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        Senhor Coordenador-Geral, 
 
 
        Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n° 
224348, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da 
Instrução Normativa SFC n° 01, de 06/04/2001, apresentamos os resultados 
dos exames realizados sobre o processo anual de contas apresentado pela 
SECRETARIA EXECUTIVA/MDIC. 

I - INTRODUÇÃO 

2. Os trabalhos de campo foram realizados no período de 27/03/2008 a 
30/04/2008, por meio de testes, análises e consolidação de informações 
coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do 
processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às 
normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma 
restrição foi imposta à realização dos exames, exceto no tocante à 
intempestividade na apresentação de determinados documentos e informações 
requeridos por meio de Solicitações de Auditoria. 
 
II - RESULTADO DOS TRABALHOS 

3. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e 
respectivos conteúdos exigidos pela IN TCU nº 57/2008 e pelas DN TCU nº 
94/2008 e 97/2009. 
 
4. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-94/2008, e em face 
dos exames realizados, efetuamos as seguintes análises, que versam sobre 
o conjunto de Unidades abrangidas pelo processo de contas em questão: 
 
4.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
- MDIC, a Secretaria Executiva é a Unidade responsável pelo Programa 0750 
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– Apoio Administrativo, que tem como objetivo geral prover o Ministério 
dos meios administrativos para implementação e gestão dos seus Programas 
finalísticos. Em função da materialidade, dentre as Ações desse Programa, 
a Equipe de Auditoria selecionou, para análise, a Ação 2000 – 
Administração da Unidade, cuja execução em 2008 encontra-se demonstrada 
no quadro a seguir, ressaltando que não há meta física para a referida 
Ação:  

 
Programa Ação Tipo de 

Meta 
Planejada 
(LOA + 

Créditos) 

Realizada % 

0750 - Apoio 
Administrativo 

2000 -
Administração da 
Unidade 

financeira 97.614.511 93.385.192 95,67 

Fonte: SIGPlan 
 
4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS E 
CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO 

De acordo com o Manual Técnico do Gerente de Programa, disponível no 
sítio http://www.sigplan.gov.br, para cada programa deve existir pelo 
menos um indicador, capaz de medir a evolução do problema identificado na 
sociedade, ser coerente com o objetivo do programa e ser sensível à 
contribuição das principais ações. Essas características são aplicáveis 
aos programas finalísticos, não se referindo, portanto, ao Programa 0750 
- Apoio Administrativo. Quanto aos controles internos, durante a 
realização dos trabalhos foram identificadas falhas nos procedimentos de 
análise das prestações de contas de recursos transferidos por meio de 
convênios e de formalização de processos licitatórios, de dispensas e 
inexigibilidades de licitação. Em vista disso, por meio de Nota de 
Auditoria foi recomendado à Unidade: abster-se de aprovar prestações de 
contas cuja documentação vá de encontro aos dispositivos aos quais os 
instrumentos se vinculam e às determinações do Tribunal de Contas da 
União; estabelecer rotinas de acompanhamento dos empenhos realizados em 
cada objeto de gasto, a fim de evitar compras simultâneas de material da 
mesma natureza acima do limite previsto no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, sem a devida licitação; nos processos licitatórios, bem como de 
dispensa e inexigibilidade de licitação, aperfeiçoar a metodologia de 
pesquisa de preços no mercado com vistas a alcançar a maior quantidade 
possível de interessados; estabelecer prazos para que os setores 
demandantes de material façam suas solicitações anuais, de modo a tornar 
possível a licitação, em conjunto, de bens da mesma natureza, 
racionalizando as compras; atentar para os orçamentos de empresas 
integrantes do mesmo grupo econômico como fonte exclusiva de consulta, 
visando às garantias de que efetivamente representam as condições de 
mercado; e exigir previamente o maior número possível de garantias sobre 
a capacidade técnica que o futuro contratado deve possuir para a boa 
execução do serviço pretendido. O acompanhamento das recomendações 
formuladas será efetuado via revisão e monitoramento do Plano de 
Providências Permanente. 
 
4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  

A partir de consultas efetuadas no SIAFI, verificamos que no exercício 
sob exame, por meio da CGRL foram celebrados os Convênios n° 629128 (R$ 
140.000,00), com a Prefeitura Municipal de Brochier/RS, visando à 
construção de um barracão industrial, e n° 631660 (R$  696.488,00), com o 
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Centro de Design do Paraná, visando à promoção comercial de produtos 
brasileiros de classe mundial, com reconhecida excelência em design, 
totalizando R$ 836.488,00. Das análises efetuadas nos instrumentos em 
referência, não identificamos situações consideradas atípicas. Em relação 
às prestações de contas de recursos transferidos mediante convênios, de 
acordo com dados do SIAFI em 2008 a CGRL aprovou o montante de R$ 
1.435.444,77. Dos exames efetuados, foram constatadas falhas nos 
procedimentos de análise e aprovação das prestações de contas, bem como 
na documentação comprobatória, especialmente sobre: comprovantes de 
despesas emitidos antes e após a vigência do convênio; pagamento 
antecipado de despesa pelo convenente; e notas fiscais sem a 
identificação do número do Convênio. Em vista do exposto, por meio de 
Nota de Auditoria foi recomendado à Unidade abster-se de aprovar 
prestações de contas cuja documentação vá de encontro aos dispositivos 
aos quais os instrumentos se vinculam e às determinações do Tribunal de 
Contas da União. O acompanhamento das recomendações formuladas será 
efetuado via revisão e monitoramento do Plano de Providências Permanente. 
 
4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS  

Apresentamos, na tabela a seguir, informações quanto ao comportamento das 
despesas executadas pela Secretaria Executiva, considerando os Empenhos 
liquidados do exercício, por modalidade de licitação: 
 

Execução 
2006 2007 2008 Modalidade 

Valor % Valor % Valor % 
Não se Aplica 6.793.165,70 11,36 12.187.299,73 16,90 7.151.976,03 11,34 
Dispensa  19.703.271,08 32,97 17.486.665,08 24,25 23.977.688,54 38,03 
Inexigibilidade 1.226.679,15 2,05 2.417.438,68 3,35 2.447.176,08 3,88 
Concorrência 5.118.017,67 8,57 5.385.411,29 7,47 3.270.219,20 5,19 
Tomada de Preços 1.218.465,58 2,04 768.310,79 1,07 508.020,72 0,81 
Suprimento de 
Fundos 

32.092,26 0,05 23.946,45 0,03 30.037,12 0,05 

Pregão 25.364.189,54 42,45 33.667.558,79 46,69 25.544.401,53 40,52 
Convite 296.715,40 0,50 173.054,84 0,24 112.415,00 0,18 

Total 59.752.596,38 100 72.109.685,65 100 63.041.934,22 100 
Fonte: SIAFI  

 
Como se observa, após um aumento em 2007, o valor referente à modalidade 
Pregão, em 2008, retornou ao patamar de dois anos antes, mantendo-se como 
a modalidade mais utilizada pela Unidade nos últimos três exercícios. Em 
2008, representou 86,53% do total dos empenhos. Em relação às modalidades 
Tomada de Preços e Convite, confirmou-se a tendência de redução na 
utilização dessas duas modalidades no período apurado. Destaca-se o 
crescimento das despesas realizadas por meio de dispensa de licitação, 
especialmente se comparado a 2007, confirmando a posição de segunda 
modalidade mais utilizada. Para aferir a regularidade das licitações e 
contratações realizadas em 2008, abrangendo a avaliação da modalidade de 
licitação utilizada, a composição formal dos processos e o correto 
enquadramento das dispensas e inexigibilidades, selecionamos para 
análise, por meio de amostra não probabilística, processos que totalizam 
R$ 5.004.900,47. Em face dos exames realizados, constatamos falhas 
pontuais e de natureza formal, que foram objeto de recomendações feitas 
por meio de Nota de Auditoria, cujo acompanhamento será efetuado via 
revisão e monitoramento do Plano de Providências Permanente.  Entretanto, 
no tocante à Dispensa de Licitação n° 119/2008, que resultou na 
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celebração do Contrato n° 44/2008 com a empresa Dcorline Conservação e 
Limpeza Ltda., visando à prestação de serviços de suporte técnico 
operacional, apoio administrativo e atividades auxiliares, constatamos: 
a) ausência de objetividade e razoabilidade na definição do perfil dos 
profissionais e dos serviços básicos; as remunerações das categorias 
denominadas 'Suporte Técnico Especializado' situaram-se acima dos 
salários das categorias abrangidas pela Convenção Coletiva de Trabalho 
entre os sindicatos representativos dos trabalhadores e empregadores do 
setor de serviços terceirizáveis do Distrito Federal; e c) funcionários 
postos à disposição do MDIC no amparo do Contrato n° 44/2008, que 
deveriam desempenhar atividades para as quais foram designados, na 
realidade executavam outras funções. Dessa forma, foi recomendado à 
Unidade, em contratações dessa natureza, observar para que a definição do 
perfil dos profissionais de fato corresponda ao serviço pretendido, 
fazendo constar dos autos os critérios utilizados para tal definição; 
considerar como fonte de pesquisa de preços também as informações 
constantes das Convenções Coletivas dos sindicatos representativos dos 
empregados e empregadores, como forma de obter subsidios para a análise 
das propostas; e efetuar o levantamento das atividades de fato realizadas 
pelos funcionários no período de execução da avença, de forma a 
confrontar com aquelas previstas contratualmente, providenciando, no caso 
de comprovado prejuízo para a Administração em virtude de remuneração a 
maior por trabalhos de complexidade inferior à exigida, a apuração das 
responsabilidades e o ressarcimento dos valores pagos em desacordo. 
 
4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Efetuamos o levantamento, no Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos - SIAPE, do quantitativo de pessoal do MDIC no período 
2006/2007/2008 e identificamos, em comparação com os dados apresentados 
pela UJ no item 16 do Relatório de Gestão 2008, distorções relativas ao 
total de ativos permanentes, requisitados, nomeados para cargo em 
comissão, cedidos, requisitados de empresa e estagiários. Após a 
solicitação de esclarecimentos por parte da equipe de auditoria, a CGRH 
apresentou as devidas informações, as quais foram consideradas 
suficientes para aclarar as questões, ficando a evolução no quantitativo 
de pessoal do MDIC demonstrada conforme o quadro a seguir: 
 

Exercício Situação 
2006 2007 2008 

Ativo Permanente 511 493 455 
Aposentado 111 119 119 
Requisitado 25 28 24 
Nomeado Cargo Comissão 82 79 74 
Natureza Especial 1 1 1 
Cedido 78 71 70 
Requisitado de Outros Órgãos 69 63 33 
Aposentado TCU 733/94 3 3 3 
Exercício Descentralizado de Carreira 42 41 37 
Estagiário - - 71 
Beneficiário Pensão 105 107 108 

Total 1.027 1.005 995 
Fonte: SIAPE. 
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4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU  

A partir de levantamento realizado na página do Tribunal de Contas da 
União - TCU na Internet, e de solicitação de informações junto à Unidade, 
identificamos o Acórdão n° 1.238/2008 – Plenário, que trata do 
monitoramento do cumprimento das determinações contidas nos Acórdãos n° 
667/2005 e n° 2.171/2005, ambos do Plenário daquela Corte de Contas, por 
meio dos quais foram expedidas determinações ao MDIC referentes à 
contratação de serviços na área de informática. Com base na documentação 
apresentada pela Unidade, verificamos o atendimento às determinações 
exaradas nos subitens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do referido Acórdão. 
 
4.7 PROGRAMAS E PROJETOS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS COM ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 

Não aplicável à Unidade. 
 
4.8 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA  

Não aplicável à Unidade. 
 
4.9 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

De acordo com os dados do Sistema de Cadastro de Diárias e Passagens - 
SCDP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2008 a CGRH, 
visando a atender às unidades do MDIC, realizou despesas com diárias no 
montante de R$ 1.374.976,77, representando uma redução de 5,64% em 
relação ao exercício de 2007. Ainda de acordo com o SCDP, as despesas com 
passagens aéreas registraram um acréscimo de 14,65% em relação a 2007, 
totalizando R$ 2.719.910,33. Por meio de amostra não probabilística, 
selecionamos para análise os processos dos servidores que representaram 
os maiores gastos com diárias e passagens no MDIC, não tendo sido 
verificadas impropriedades/irregularidades.   
 
4.10 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES  

No exercício sob exame, a Unidade efetuou despesas por meio do Cartão de 
Pagamento do Governo Federal (Cartão Corporativo) no montante de R$ 
9.045,73, dos quais R$ 5.310,00 ocorreram na modalidade saque e R$ 
3.735,73 por meio de cartão de crédito. Do total geral de gastos, 
procedemos à análise de R$ 3.768,25, ou 45,66%. Identificamos, em relação 
a um dos processos analisados, despesas ocorridas durante fiscalizações 
de convênios em municípios dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, as 
quais foram consideradas impróprias para a finalidade da viagem. Mediante 
GRU, foi providenciado o recolhimento do valor corrigido de R$ 469,34, 
referente às despesas acima mencionadas e, por meio de Nota de Auditoria, 
efetuamos recomendações à Unidade no sentido de esta adotar as medidas 
apuratórias que entender cabíveis e verificar a possibilidade de 
estabelecer parcerias com outros órgãos federais, da estrutura do MDIC ou 
não, visando à disponibilização de veículos para a realização das 
referidas fiscalizações. O acompanhamento da implementação das 
recomendações formuladas será efetuado via revisão e monitoramento do 
Plano de Providências Permanente. 
 
5. Entre as constatações levantadas pela equipe, não foi identificada ocorrência 
de dano ao erário ou não foi possível, em função dos exames realizados, efetuar 
a estimativa de eventual prejuízo. 
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III - CONCLUSÃO 

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

Brasília, 29 de junho de 2009 
 
 
 



 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 
 

CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
CERTIFICADO N.º     : 224348 
UNIDADE AUDITADA    : SEC.EXECUTIVA/MDIC 
CÓDIGO              : 280107 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO N.º        : 52000.005847/2009-21 
CIDADE              : BRASILIA 
 
 
          Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos 
de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período 
de 01Jan2008 a 31Dez2008. 
 
2.        Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo 
do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, 
em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e 
atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela(s) 
unidade(s), bem como a aplicação de outros procedimentos julgados 
necessários no decorrer da auditoria. 
 
3.        Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o 
escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de 
Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224348 consideramos: 
 
3.1 No que concerne à gestão de outros responsáveis, não constantes do 
art. 10 da IN TCU nº 57/2008: 
 
 
3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por Sigilo”    SUBS PLANEJ ORÇ GESTÃO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
2.1.1.3 
Descrição imprecisa do perfil dos profissionais e dos serviços básicos, e 
pagamento a maior em função de serviços prestados diferentes do pactuado, 
na contratação de serviços terceirizados de suporte técnico operacional, 
apoio administrativo e atividades auxiliares. 
 
 



CPF            NOME                        CARGO           
“Nome e CPF protegidos por Sigilo” COORD GERAL DE REC LOGISTICO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
2.1.1.3 
Descrição imprecisa do perfil dos profissionais e dos serviços básicos, e 
pagamento a maior em função de serviços prestados diferentes do pactuado, 
na contratação de serviços terceirizados de suporte técnico operacional, 
apoio administrativo e atividades auxiliares. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por Sigilo”   COORD CONTRATOS CONVENIOS 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
2.1.1.3 
Descrição imprecisa do perfil dos profissionais e dos serviços básicos, e 
pagamento a maior em função de serviços prestados diferentes do pactuado, 
na contratação de serviços terceirizados de suporte técnico operacional, 
apoio administrativo e atividades auxiliares. 
 

Brasília, 29 de junho de 2009 
 
 
 
 

SERGIO NOGUEIRA SEABRA 
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
 
 
 

 
 
 



. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 

                         
 
RELATÓRIO Nº        : 224348 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO Nº         : 52000.005847/2009-21 
UNIDADE AUDITADA    : SECRETARIA EXECUTIVA  
CÓDIGO              : 280107 
CIDADE              : BRASILIA 
 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 
SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade 
acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza 
gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados pela 
equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este 
órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício, 
cuja certificação foi pela Regularidade com Ressalvas. 

2.      No exercício de 2008 a Secretaria Executiva, por meio da CGRL, 
concluiu a transferência das unidades da SECEX no Rio de Janeiro para 
Brasília, possibilitando a redução de custos administrativos.  

3. Quanto aos controles internos, foram identificadas 
fragilidades nas áreas de suprimento de bens e serviços, e de convênios. 
Foram feitas recomendações com o objetivo de sanear as falhas apontadas, 
bem como de melhorar os controles internos e os procedimentos dessas 
áreas.  

4.        Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, 
art. 9º da Lei nº 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do 
Decreto nº 93.872/86 e inciso VIII, art. 12 da IN/TCU/Nº 57/2008, e 
fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 
Certificado de Auditoria. Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao 
Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento 
Ministerial de que trata o art. 52 da Lei nº 8.443/92, e posterior 
remessa ao Tribunal de Contas da União. 
 

Brasília, 29 de junho de 2009 
 
 
 
 

MARCOS LUIZ MANZOCHI 
Diretor de Auditoria da Área Econômica 


