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Nota Técnica REG’)~0

009/2008

UNIDADE : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA ia REGIÃO
INTERESSADOS : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERÊNCIA PROCESSO 2.314/2007
ASSUNTO : PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM ATENDIMENTO À NOTA TÉCNICA 00 1/2007

Senhora Diretora,

Trata-se da apresentação de manifestação de unidades

técnicas subordinadas à Secretaria de Administração (SECAD) acerca

das recomendações da Nota Técnica 01/2007, referente ao Contrato

35/2005, firmado com a MAQ PRON Informática Ltda., constante às fis.

83—89 do Processo Administrativo (P.A.) 2314/2007 e no E—mail/SECAD

de 04/04/2008 (fls.90—96)

As manifestações e as providências adotadas pelas unidades

técnicas foram analisadas com o objetivo de avaliar e de,

sinteticamente, registrar os resultados alcançados com a

implementação das recomendações da Nota Técnica, em cumprimento ao

disposto no item 09 do Anexo VI da Decisão Normativa 85/2007—TCU.

II SITUAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

O resultado da análise foi incluído no anexo desta Nota

Técnica, em que se destaca a necessidade especial de articular

informações entre as unidades internas da Administração com vista à

integração de rotinas para ampliar o controle administrativo nas

contratações e no acompanhamento dos contratos continuados.

A Nota Técnica 01/2007 apresentou sete recomendações de

auditoria. Uma recomendação foi avaliada como implementada. Seis em

fase de implementação pela SECAD, o equivalente a 85%.

III CONCLUSÃO

Em face do exposto, sugere—se seja encaminhada a presente

Nota Técnica à SECAD para ciência da avaliação realizada pela DIAUD

sobre as manifestações apresentadas às recomendações da Nota Técnica

01/2007.

Solicita—se a adoção de providências para cada uma das

recomendações consideradas em implementação, cujo resultado deverá

ser apresentado no modelo do Plano de Providências anexo, até o dia

16/09/2008.
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O Plano de Providências será analisado e registrado no

Relatório de Auditoria de Gestão da Tomada de Contas Anual, subtítulo

Auditorias Planejadas e Realizadas: Resultados e providências

adotadas a partir das constatações feitas pelas auditorias (Anexos VI

e X da DN TCU 85, de 19/09/2007)

À consideração superior.

Brasília, 16 de junho de 2008.

Maril~~sada Silva Érica~Terayama
E e~gada do SETATE Enca~re~gada do SETPRA

~a~eg~SE~ a~o~u~a05

De acordo.

Encaminhe—se à SECAD na forma proposta/

Brasília, 16 de j nho de 2008.

Ivanilde Na cimento de Castro
Diretora da Seci~etaria de Controle Interno
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As unidades técnicas
manifestaram-se da seguinte
forma:
a) A DIACO alegou ser de sua
competência o acompanhamento
documental do contrato (fl.85);
b) A DIMAP concordou com a
recomendação e informou que
será observada em futuros
ajustes, no que lhe couber (fl.87).

A recomendação foi considerada em implementação, pois
as justificativas apresentadas, especificamente pela
DIACO, não observaram o disposto no Regulamento de
Serviço, haja vista que a competência para
acompanhamento dos contratos administrativos é
complementar, em todos seus aspectos. Dentre outras
competências, o Regulamento de Serviço dispõe que
compete à DIACO: a) ‘Acompanhar e supervisionar a
conferência dos contratos e convênios em seus aspectos
jurídicos, econômicos e administrativos;” b)
“Coordenar, orientar e acompanhar a execução dos
contratos e corivênios em suas cláusulas essenciais e
acessó~as”

Monitorar o estabelecimento de mecanismos de controle
da execução dos contratos continuados com vistas a
instrumentalizar a adequada coordenação entre as
unidades envolvidas.

Recomenda ões de A ditoria Manifestação do Responsável Análise da Manifestação do Responsável e das Reiteração para Recomendação de AuditoriaÇ U no P.A. 2.31 412007 (fis 83.89) Providências Adotadas dirigida à SECAD

8 1 Supnmir qualquer exigencia de atestados acervo tecnico Nao consta manifestação da A recomendação foi considerada em implementação pois Encaminhar os autos as unidades tecnicas para resposta
registrado ou fornecido pelo CREA assim como anotações e Comissao Permanente de não constam respostas das unidades tecnicas e as e providencias informando as medidas adotadas para
outros correlatos para contratação de serviços por meio de Licitaçao (CPL) e do Setor de providencias adotadas pela Secretana de Administração evitar novas ocorrencias
pregão em face do disposto nas Leis 5 19411966 6 48911977 Analise e Pareceres Juridicos (SECAD) para evitar novas ocorrências
10 520/2002 e Decreto 3 555/2000 (SETPAJ) em relaçao as

exigencias inseridas em Editais

8 2 Observar nos futuros ajustes a correta caractenzação do A DIMAP concordou com a A recomendaçao foi considerada em implementação pois Encaminhar os autos as unidades tecnicas envolvidas
objeto com iflclusaø do tombamento a fim de evitar o ocorrido recomendação e informou a não houve ciencia e manifestação das demais unidades (CPL e DIACO) para conhecimento e manifestaçao
no Contrato 3512005, e permitir o acompanhamento pontual e adoção desta em futuros ajustes envolvidas nas fases interna e externa do procedimento acerca das providencias que adotaram com vistas a
sistematico dos contratos pelo executor e unidades de controle (fI 87) licitatono e contratação (CPL e DIACO) a) Evitar novas ocorrencias• b) Permitir o adequado controle administrativo;

c) Possibilitar acompanhamento pontual e sistematico
~ dos contratos pelo executor.

8 3 Apurar os valores que deixaram de ser supnmidos do preço A DIACO apurou a fl 84 valor A recomendaçao foi considerada em implementação pois Monitorar junto a DIACO o recolhimento pela MAQ
contratado em decorrencia da inativaçao ou desfazimento das superior ao apresentado na Nota esta pendente o recolhimento do valor apurado pela DIACO PRON do valor apurado conforme levantamento
maquinas de escrever e calcular manutenidas durante a Tecnica 001/2007 A nova planilha a fl 84 dos autos constante a fi 84 com a devida atualizaçao monataria
vigencia do Contrato 35/2005 inclusive pela inobservancia ao foi objeto de analise pelo SETPAJ
cronograma de manutençao preventiva com vistas a devoluçao que sugeriu o encaminhamento
ao erario dos autos para deliberaçao pela

• : SECOI (fl,88).

8.4 Avaliar o estabelecimento de mecanismos de controle da
execução dos contratos continuados, como por exemplo, a
criação de ReIató~ios de Acompanhamento a serem
encaminhados à DIACO bimestralmente, ou em outra
periodicidade, pelos respectivos executores, com vistas a
possibilitar o imediato conhecimento de alterações físicas na
execução do objeto e instrumentalizar a coordenação entre
ambos.
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R omenda es de A ditoria Manifestação do Responsável Análise da Manifestação do Responsável e das Reiteração para Recomendação de Auditoriaec ÇO U no P.A. 2.31412007 (fis 83.89) Providências Adotadas dirigida à SECAD

8 5 Avaliar a inserçao da obrigação em futuros contratos de A DIMAP concordou com a A recomendaçao foi considerada em_implementação pois Encaminhar os autos as unidades tecnicas envolvidas
tUê2~imilar de a contratada recomendaçao e informou que não houve ciencia e manifestação das ~emi~s unidades (CPL e DIACO) para conhecimento e manifestaçao

a) Fornecer relatonos de atendimento técnico específicos para adotara o procedimento em futuros envolvidas i~íÏases interna e externa do procedimento acerca das providencias que adotaram com vistas a
manutençoes preventivas ajustes (fl 87) lí~it~torio e contratação (CPLe DIACO) a) Evitar novas ocorrencias
b) Cotar valores distintos para cada tipo de serviço de modo b) Permitir o adequado controle administrativo
que os pagameptos sejam efetuados por manutenções c) Possibilitar acompanhamento pontual e sistematico
efetivamente realizadas, dos contratos pelo executor
c) Apresentar cronograma anual de execução de manutençoes Monitorar a adequada coordenaçao entre as unidades
preventivas objetivando separar as rotinas de prevençao das entre as unidades informando as medidas adotadas para
de correção e facilitar a fiscalização evitar novas ocorrencias
d) Comunicar ao Tribunal sobre a descontinuidade de serviços
de manutenção de equipamento quando o conserto estiver
impossibilitado por nao possuir peça de reposiçao no mercado
ou for economicamente inviavel (quando o custo de reposiçao
de peças exceder o valor de mercado do equipamento)
e) Dar garantia minima de 90 (noventa) dias nos serviços
realizados e nas~ su~stifuTdas
8 6 Incluir nos ‘~uiii~êh1~$s contratuais a relação dos A DIMAP concordou com a A recomendação foi considerada em implementação pois Encaminhar os autos as unidades tecnicas envolvidas
equipamentos sujeitos a prestaçao dos serviços com os recomendaçao e informou que não houve ciencia e manifestação das demais unidades (CPL e DIACO) para conhecimento e manifestaçao
respectivos tombamentos patrimoniais adotara o procedimento em futuros envolvidas nas fases intema e externa do procedimento acerca das providencias que adotaram com vistas a

ajustes (fl 87) licitatorio e contrataçao (CPL e DIACO) d) Evitar novas ocorrencias
e) Permitir o adequado controle administrativo
f) Possibilitar acompanhamento pontual e sistematico

dos_contratos_pelo_executor
87 Unificar de forma lógica os itens constantes do Sistema de A DIMAP concordou com a A recomendação foi considerada implementada, mas nao Recomendaçao implementada
Registro Patrimonial (SRP), evitando que bens identicos sejam recomendaçao e regularizou a constou nos autos a providencia adotada Contudo
lançados em codigos distintos a exemplo do ocorrido com os impropriedade verificada pela venficaç~o junto ao SICAM possibilitou a comprovação cuja
bens de codigos 5236 009 006 e 5236 009 010 haja vista a auditona unificando os codigos copia foi anexada as fis 97-98
necessidade de Padronizaçao e classificaçao do material distintos
prevista_na_lN_TRF_14_01


