de 13/03/2017, a todas as Unidades, solicitando análise dos saldos atuais da
notas de empenhos inscritas em Restos a Pagar, e orientando para que a sua liquidação
fosse efetuada no prazo máximo de 45 dias. Essa medida foi responsável pela redução
significativa dos saldos por meio de cancelamentos de obrigações que não possuam mais
condição de validade.
Diante da análise dos fatos acima mencionados, enfatizamos a importância de que o
gestor ou unidade responsável pela execução do Contrato nº 212/2015 observe as
definições trazidas pelo Decreto n° 93.872/86, em seu art. 35, acerca dos critérios para
inscrição dos empenhos em restos a pagar, com o fito de evitar que valores que não se
enquadrem nas hipóteses previstas no referido artigo sejam anulados por ocasião do
encerramento do exercício.
Recomendação:
À PROADI (Gestor):
12) Solicitar a anulação das Notas de Empenho antes do encerramento do exercício,
mediante controle das obrigações que não serão adimplidas com a contratada, de
forma que não haja inscrição em restos a pagar em desacordo com o disposto no
art. 35, do Decreto n° 93.872/86.
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4.4 Assunto: Recomendações dos órgãos de controle
4.4.1 Informação: Irregularidades apontadas no Relatório da CGU/MS nº
201503716.
Em trabalho realizado pela Controladoria-Geral da União no Estado de Mato Grosso do
Sul, que resultou no Relatório de Demandas Externas nº 201503716, analisou-se a
contratação e execução de serviços repassados a agências de viagens pela UFMS no
período de 2010 a 2015. Cumpre destacar que o atendimento das recomendações exaradas
no referido Relatório encontra-se em fase de monitoramento pela CGU/MS, que ainda
não se manifestou pelo acatamento ou não.
Não obstante, com base nos Achados de Auditoria elencados no presente relatório,
avaliamos a seguir se as Constatações apontadas refletem de igual forma no Contrato nº
212/2015, vigente até dezembro de 2017, e não auditado pela CGU, naquela ocasião:
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Quadro 14:

CONSTATAÇÃO
Superestimativa do item "emissão
de passagens" do Pregão
Eletrônico nº 30/2010 com
potencial
redução
da
competitividade do certame.

CONSTATAÇÕES DA CGU
DESCRIÇÃO
RECOMENDAÇÃO
Implemente procedimentos de controle
no setor de planejamento de compras
A UFMS utilizou apenas 42% do
de modo a compatibilizar a real
valor estimado na contratação.
demanda da UFMS com as aquisições
futuras.

SITUAÇÃO ATUAL
Apesar de detalhar o quantitativo que compõe
o valor total estimado, não há detalhamento
no processo justificando a quantidade e os
valores estimados.
O contrato atual previu apenas passagens
terrestres, uma vez que o próprio órgão
contrata as empresas de passagens aéreas por
meio do SCDP. A quantidade estimada e o
valor unitário do serviço compõem o valor
estimado total.

Ausência de orçamento detalhado
em planilhas que expressem os O valor estimado contemplava
quantitativos e os custos unitários passagens aéreas e terrestres, sem
dos serviços licitados no Pregão detalhar a quantidade de cada um.
Eletrônico nº 30/2010.

Implemente
procedimentos
de
controle, no setor de planejamento de
compras, de modo a prever os
quantitativos e custos das futuras
aquisições.

O grupo de itens possuem
Ausência de parcelamento do naturezas diferentes que poderiam
objeto do Pregão Eletrônico n° cercear a competitividade (frete,
30/2010.
armazenagem,
hospedagem,
passagens).

Implemente
procedimentos
de
controle, no setor de planejamento de
compras, de modo a parcelar os objetos O grupo de itens contratado é apenas de
quando
inviável
técnica
e agenciamento de viagens e hospedagens, não
economicamente a licitação em havendo parcelamento de outro objeto.
conjunto.

Restrição da competitividade do
certame pela não admissão do
somatório de atestados de
capacidade técnica no Pregão
Eletrônico nº 30/2010.

A não admissão de somatório de
atestados para comprovar a
capacidade técnica não foi
devidamente fundamentada, uma
vez que tal restrição não
importaria necessariamente na
escolha mais técnica.

Não houve recomendação
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O contrato atual permitiu apenas atestado
com características compatíveis com o objeto
da licitação, e não quantidades: 9.5.1
Atestado de capacidade técnica ou
certidão(ões)
de
capacidade
técnica
fornecido(a)(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, em papel timbrado
da licitante, que comprove(m) a prestação de
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serviços, pelo licitante, com características
compatíveis com as do objeto desta licitação.
Implemente
procedimentos
de
Contratação do serviço de seguro
controle, no setor de planejamento de
Constou o item no contrato, mas
com Condor Turismo sem prévia
compras, de modo a evitar a
no edital não constava.
licitação.
contratação de objetos que não foram
previamente licitados.
Recomenda-se o ressarcimento dos
Apesar de não contemplar este valores apurados como indevidos na
Pagamentos por refeições e outros item no contrato, a gestora/fiscal amostra realizada (R$ 4.826,70), sem
itens de consumo sem prévia do contrato aprovou o pagamento prejuízo de novos levantamentos e
licitação.
de faturas contendo estas apurações visando a identificação e
despesas.
ressarcimento de todos os valores
devidos.
Ausência de orçamento detalhado
em planilhas que expressem os
quantitativos e os custos unitários
dos serviços licitados no pregão
eletrônico nº 21/2014.

Não houve detalhamento dos
tipos de acomodações e/ou
serviços a serem contratados, de
forma que a subjetividade poderia
causar distorções na composição
do
preço
das
empresas
interessadas.

Implemente
procedimentos
de
controle, no setor de planejamento de
compras, de modo a prever os
quantitativos e custos das futuras
aquisições.

Há previsão no Edital e no contrato de serviço
de seguro.

Há previsão no Edital e no contrato de
hospedagem com alimentação

Apesar de detalhar o quantitativo que compõe
o valor total estimado, não há justificativa no
processo sobre o valor e quantidade estimada.
Mesmo não interferindo no valor do
agenciamento, recomenda-se que a gestão
elabore normativo quanto à categoria do
quarto por natureza e finalidade da
solicitação.

Implemente
procedimentos
de
controle, no setor de planejamento de
Ausência de segregação de
Atuação do Coordenador de compras, de modo a impedir a
funções durante o trâmite do
Houve a segregação de funções em todas as
Gestão de Materiais como concentração de atos processuais sobre
processo
administrativo
do
fases do processo da contratação.
pregoeiro.
um mesmo servidor, assegurando o
Pregão Eletrônico nº 21/2014.
cumprimento
do
princípio
da
segregação de funções.
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Exclusão de licitantes por
considerar inexequível a proposta,
Indícios de direcionamento do
sem antes dar a oportunidade da
objeto do Pregão Eletrônico nº
empresa comprovar a sua
21/2014 para a empresa Almeida
exequidade;
ausência
de
Turismo.
prestação de garantia; rescisão
amigável sem sofrer penalidade.

Superfaturamento apurado de R$
20.184,77 na aquisição de
passagens aéreas por Almeida
Turismo.

Valores
apresentados
pela
empresa nas Notas Fiscais não
condizem com os valores
efetivamente contratados.

Superfaturamento apurado de R$
100.098,41 na contratação de
serviços de hospedagem por
Almeida Turismo.

Valores
apresentados
pela
empresa nas Notas Fiscais não
condizem com os valores
efetivamente contratados.

Valores
apresentados
pela
Superfaturamento apurado de R$
empresa nas Notas Fiscais não
3.408,00 na locação de containers
condizem com os valores
por Almeida Turismo.
efetivamente contratados.

Recomenda-se
a
apuração
de
responsabilidades dos servidores da
UFMS e da empresa Almeida Turismo
em relação ao suposto favorecimento
que a última recebeu na licitação e
execução contratual.

Recomenda-se o ressarcimento dos
valores
apurados
como
superfaturamento na amostra realizada
(R$ 20.184,77), sem prejuízo de novos
levantamentos e apurações visando a
identificação e ressarcimento de todos
os valores devidos.
Recomenda-se o ressarcimento dos
valores
apurados
como
superfaturamento na amostra realizada
(R$ 100.098,41), sem prejuízo de
novos levantamentos e apurações
visando a identificação e ressarcimento
de todos os valores devidos.
Recomenda-se o ressarcimento dos
valores
apurados
como
superfaturamento na amostra realizada
(R$ 3.408,00), sem prejuízo de novos
levantamentos e apurações visando a
identificação e ressarcimento de todos
os valores devidos.
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As duas empresas que tiveram propostas
mais vantajosas no Pregão nº 155/2015 foram
desclassificadas
(descumprimento
de
subitem do edital, e a pedido). Em consulta
ao quadro societário e endereços das
empresas não foram encontrados vínculos, ou
indícios de conluio. No entanto, verificou-se
a ausência de prestação de garantia no prazo
estipulado
e
desrespeito
ao
item
contratual/editalício de manter sede na cidade
de Campo Grande/MS.
Não há previsão contratual de aquisição de
passagens aéreas. As Notas Fiscais
eletrônicas das empresas subcontratadas são
encaminhadas para conferência do valor.

As Notas Fiscais eletrônicas das empresas
subcontratadas são encaminhadas para
conferência do valor.

Não há previsão contratual de locação de
containers. As Notas Fiscais eletrônicas das
empresas subcontratadas são encaminhadas
para conferência do valor.
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Superfaturamento apurado de R$
7.045,17 na aquisição de
passagens aéreas por Escultoria
Negócios Empresariais.

Valores
apresentados
pela
empresa nas Notas Fiscais não
condizem com os valores
efetivamente contratados.

Superfaturamento apurado de R$ Valores
apresentados
pela
9.256,00 na locação de containers empresa nas Notas Fiscais não
por
Escultoria
Negócios condizem com os valores
Empresariais.
efetivamente contratados.

Recomenda-se o ressarcimento dos
valores
apurados
como
superfaturamento na amostra realizada
(R$ 7.045,17), sem prejuízo de novos
levantamentos e apurações visando a
identificação e ressarcimento de todos
os valores devidos.
Recomenda-se o ressarcimento dos
valores
apurados
como
superfaturamento na amostra realizada
(R$ 9.256,00), sem prejuízo de novos
levantamentos e apurações visando a
identificação e ressarcimento de todos
os valores devidos.
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Não há previsão contratual de aquisição de
passagens aéreas. As Notas Fiscais
eletrônicas das empresas subcontratadas são
encaminhadas para conferência do valor.

Não há previsão contratual de locação de
containers. As Notas Fiscais eletrônicas das
empresas subcontratadas são encaminhadas
para conferência do valor.
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4.5 Assunto: Gestão de Riscos
4.5.1 Informação: Gerenciamento de Riscos da Contratação de Agenciamento de
Viagens.
Conforme preconiza a IN CGU/MP nº 01/2016, o dirigente máximo da organização é o
principal responsável pelo estabelecimento da estratégia da organização e da estrutura de
gerenciamento de riscos, cabendo à unidade de Auditoria Interna realizar a medição e
avaliação da eficácia e eficiência dos controles internos da gestão da organização, bem
como apoiar o Comitê de Governança e Gestão de Riscos e Controles da UFMS nas suas
decisões.
O assunto também foi tratado na Instrução Normativa nº 5, de 25 de maio de 2017, que
dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta,
autárquica e fundacional, incluindo-se na etapa de planejamento da contratação o
Gerenciamento de Riscos8 (art. 20), antes da elaboração do Termo de Referência,
conforme atividades previstas nos artigos 25 a 27, abaixo:
Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes
atividades:
I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do
Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou
que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação;
II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de
ocorrência e do impacto de cada risco;
III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações
para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações
de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem;
e
V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de
contingência.
Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe
de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da
contratação previstas no art. 19.
Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos9.
§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação, pelo menos:
I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

8

GERENCIAMENTO DE RISCOS: processo para identificar, avaliar, tratar, administrar e controlar
potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da
organização (Anexo I, da IN 05/2017).
9

MAPA DE RISCOS: documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o
procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos (Anexo I, da
IN 05/2017).
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II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores
responsáveis pela fiscalização.
§ 2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante do
Anexo IV.
Art. 27. Concluídas as etapas relativas aos Estudos Preliminares e ao Gerenciamento
de Riscos, os setores requisitantes deverão encaminhá-los, juntamente com o
documento que formaliza a demanda, à autoridade competente do setor de licitações,
que estabelecerá o prazo máximo para o envio do Projeto Básico ou Termo de
Referência, conforme alínea “c” do inciso I, do art. 21.

Nota-se, no Parágrafo Único do art. 25, que a responsabilidade pelo Gerenciamento de
Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação. No âmbito da estrutura
administrativa da UFMS, caberá ao Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura instituir
comissões ou grupos de trabalhos responsáveis pela elaboração de Mapa de Risco de cada
contratação a ser realizada.

Figura 3
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Levando-se em consideração que a Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017
entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação, tem-se a oportunidade para, neste
momento, elaborar Mapa de Risco das contratações de agenciamento de viagens, com
base nas informações propostas no modelo de Mapa de Riscos identificado na figura 3.
Cumpre salientar que ainda não foi publicada a Política de Gestão de Riscos da UFMS e
o Modelo de Gerenciamento de Risco que estabelecem a metodologia de avaliação dos
riscos e critérios para mensurar o impacto e probabilidade. Dessa forma, utilizamos neste
momento o modelo sugerido pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e
Administração – FORPLAD, conforme tabela abaixo:
Tabela 2
Baixa

Probabilidade

Impacto

Rara possibilidade de
ocorrer; passível de
mitigar
com
as
estratégias
já
programadas

Média

Alta

Alta possibilidade de
Possibilidade
de
ocorrer; dificuldades
ocorrer; passível de
de mitigar mesmo
mitigar com custos e
com recursos e ações
ações adicionais
adicionais

Baixo

Médio

Alto

Prejuízo a metas
exigindo
novos
projetos ou ações

Perda de capacidade
de gestão; demanda
adicionais de tempo e
recursos

Graves prejuízos a
objetivos
e
ao
cumprimento
da
missão institucional

Ressalta-se que a classificação dos riscos como aceitáveis ou inaceitáveis depende da
tolerância ao risco de cada gestor responsável, cabendo a esta unidade de Auditoria
Interna apenas subsidiar a tomada de decisões com base nos riscos que possam vir a afetar
os objetivos do órgão.
Segue anexo ao presente relatório o Mapa de Riscos elaborado com base nos Achados de
Auditoria citados no presente trabalho.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho possui avaliação objetiva e subjetiva quanto aos aspectos legais e
procedimentais desenvolvidos pela UFMS, buscando aprimorar os controles, bem como
recomendar a adoção de providências às autoridades quanto às eventuais falhas
identificadas na contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens.
Na oportunidade, lembramos que a Auditoria Interna tem por missão zelar pela boa e
regular aplicação dos recursos públicos e prestar assessoramento à gestão,
acompanhando, orientando e avaliando os atos e fatos administrativos, tendo em vista a
eficiência, a eficácia, a efetividade e o cumprimento da legislação pertinente. E é
justamente nesse enfoque de assessoramento que a Auditoria Interna desenvolve seus
trabalhos, no intuito de corroborar ainda mais com os esforços da gestão em aperfeiçoar
a sua missão institucional com o menor risco possível.
As seguintes impropriedades/irregularidades foram constatadas durante os trabalhos:
1) Ausência de estudo preliminar contendo a justificativa e detalhamento dos
quantitativos estimados e custo unitário dos serviços licitados;
2) Superestimativa de itens que compõem os quantitativos e valores do Termo de
Referência;
3) Ausência de limite de valores e critérios definidos pela Administração nas
despesas com hospedagens;
4) Remuneração antieconômica de serviço de agenciamento de
viagem/hospedagem;
5) Ausência de rotinas estruturadas que forneçam segurança para os gestores e
fiscais, e seus substitutos, conhecerem os fluxos processuais da execução
contratual;
6) Restrição à competitividade pela exigência de posto de atendimento na cidade de
Campo Grande, sem justificativa;
7) Exigência de seguro garantia em valor excessivo em relação ao valor dos
serviços prestados pela empresa contratada;
8) Celebração de contrato com a empresa, sem que esta cumpra com os requisitos
editalícios (posto de atendimento em Campo Grande-MS)
9) Falha da gestão contratual pela não exigência da garantia no prazo estipulado no
contrato e pela perda de validade do seguro-garantia durante a vigência
contratual;
10) Ausência de detalhamento nas fatura e Notas Fiscais da composição do valor do
serviço da Agência de Viagens, e das Notas Fiscais das empresas
subcontratadas;
11) Inscrição de empenhos em Restos a Pagar não processados sem que haja
obrigações futuras a serem cumpridas no exercício seguinte;
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12) Recomendações dos órgãos de controle não atendidas.
Conclui-se que, para que a Administração cumpra adequadamente a sua missão
institucional e possa mitigar os riscos identificados é necessário envidar esforços no
sentido de atender as recomendações abaixo, as quais serão acompanhadas por meio do
Relatório Gerencial publicado na página da internet da Auditoria Interna, e comunicadas
à Controladoria-Geral da União, por ocasião do envio do Relatório Anual de Auditoria
Interna, em fevereiro de 2018:
1) Fazer constar nos processos de contratação de bens e serviços Estudos
Preliminares, que visem atender às necessidades das unidades da UFMS,
conforme as diretrizes constantes do Anexo III da IN nº 05, de 25/05/2017
(PROADI)
2) Estabelecer, por meio de normativo ou de editais de contratação, categorias ou
valores limites a serem gastos com hospedagens e refeições, a pessoas em
deslocamento por interesse da instituição, adotando-se os valores das diárias
praticadas aos servidores da Administração Pública Federal como parâmetro.
(Reitoria/PROADI)
3) Abster-se de renovar o Contrato 212/2015 firmado com a empresa Tita Eventos
Eireli - EPP e promova, com a devida antecedência, nova licitação para
contratação dos respectivos serviços, com vistas a cumprir a não prorrogação do
Contrato e evitar a contratação emergencial; (PROADI)
4) Definir no próximo edital de contratação de agência de viagens que o fato gerador
da remuneração a ser paga pelo serviço de agenciamento de hospedagem será a
reserva (por hotel) efetivamente utilizada, independente da quantidade de
hóspede/quartos/apartamentos, ou que gere ônus em seu cancelamento.
(PROADI)
5) Elaborar mapeamento do processo eletrônico de pagamentos recebidos, na nova
sistemática adotada pelo SEI, com ampla divulgação aos setores e agentes
envolvidos. (PROPLAN)
6) Adotar o procedimento de registrar após o pregão se há documentos pendentes de
conferência pela unidade responsável pela formalização de contratos antes da sua
assinatura. (PROADI)
7) Nos próximos editais de contratação de agência de turismo, avaliar se há a
necessidade de se exigir que a empresa mantenha escritório ou posto de
atendimento na cidade de Campo Grande/MS, uma vez que todos os serviços
prestados são on line, de forma a ampliar a concorrência e buscar preços mais
vantajosos para a Administração. (PROADI)
8) Nos próximos editais, avaliar a possibilidade de se exigir a garantia contratual em
porcentagem incidente sobre os valores que compõe efetivamente a proposta,
limitado a 5% do valor deste, e não dos itens que apenas constituam repasse de
recursos. (PROADI)
9) Fortalecer os mecanismos de controles administrativos para não permitir que a
empresa deixe de apresentar a garantia contratual, ou a sua renovação, que
constituem motivos para a rescisão do contrato. (PROADI)
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10) Nos próximos editais, exigir detalhamento nas faturas/notas fiscais que compõe
efetivamente o serviço prestado, para subsidiar a comprovação da despesa
faturada. (PROADI)
11) Adotar o procedimento de ateste das faturas/notas fiscais, para fins de liquidação
da despesa, por quem solicitou o serviço em conjunto com o gestor/fiscal do
contrato. (PROADI)
12) Solicitar a anulação das Notas de Empenho antes do encerramento do exercício,
mediante controle das obrigações que não serão adimplidas com a contratada, de
forma que não haja inscrição em restos a pagar em desacordo com o disposto no
art. 35, do Decreto n° 93.872/86. (PROADI/GESTOR)
Destacamos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de riscos
passíveis de serem observados, mas sim servir como orientação para as boas práticas da
Administração Pública.
Em atendimento ao parágrafo único do art. 17 da Resolução COUN nº 70, de 25 de
setembro de 2014, encaminhe-se à Reitoria, à PROADI e à PROPLAN para
conhecimento e providências, e ao Conselho Universitário, para conhecimento.
Destacamos que, conforme determina o art. 8º da Instrução Normativa - CGU nº 24, de
17/11/2015, o presente relatório será encaminhado à Controladoria-Geral da União –
CGU/MS, em até 30 (trinta) dias de sua conclusão.
É o relatório.

Campo Grande, 24 de agosto de 2017.

Kleber Watanabe Cunha Martins
Chefe da Auditoria Interna
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ANEXO I – MAPA DE RISCOS
Macroprocesso: Gestão de Licitação e Contratos
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens e serviços correlatos, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais e internacionais, hospedagens com refeição (refeição
somente para o hospede), e Seguro de viagem internacional.

Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor

Identificação e Análise de Riscos
Risco / Dano
Fonte de risco / Causa
Ausência
de
estudo
e
Superestimativa de itens que orçamento
detalhado
em
compõem os valores estimados planilhas que expressem os
do Termo de Referência.
quantitativos e os custos
unitários dos serviços licitados.

Gastos
excessivos
com
Ausência de limite de valores e
hospedagens e refeição em
critérios nas despesas com
valores superiores aos pagos aos
hospedagens.
servidores públicos por lei.

Remuneração do serviço de
Agenciamento
de
Superfaturamento
e
Viagem/Hospedagem
por
antieconomicidade do contrato.
pessoa, e não por grupo ou
serviço individual

Avaliação de Riscos
Probabilidade Impacto

Alta

Média

Alta

Médio

Médio

Médio
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Tratamento de Riscos
Ação Preventiva

Responsável
Unidade

Fazer constar nos processos de contratação
de bens e serviços Estudos Preliminares,
que visem atender às necessidades das
unidades da UFMS, conforme as diretrizes
constantes do Anexo III da IN nº 05, de
25/05/2017.

PROADI

Estabelecer, por meio de normativo ou de
editais de contratação, categorias ou
valores limites a serem gastos com
hospedagens e refeições, a pessoas em
REITORIA /
deslocamento por interesse da instituição,
PROADI
adotando-se os valores das diárias
praticadas aos servidores da Administração
Pública Federal como parâmetro.
Definir no próximo edital de contratação de
agência de viagens que o fato gerador da
remuneração a ser paga pelo serviço de
PROADI
agenciamento de hospedagem será a
(COMISSÃO
reserva (por hotel) efetivamente utilizada,
DE T.R.)
independente
da
quantidade
de
hóspede/quartos/apartamentos, ou que gere
ônus em seu cancelamento.
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Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor

Identificação e Análise de Riscos

Avaliação de Riscos

Risco / Dano

Fonte de risco / Causa

Favorecimento à empresa na
fase de habilitação e execução
contratual por descumprimento
de exigência editalícia.

Ausência de rotina de controle
sobre itens editalícios não
atendidos
pela
empresa
contratada.

Restrição à competitividade por
exigir que a empresa mantenha
escritório
ou
posto
de
atendimento na cidade de
Campo Grande/MS.

Ausência de estudos sobre as
demandas internas de viagens e
dos riscos de a empresa não
estar situada em Campo
Grande/MS.

Restrição à competitividade por
Valor excessivo cobrado a
exigência de garantia contratual
título de seguro garantia.
em valor excessivo.

Probabilidade

Média

Média

Alta

Impacto

Tratamento de Riscos

Responsável

Ação Preventiva

Unidade

Alto

Adotar o procedimento de registrar após o
pregão se há documentos pendentes de
PROADI
conferência pela unidade responsável pela (PREGOEIRO
formalização de contratos antes da sua - DICT/CGM)
assinatura.

Alto

Avaliar se há a necessidade de se exigir que
a empresa mantenha escritório ou posto de
atendimento na cidade de Campo
PROADI
Grande/MS, uma vez que todos os serviços (COMISSÃO
prestados são on line, de forma a ampliar a
DE T.R.)
concorrência e buscar preços mais
vantajosos para a Administração.

Médio

Exigir em Edital a garantia contratual em
PROADI
porcentagem incidente sobre os valores que
(DICT/CGM compõe efetivamente a proposta, limitado
COMISSÃO
a 5% do valor deste, e não dos itens que
DE T.R.)
apenas constituam repasse de recursos.
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Identificação e Análise de Riscos
Risco / Dano

Avaliação de Riscos

Fonte de risco / Causa

Gestão do Contrato

Favorecimento à empresa na
fase de habilitação e execução Ausência de acompanhamento
contratual pela não exigência da prestação de garantia por
de prestação da garantia parte da Contratada;
contratual.
Ausência de rotinas referentes a
gestão e fiscalização de
contrato para o servidor, e seus
substitutos, e aos setores
envolvidos nos pagamentos
pelos serviços executados.
Ausência de detalhamento nas
faturas e Notas Fiscais da
Falta de segurança no ateste
Agência de Viagens e das
das Notas Fiscais por quem
empresas subcontratadas.
tem a função de conferir a
regularidade e conformidade Ateste das Notas Fiscais pelo
dos valores e do serviço gestor, sem envolvimento da
prestado.
unidade
solicitante
dos
serviços.
Morosidade nas tramitações
processuais de pagamento de
serviços prestados; ausência
de transparência processual
aos interessados.

Inscrição de empenhos em
Restos
a
Pagar
não
processados
fora
das
hipóteses previstas no art. 35,
do Decreto nº 93.872/96.

Deficiência
na
Gestão
Contratual no controle e
acompanhamento dos saldos
das notas de empenho.

Probabilidade

Média

Média

Impacto

Tratamento de Riscos

Responsável

Ação Preventiva

Fonte de risco
/ Causa

Médio

Fortalecer os mecanismos de controles
administrativos para não permitir que a
PROADI
empresa deixe de apresentar a garantia
(DICT/CGM) contratual, ou a sua renovação, que
GESTOR
constituem motivos para a rescisão do
contrato.

Médio

Elaborar mapeamento do processo
eletrônico de pagamentos recebidos, na
nova sistemática adotada pelo SEI, com
ampla divulgação aos setores e agentes
envolvidos.

Média

Alto

Média

Médio

Alta

Alto

PROPLAN

Exigir detalhamento nas faturas/notas
fiscais que compõe efetivamente o serviço
GESTOR
prestado, para subsidiar a comprovação da
despesa faturada.
Adotar o procedimento de ateste das
faturas/notas fiscais, para fins de liquidação
GESTOR da despesa, por quem solicitou o serviço
UNIDADE
em conjunto com o gestor/fiscal do SOLICITANTE
contrato.
Solicitar a anulação das Notas de Empenho
antes do encerramento do exercício,
mediante controle das obrigações que não
serão adimplidas com a contratada, de
GESTOR
forma que não haja inscrição em restos a
pagar em desacordo com o disposto no art.
35, do Decreto n° 93.872/86.
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