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Destinatário(s): PROAD / CGSA / Divisão de Contratos. 

 

Assunto: Previsão de cláusula contratual nos contratos de gerenciamento de 

obras que determine o repasse periódico de informações à UFABC. 

 

 

 

NOTA DE AUDITORIA Nº 004/2021 

 

 

1. Considerando que: 

1.1. A execução da ação de avaliação n° 04/2019 constante do PAINT 2019, a 

qual resultou no Relatório de Auditoria n° 20200031 e que teve por objeto a 

apuração de denúncia quanto à especificação de laboratórios e sistema de 

exaustão do “Bloco L”, especialmente quanto a sua Constatação n° 01, 

intitulada “Falha de planejamento e gestão dos processos de execução 

contratual” quanto ao relatado no item 3.1.c.1 Constatação 1: Item 2, que 

noticia a impossibilidade de a TÜV Rheinland Serviços Industriais Ltda. - 

empresa contratada para apoiar o gerenciamento e fiscalização das obras 

na UFABC, em atender solicitação de auditoria em razão de falha em seus 

servidores de dados, fato esse que revelou a ausência de rotina de 

repasse periódico de informação da contratada para a contratante, 

resultando na inexecução parcial do contrato, fato este que prejudica o 

resgate histórico das informações acerca do objeto pactuado; 

1.2. Os sucessivos contratos firmados com a referida empresa – Contrato nºs 

44/2008, 43/2011, 31/2012 e 02/2015, cuja a soma dos prazos de vigência 

aponta para o período de atuação de 4.063 dias ininterruptos, no entanto, 

a avaliação quanto à qualidade do serviço prestado somente ocorreu 

quando do término do último prazo de vigência – 02/02/2020, ocasião em 

que se constatou que não houve, durante a execução do objeto contratual 

                                                
1 Relatório de Auditoria nº 2020003 encontra-se disponível em https://audin.ufabc.edu.br/relatorios. 

https://audin.ufabc.edu.br/relatorios
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- Contrato nº 02/2015, a transferência tempestiva da documentação 

originada durante sua execução razão pela qual a empresa recebeu 

sanção administrativa no âmbito do Contrato nº 02/2015 (autos nº 

23006.001831/2014-58 em conjunto com as sequências nº 31 a 42 do 

processo contido no SIG-remoto); 

1.3. O Contrato nº 02/2015 era composto de 84 obrigações que a TÜV 

Rheinland Serviços Industriais Ltda. deveria cumprir junto a UFABC até a 

data de 02/02/2020. Contudo, conforme parecer elaborado pela Divisão de 

Contratos (fls. 3.872-3.873) constatou-se o descumprimento de 51,14% do 

item 4.5.2 do edital, que determinou que a Contratada deveria possuir 

“Sistema de Gerenciamento Técnico para Projetos e Obras”, não obstante 

o referido instrumento contratual ter sido objeto de 5 apostilamentos que 

elevaram o valor da contratação para R$ 16.268.989,03 (dezesseis 

milhões, duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove reais 

e três centavos). 

2. Cabe-nos apresentar as seguintes considerações: 

2.1 Com base nos documentos contidos nos autos 23006.001831/2014-58 em 

conjunto com as sequências nº 31 a 42 que, não obstante a negligência da 

referida empresa quanto à salvaguarda da documentação objeto do 

instrumento contratual e as sanções aplicadas - multa no valor de R$ 

9.761,39 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove 

centavos) e o impedimento de licitar com a UFABC por 2 anos, tais 

medidas não são capazes de mitigar a ausência dos registros históricos 

das obras da UFABC visto que, em entrevista à AUDIN (em 06/02/2020), o 

fiscal do contrato afirmou que “os registros de documentação ficavam com 

a gerenciadora e [...] espero que tenha sido repassado à UFABC”. Cabe 

consignar que, idealmente, a Gerenciadora foi contratada para apoiar a 

execução das atividades de gerenciamento das obras e fiscalização dos 

contratos, havendo, também, responsabilidade do Fiscal do Contrato (por 

meio das medições, atestes e registros) e da Divisão de Contratos 

(acompanhamento de prazos e avaliações de qualidade, entre outros) em 
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atuar de forma conjunta a fim de garantir o regular cumprimento do objeto 

avençado com a finalidade de preservar os interesses da UFABC. 

2.2 Cabe ainda esclarecer, que a estrutura de controles internos dos órgãos 

públicos federais deve contemplar três linhas de defesa da gestão a qual 

deve comunicar, de forma clara, as responsabilidades de todos os atores 

envolvidos, provendo uma atuação coordenada e eficiente, sem 

sobreposições ou lacunas, sendo que enquanto a 1ª linha de defesa 

garante que as atividades sejam realizadas de acordo com as metas e 

objetivos organizacionais, contemplando controles primários circunscritos 

aos macroprocessos finalísticos, a 2ª linha se ocupa da gestão geral, por 

meio da supervisão e monitoramento, de modo a assegurar que as 

atividades que competem à 1ª linha sejam desenvolvidas e executadas de 

forma apropriada.  

2.3 Assim, entendemos que a CGSA / Divisão de Contratos, possui função 

própria de atuação na perspectiva da 2ª linha de defesa organizacional 

com relação ao assunto, uma vez que enseja a “[...] gestão dos contratos 

de serviços, garantindo que o objeto contratado seja fornecido conforme 

edital, controlando o desempenho da empresa contratada quanto ao objeto 

de seu fornecimento.” e, portanto, tem fundamental papel na garantia de 

conformidade e desempenho das atividades que competem à 1ª linha de 

defesa, ou seja, a execução e fiscalização de contratos firmados  pelas 

unidades que compõem os macroprocessos finalísticos. 

3. Conclusão:  

3.1. Diante do exposto, e com intuito de antecipar-se a novos eventos de riscos 

semelhantes em futuras tratativas relacionadas à execução contratual, 

recomendamos à Divisão de Contratos: 

● Inserir em contratos futuros, quando couber, cláusula que 

expressamente obrigue a Contratada a estabelecer rotina de repasse 

periódico de informações à Contratante com vistas a subsidiar a fiel 

execução do objeto pactuado bem como proporcionar o resgate 

histórico de informações. 
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● Abster-se de celebrar Termos Aditivos sem o resultado da avaliação 

dos serviços já prestados. 

4. Por fim, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

À apreciação superior, 

Santo André, 04 de março de 2021. 

 

 

 

Bruna Armonas Colombo 
Administradora 

 Gebel Eduardo M. Barbosa 
Administrador 

 

De acordo. Remeta-se conforme o proposto. 

 

 

Rosana de Carvalho Dias 
Auditora-chefe 

 


