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PARECER DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

Trata-se da análise dos atos de gestão do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica no exercício de 20 15, conforme disposto no Decreto Federal nº 3.59 1/2000 e 
em cumprimento à Decisão Normativa - DN TCU nº 146, de 30 de setembro de 20 15. 
acerca da qual esta unidade de aud itori a emite o parecer previsto em seu art. 2°. II I. 

O presente Parecer e Relatório de Auditoria Interna têm como objetivo, 
apresentar a síntese das avaliações e dos resultados dos exames realizados, bem como, se 
mani festar sobre os subitens a seguir conforme as orientações publicadas no sistema e
Contas. observadas as áreas e atividades planejadas no Plano Anual de Auditoria Interna 
(Paint) para o exercício em exame. 

Os trabalhos realizados na Auditoria foram desenvolvidos alinhados ao 
Plano Estratégico do Conselho Administrativo de Defesa Econôm ica (Cade)

1 
e foram 

executados com o foco voltado para atendimento ao Paint 20 15. Todas as ações planejadas 
foram executadas. 

l. A Auditoria Interna do Cade 

As Unidades do Cade foram reestruturadas a partir do Decreto nº 7.738. de 
28 de maio de 20 12, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão do Cade; remanejou cargos em comissão e funções de confiança; 
alterou os Decretos nº 6.06 1, de 15 de março de 2007. nº 2. 18 1, de 20 de março de 1997. e 
nº 1 .306, de 9 de novembro de 1994. 

O Decreto tratou. no Capítulo 11 de seu Anexo. da Estrutura Organizacional 
do Conselho. dispondo, na alínea b, inciso 11. art. 2° do Anexo, a Auditoria como órgão 
seccional e definindo suas competências no art. 17 deste mesmo Anexo. As competências 
da Auditoria, também estão di spostas no art. 16 do Regimento Interno do Cade (RICade). O 
RICade foi aprovado por meio da Resolução nº 1, de 29 de maio de 20 12.2 

O RICade estabelece em seu art. 10 que a Un idade de Auditoria faz parte da 
estrutura da Presidência do Tribunal. 

A Auditoria Interna (Audit) tem como propósito primord ial, apo iar e 
assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos 
administrativos e proteção do seu patrimônio, por meio de: (i) fiscali zação contábil. 
financeira, orçamentária e operacional da Autarquia. revisando e avaliando a efi các ia da 
aplicação de seus controles; (ii) acompanhamento. mediante relatórios, da execução do 
orçamento do Cade em todos os seus aspectos; e (iii ) promoção e execução de estudos. 

1 Disponível em: http://www.cade.gov .br/Default.aspx?84a467a9769494b682c29b 
1 Disponível em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?f74bdb2dc45aae7486b384d26ed7 
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A escolha do titular da Auditoria é feita pelo Presidente do Conselho e 
enviada à aprovação da Controladoria Gera l da União (CG U). nos termos do art. 15. ~ 5º 
do Decreto 3.59 1. de 6 de setembro de 2000. 

Os trabalhos de aud itoria foram rea li zados cm estrita observância às normas 
de auditoria aplicáveis, com autonomia e objetividade. com foco no acompanhamento 
preventivo dos atos e fatos de gestão pertinentes ao exercício de 20 15. 

Não foi imposta nenhuma restrição de acesso a informações ou setores 
durante o desenvolvimento das ações de auditoria 

2. A Avaliação dos Controles Internos 

os termos da IN/TCU nº 63/20 1 O, fo ram analisados os controles internos 
administrativos da unidade no intuito de verificar a conformidade dos atos de gestão e da 
capacidade desses controles identificarem. evitarem e corrigirem fa lhas e irregularidades. 
bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes. 

Dos exames dos processos disponibilizados para esta unidade de auditoria. 
observou-se a conform idade quanto à análise da lega lidade. legitimidade e economicidade 
da gestão em relação aos padrões normativos operac ionais. As impropriedades encontradas 
demonstram que há frag ilidades nos controles internos da unidade, entretanto. não tiveram 
significativa relevância e nem materialidade que comprometessem o alcance dos objetivos 
e metas estabelec idos pelo Conselho. Todas as impropriedades foram devidamente 
apontadas em relatórios específicos por meio de recomendações. com a finalidade de 
corrigir fa lhas e evitar irregularidades. 

Das auditorias realizadas, verifica-se que os controles internos 
adm inistrativos do Órgão estão atrelados à própria tramitação processual que prevê as 
etapas de supervisão di reta e análi se jurídica, permitindo assim a ident ificação. prevenção 
e correção de fa lhas e irregularidades, bem como a min imização de ri scos. 

Importante ressaltar que durante a realização das ações de controle fo i 
possível detectar situações em que a Administração ao identificar impropriedades, 
inconsistências ou equívocos de natureza formal. adotou as providências saneadoras 
competentes. Esta medida indica a busca pelo fortalecimento dos controles internos 
administrativos e aprimoramento da gestão. 

Entretanto, os con tro les administrativos necessitam de aprimoramento que 
os tornem mais efetivos. transparentes, seguros e rastreáveis. em especial, que apoiem a 
gestão de suprimentos de bens e serviços a fim de mitigar a ocorrência de inconsistências, 
sobretudo nos processos referentes aos contratos prestados ao Cade por terceiros pessoa 
jurídica e aq ui sição de bens e serviço. 
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3. As rotinas de acompanhamento e de implementação, das recomendações da 
auditoria interna pela UCP 

As recomendações são informadas por meio dos memorandos no bojo de 
cada processo que é enviado para manifestação da unidade. No momento da elaboração dos 
relatórios pre liminares. são incluídas as recomendações que ainda permaneceram em 
aberto. Nesta ocasião a unidade tem a oportunidade de informar sobre as implementações 
reali zadas. Quando não atendidas em sua completude. a Administração apresenta no 
processo as j ustificativas para o não atendimento. 

No exercício subsequente. as ações de auditoria incluem uma questão 
específica sobre o atendimento às recomendações fei tas pela Audit tomando por base as 
informações dos relatórios anteriores das unidades. 

Deste modo. os resultados dos trabalhos da Audit são monitorados durante a 
realização de ações de auditoria ou por meio de Solicitações de Aud itoria (SA) ao longo 
do exercício. 

4. A sistemática para monitoramento dos resultados decorrentes dos trabalhos 
da auditoria interna 

Todas as constatações e recomendações são registradas em planilha 
específica de modo a possibilitar o gerenciamento dos trabalhos. bem como o andamento 
do atendimento das recomendações exaradas nos relatórios de auditoria. 

5. Como a alta gerência toma conhecimento das recomendações feitas pela 
auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de 
tais recomendações 

A alta gerência toma c iência das recomendações por meio dos Relatórios 
Finais elaborados pela Audit e encaminhados à Presidência após todos os tramites 
administrati vos pertinentes. É enviado a inda. ao final de cada exercício. o Relatório Anua l 
de Auditoria, contendo todas as ações realizadas, constatações e recomendaçõe . 

6. A sistemática de comunicação à alta gerência, sobre riscos considerados 
elevados decorrentes da não implementação das recomendações da auditoria 
interna 

Não foram registradas s ituações de recomendações não implementadas ou 
com encaminhamento para o atendimento na ava liação do exercíc io seguinte à 
recomendação. Caso houvesse. os riscos decorrentes dessa não implementação seriam 
comunicados diretamente ao dirigente máximo do Conselho. 

7. Informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho da a uditoria 
interna do exercício 2015 
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O Plano Anual de Ati vidades da Auditoria Interna (Pain t) contemplou a 
programação dos trabalhos da unidade de aud itoria interna para o exercício de 20 15. Foram 
planejadas 26 ações com alocação de 5.296 homens-hora para sua realização, considerando 
25 1 dias úteis e três servidores laborando oito horas diárias. 

Em razão de fatores internos e externos e não programados. o cronograma 
sofreu algumas adequações sem que tenha sido comprometida a rea lização de todas as 
ações previstas no Paint 20 15. 

As ações de auditoria realizadas visando análi se dos atos e fatos da gestão do 
Cade. ocorridos no exercício em questão. resultaram na elaboração de 15 Re latórios de 
Auditoria. Os extratos das in fo rmações contidas nos relatórios produzidos por esta Audit 
estão espelhados no Relatório Anual de Auditoria Interna - Raint 20 15. 

As ações da Auditoria Interna examinaram os seguintes aspectos da Gestão: 

• Gestão de Recursos Humanos: 

o Auditar as alterações reali zadas na fo lha de pagamento de 
pessoal. 

• Objeti vo da Auditoria: verificar legalidade, legit imidade, 
eficácia. eficiência. economicidade no gasto com pessoal 
ativo. inati vo. pensionistas e temporários. 

o Auditar processos de admissão e desligamento de pessoal, cessão. 
requisição e concessão de aposentadoria e pensão. 

• Objetivo da Auditoria: verificar a lega lidade das 
contratações. 

• Gestão Financeira 

o Ava liação da situação das transferências voluntárias. 

• Objetivo da Auditoria: verificar a 
legitimidade. efi cácia. e fi ciência na 
recursos. 

o Acompanhar a atualização do rol de responsáveis. 

lega lidade. a 
aplicação dos 

• Objetivo da Auditoria: Verificar a ocorrência de restrições 
e desconformidades no lançamento do Rol de 
Responsáveis e se foram tomadas providências no sentido 
de sanear as inconsistências que. por ventura. tenham 
ocorrido. 

o Acompanhamento da arrecadação de multas ap licadas pe lo Cade. 

• Objeti vos da auditori a: Monitoramento da apuração das 
rece itas com arrecadação de "multas exigíve is e 
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definitivamente constituídas" e "multas aplicadas" , para 
os fins da determinação contida no subitern 9.6 do 
Acórdão 482/20 12-TCU-Plenário, nos termos do sub item 
9.7.3 do Acórdão 1.665/2014-TCU-Plenário. 

o Acompanhar a conformidade contábi l e de gestão. 

• Objetivo da Auditoria: Verificar a ocorrência e a natureza 
das restrições nos lançamentos registrados no Siafi e as 
providências tomadas no sentido de sanear as 
inconsistências que, por ventura, tenham ocorrido. 

• Gestão Orçamentária 

o Acompanhar a execução das metas do Cade constantes do 
Orçamento 20 15. 

• Objetivos da Auditoria: verificar o desempenho do Cade 
no exercício de 20 15. 

• Gestão Patrimonial 

o Auditar o controle de material de consumo. 

• Objetivo da Auditoria: verificar se as rotinas no 
recebimento, aceite, escrituração e distribuição de 
materiais obedecem à legislação vigente, e observar o 
armazenamento dos produtos e logística da entrega para 
atendimento às necessidades do Cade. 

o Auditar o controle dos bens móveis. 

• Objetivo da Auditoria: verificar a legalidade, eficácia, 
eficiência e economicidade do sistema patrimonial, bem 
corno inibir controle e ações inadequadas que acarretem 
má utilização ou má conservação dos bens, assim corno 
desvios e furtos. 

o Avaliar a gestão do patrimônio imobiliário. 

• Objetivo da Auditoria: verificar a efi ciência da gestão do 
imóvel sob responsabilidade do Cade. 

• Gestão de suprimento de bens e serviços 

o Auditar os contratos prestados ao Cade por terce iros pessoa 
jurídica. 

• Objetivo da Aud itoria: verificar a legalidade. a 
legitimidade, eficácia. eficiência na gestão e fiscali zação 
dos contratos. 
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o Auditar os processos de aquisição de bens e serviços. 

• Objetivo da Auditoria: verificar a legalidade, a 
legitimidade, a eficácia, a eficiência e a economicidade na 
Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços, bem corno a 
aderência do Cade aos critérios de sustentabilidade 
ambiental. 

• Controles da gestão 

o Acompanhar o Processo de Prestação Anual de Contas referente 
ao exercício 2014. 

o Emitir parecer sobre o Processo de Prestação de Anual de Contas. 

o Elaborar o Raint 2014. 

o Elaborar o Paint 20 16. 

o Acompanhar recomendações dos órgãos de controle. 

o Assessoramento Técnico. 

o Reserva Técnica. 

o Acompanhar as Recomendações dos Órgãos de Controle. 

o Avaliar as Estruturas de Controles Internos da Gestão. 

Foram analisados processos administrativos de diversos objetos: licitação. 
dispensa, inexigibilidade. execução dos contratos, folha de pagamento, transferências 
voluntárias, entre outros. Para esses foram geradas recomendações. inseridas nos próprios 
processos para avaliação e manifestação das unidades. Além da análise processual. foram 
realizadas três auditorias in loco nos setores de Patrimônio Mobiliário, Almoxarifado e 
visita às instalações do edifício locado pelo Conselho. que também geraram 
recomendações. Todas as recomendações foram devidamente registradas em relatórios 
específicos. Os Setores do Cade empreenderam esforços com vistas ao saneamento das 
constatações apontadas nos relatórios desta Auditoria Interna. 

Para acompanhamento do cumprimento das recomendações exaradas são 
observados, tanto por esta unidade quanto pela área destinatária da recomendação. o fluxo e 
procedimentos no que se refere à: 

1. . Apresentação das constatações e recomendações: 

2. . Resposta com as providências adotadas; 

3. .Confirmação das medidas realizadas. 
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Dessa forma. fo i possíve l verificar que as recomendações foram, em sua 
maioria, prontamente atendidas. Nos casos em que não foi possível a adoção de 
providências pontuais, por motivos de força maior. a Administração tem buscado condições 
para atendimento. 

É o parecer. 
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SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES REALIZADAS E DOS RESULTADOS 
QUE FUNDAMENTARAM A OPINIÃO 

1. Relatório de Auditoria nº 01/2015 - Almoxarifado 

Na visita in loco foram encontrados I O itens da amostra cujas quantidades 
constantes no sistema e/ou na ficha não coincidem com a quantidade física. o que equivale 
5% do total dos materiais auditados. 

Na auditoria realizada no exercício de 2014, dois itens apresentaram 
constatação. O que representa um acréscimo de 60% em relação à auditagem real izada no 
exercício de 20 14. Com relação aos tipos de constatações resu ltantes dos trabalhos 
realizados em 20 15, foi possível perceber que a maior ocorrência foi em relação ao material 
ocioso. 

De acordo com as informações prestadas pela Diretoria Adm inistrativa 
(DA), ficou esclarecido o motivo da divergência dos quantitativos apurados nos controles e 
foi providenciada regularização da situação dos itens com inconsistência. 

Sobre os materiais ociosos foi recomendado que durante o processo de 
levantamento dos materiais a serem doados. verifiquem não só os que estão parados em 
virtude do processo eletrônico do SEI, mas que seja mais abrangente a fim de abarcar todos 
os tipos de materiais de consumo estocados no Almoxarifado. 

Sobre o cumprimento da recomendação constante no Acórdão nº 0054/20 12 
ATA 0 1; Processo nº TC 032.82 1/2008-0, que resolveu: 

"4.8.Recomendar com fulcro no art. 43 inciso 1, da Lei nº 8.443/ 1992 c/c o art. 
250, inciso 11. do Regimento Interno do TCU. ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica que: 

4.8.1.envide esforços para celebrar termo aditivo a contrato vigente com a 
empresa Link Data cujo objeto seja de serviços re lativos ao s istema Asi, de modo 
a obter as funcionalidades, as informações e as providências que forem 
necessárias para a eventual exportação dos dados de propriedade do órgão para 
um formato de dados de padrão aberto. possível de ser reconhecido por outros 
softwares ou sistemas (Achado Xl do relató rio);" 

A DA comunicou a situação do atendimento da determ inação, incluindo 
eventuais justi ti cativas para o não cumprimento e providências adotadas: 

" Importa esclarecer que. devido ao Acórdão do TCU, o Cade não renovou o 
contrato com a Link Data. o que não permitiu a atualização do sistema AS! com 
funcionalidades referentes à amortização e depreciação dos bens do Cade. Assim. 
houve a necessidade de buscar outro sistema, que disponha de funcionalidades 
para atendimento das no rmas de contabilidade aplicadas ao Setor Públ ico. 
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Para tanto, em Iº de j ulho de 20 14. o Cade firmou o Termo de Execução 
Descentralizada nº 00 1/2014 com a Universidade Federal do Rio Grande do 

orte - UFRN, cujo objeto é a transferência dos sistemas SIG-UFRN. Um dos 
softwares do SIG-UFRN é o SIPAC. o qual possui módulo de Almoxarifado. O 
planejamento do projeto prevê a instalação do sistema em 20 15." 

Das informações prestadas depreende-se que a diretoria acatou a 
recomendação constante no Acórdão nº 0054/20 12 da Corte de Contas e vem tomando 
providências na busca de soluções de TI para o gerenciamento das atividades do 
Almoxarifado. Entretanto, considerando que o sistema SlF-UFRN ainda não foi 
implementado, o atendimento da recomendação será objeto de monitoramento. 

2. Relatório de Auditoria nº 02/2015- CGTI 

Esta ação de auditoria realizou o levantamento dos normativos. questionou o 
setor sobre estruturas de controle, o perfil dos recursos humanos envolvidos e 
procedimentos internos pertinentes a Coordenação-Gera l de Tecnologia da In formação 
(CGTI). Foram anali sados, ainda, os procedimentos para a salvaguarda da informação. a 
capacidade e produção de sistemas e os procedimentos para a contratação e gestão de bens 
e serviços de TI ; 

Para o período de 20 14/20 16 os objetivos estratégicos da área de Tecnologia 
da In formação (TI ), bem como suas metas e indicadores. estão defin idos no Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação (PDTI), aprovado pela Portaria Cade nº 63, de 28 de fevereiro 
de 2014. 

Segundo a diretoria, as "fragi lidades identificadas foram inclu ídas no PDTl 
20 14/20 16. Elas estão sendo executadas de acordo com a priorização estabelecida no plano 
e com a capacidade de execução da CGTI''. 

Dentre os aperfeiçoamentos para melhoria da Gestão da CGTI, destaca-se a 
Instituição do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação do Cade; publicação do 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 20 14/20 16; reforço da equipe de servidores da 
CGTl ; implementação do sistema de central de atendimento aos usuários; elaboração do 
plano de capacitação dos servidores de TI; implantação de sistemática de acompanhamento 
e controle das ações e projetos de TI; publicação do Catálogo de Serviço de Tecnologia da 
In formação do Cade e a elaboração da minuta do Portfólio de Soluções de Tecnologia da 
ln formação, aprovada no dia 18/05/2015 pelo Comi tê Estratégico de Tecnologia da 
In formação do Cade. 

Atualmente a CGTI conta com apenas três Analistas de Tecnologia da 
Info rmação, sendo que dois deles são ocupantes de cargos DAS. Contudo, no comparativo 
com o quantitativo constante no relatório de auditoria dos trabalhos realizados em 20 14. 
verifica-se um aumento de 33,33% da força de traba lho da coordenação. 
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Por meio do Despacho Ordinatório CGTI (0088180) a DA informou que 
pretende solicitar mais vagas de /\nali sta em Tecnologia da Informação (ATI) para a 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SL TI) do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP). O próximo concurso para 300 vagas de ATI estava agendado 
para o dia 30/08/2015. 

A gestão dos incidentes de segurança da informação é realizada por meio do 
sistema GLPI que fo i implantado em 2014. Atualmente, são realizados os seguintes 
procedimentos com vistas a coibir ou mitigar os incidentes de segurança da informação: 
solução de antivírus, bloqueio de alguns softwares não homologados, bloqueio de acesso a 
sites considerados não seguros e ativação de tirewall. A DA informou que será instituída a 
Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes (Etir). 

Houve um avanço significativo neste quesito uma vez que no item 7.3 do 
Relatório de Auditoria nº 10/2014, consta a informação que o Cade não possuía um 
processo formal de gestão de incidentes de segurança da informação. Resta demonstrado 
que a DA vem empreendendo esforços para a melhoria da gestão da segurança da 
informação. Entretanto, fo i constatado que não há substituto para o servidor responsável 
pelo gerenciamento das questões relativas à gestão de segurança da informação. 

Sobre este ponto a DA informou que a designação do substituto do 
responsável pelo gerenciamento da segurança da informação está classificada como 
prioritária. 

3. Relatório de Auditoria nº 03/2015 - Acompanhar Recomendações dos 
Órgãos de Controle - Plano de Providências Permanente - PPP 

Esta ação acompanhou os atos dos gestores no tocante ao atendimento das 
recomendações feitas pelos órgãos de controle durante o exercício e também verificou as 
ações desenvolvidas para cumprir o que foi proposto no plano de providências. 

Por meio de respostas ao questionário enviado pela Auditoria, foi possível 
constatar que todas as recomendações do Plano de Providências Permanente que constavam 
corno não plenamente atendidas pelo Cade. foram atendidas por meio do Plano de Redução 
de Recomendações Pendentes. Assim, o PPP foi cumprido em sua totalidade. 

4. Relatório de Auditoria nº 04/2015- Rol de Responsáveis 

A auditoria questionou a Divisão de Contabilidade sobre a regularização das 
desconformidades no Rol de Responsáveis e acompanhou as atualizações do Rol de 
Responsáveis pelo sistema Siafi. 

Durante os trabalhos realizados. constatou-se que o Rol de Responsáveis 
apresentou inconsistências sobre agentes cuja natureza de responsabi I idade estavam em 
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desacordo com o Regimento Interno ou com a po11aria de delegação de competência, 
Portaria nº 142/20 12, a ausência do lançamento de exoneração do agen te responsável e 
ainda endereço de agentes que compõe o Rol desatualizado. 

A Diretora Administrativa informou o atendimento às recomendações e as 
providências para o saneamento das inconsistências. 

5. Relatório de Auditoria nº 05/2015- Patrimônio Imobiliário 

O Cade não possui imóveis próprios assim a ação de auditoria teve corno 
objeto o imóvel a lugado pelo Conselho Administrativo de De fesa Econômica (Cade) de 
propriedade da Disbrave - Distribuidora Brasília de Veículos S/A .. A ação abrangeu um 
uni verso de 1 1 processos cujos objetos estão relacionados à gestão e manutenção do 
patrimônio imobi I iário. 

Foi analisada a suficiência da estrutura de pessoas do Cade para gerir o bem 
imóvel sob sua responsabilidade; a existência de urna estrutura tecnológica para gerir o 
imóvel; a correção e completude dos registros do imóvel no Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União (SPI Unet) com o objetivo de verificar a eficiência da 
gestão do imóvel sob responsabilidade do Conselho. 

Sobre a sufic iência da estrutura de pessoal para gerir o imóvel a diretoria 
informou que a "atual estrutura de pessoas não é suficiente para atender às necessidades do 
setor, pois não dispõe de profissional capac itado em engenharia". A falta de pessoal 
qualificado pode ser considerada um ponto de fragilidade que pode vir a comprometer o 
desenvolvimento das atividades sob a responsabilidade da divisão. 

Dos processos de pagamento auditados nesta ação 82% apresentaram alguma 
constatação que ensejou em recomendação ou sugestão. Segue tabela dos quantitativos de 
constatações. 

Tabela 1 - Constatações Patrimônio Imobiliário 

Titulo ela Constatação Quantidade 

Documentos Rasurados 1 

Vício de Competência 4 

Falha de Informação 5 

Ausência de Documentação 3 

Falta de Documentação 4 

Total 17 

Com base nas constatações é possível verificar que 77% estão relacionadas à 
documentação constante nos processos e as falhas detectadas são de natureza formal. Ficou 
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evidenciada a necess idade de aprimoramento dos fluxos de trabalho e dos contro les 
internos. 

A Administração apresentou as manifestações referentes às recomendações 
constantes nos bojos dos processos. Após a análi se foi possível verificar que as 
constatações foram solucionadas. 

6. Relatório de Auditoria nº 06/2015 - Contratos Vigentes 

A ação de auditoria anali sou por amostragem os processos de execução dos 
Contratos, por meio dos registros de acompanhamento em itidos setores e agentes 
envolvidos na gestão e fi scalização pelo Fiscal. da documentação comprobatória e 
prestação dos serviços conforme o objeto. Registros no Siafi e Siasg. 

Dos processos auditados 87% apresentaram alguma constatação que ensejou 
uma recomendação ou sugestão. Segue tabela ilustrativa dos quantitativos de constatações: 

Tabela 2 - Constatações - Contratos Vigentes 

Tito.lo da Constatação Quantidade 

Falta de Documento 17 

Falha de Informação 9 

Problemas na Execução do Contrato 1 

Vício de Competência 2 

Descumprimento de Prazo 1 

Falha Fomial 11 

Total 41 

Dos dados apresentados é possível verificar que as constatações foram em 
relação à fa lta de documentação. 

Houve um aumento de 14 1.18% dos números de constatações por processos 
analisados em 20 15 em relação a 2014. Fica evidenciado que há fa lhas nos contro les. fluxos 
e tramitações internas no que se refere à gestão dos contratos prestados ao cade por 
terceiros pessoa jurídica. 

A Administração apresentou as manifestações referentes às recomendações 
constantes nos bojos dos processos. Após a aná li se fo i possível verifi car que as 
constatações foram solucionadas. 

Merece destaque as constatações preliminares referentes aos Processos de 
aquisição de TI listadas aba ixo que não foram concluídas em razão dos pedidos de dilação 
de prazo para que os processos fossem remetidos para análi se da Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade sobre os apontamentos da A udit. 
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Tabela 3 - Constatações Preliminares dos Processos de Aquisição de TI 

Processo Empresa Contrato nº Objeto 
Constatações Preliminares 

" 
Resumidas 

Falha de Documentação - S ICAF 

Descumprimento de Prazo -
l'agarm:nto rt:alizado após 5 (cinco) 
dias úteis 

Ausência de Do1.:umento - RE 

O Contrato contém erro no número 
do processo na clúusu la segunda da 
vinculação onde está "2014" deve-
se k:r "20 13". 
A aqu is ição e a garantia ti veram as 
NFs emitidas em dezembro. antes 
do contrato. 

GLO13AL IP NFs da aquisição e da garantia são 

TECNOLOGIA Aquisição de 
de dezcmhro/20 14 e os termos de 

08700.000086/20 15-80 DA 04/20 15 rcccbirncmo são de fcverciro/20 15. 

1 FORMAÇ'ÀO 
Firewall E os Termos de Recchimento fürarn 

LTDA emitidos antes do Contrato 
Aquisição: existe ped ido de 
prorrogação le ito após a entrega da 
NF. e após o termo de recebimento 
provisório. 
Contrato assinado dia 23/02/20 15 
com a data de \ igi:ncia de 10/02 a 
09/08/20 15 - houve ret ifi cações da 
data de assinatura c da vie.ência 
A C láusula Quarta - Da dotação 
orçamcntária: Inicia-se da seguinte 
maneira "As despesas com os 
serviços d.: tradução. objcto desta 
contratação" 

Falha de Documentação - S ICAF 

De-cumprimento de Pnu.o -
Pagamento rcalizado após 5 (cinco) 
dias úteis 

Ausência dc Documento - RE 

Não possui despacho convalidando 
os atos rcal izados antcs da el"et i va 
a~sinatura do contrato e não tem 

NETSAFE 
despacho autorizando a retificação 

08 700.000087/20 15-24 
CORP LTDA 

005/20 15 Antivírus d<1 vigência e da assinatura do 
contrato no DOU. 
O Contrato contém erro no núrncro 
do proccsso na cláusul a segunda da 
vinculação onde está "2014" dcve-
se ler "20 13" 
Na Cláusula Quarta da dotaçün 
orçamcntária: as naturezas dc 
despesas não estão rnerentes com as 
nota!; d.: empenho emitidas. com 
cm.:çào da NE 800366 
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Empresa Contrato nº Objeto 
Constatações Preliminares 

Resumjdas 
(tn:inamento) 
Aquisição: NFs emitidas cm 
dez..:mbro/20 14 e os termos de 
recebimento em fcvcrciro/20 15. 
Tanto as NFs quanto os Termos ck 
Recebimento foram emitidos antes 
da assinatura do Contrato 
/\usl'.:ncia d..: Documento - Carta de 
Preposto 
Não possui despacho convalidando 
os atos realizados antes da efetiva 
assinatura do Contrato e não tem 
autori,:açào formal para a 
retilicação da data da assinatura do 
Contrato. 
Na Cláusula Quarta - Da dotação 

TELTEC 
orçaim:ntária: Não consta a natureza 

SOLUTIONS 006/20 15 Switd1 
de despesa 3.449039.69 

LTDA. 
(s..:guro/garantia) no clt:scrito. Esta 
NO se refere à NE 800343 
mencionada na cláusula 
Aquisição: NFs cmitidas antes do 
contrato. 
O termo de recebimento definitivo 
foi ass inado dcDois do atesto. 
O Contrato contém erro no nLJmero 
do processo na cláusula segunda da 
vinculação onde está "2014" deve-
se ler "2013" 
Falha Formal: Realização do 
pagamento antes da assinatura do 
Contrato 

Falha de Documentação - SICAF 

Ausência de Documento - Carta dc 
Pn:D<Jsto 

Ausência de Documento - RE 

Não tem manifestação da CGOFI . 
sobrc os despachos ordinatório~ 

D.W.L SECON (38985) e DIOF (26 173) 
COMERCIO E Contrato: assinado em 05/03/ 15 
SERVIÇOS DE 007/20 15 Rack com vigênc ia de 180 dias a partir ck 
INFORM ÁTICA 1 l /02/2015 e o ..::-.trato do ..:ontrato 

LTDA saiu wrn a vigl'.:ncia 27/1 1/ 14 a 
26/05/ 15. O extrato do DOU 
diverue do contrato 
Foi publicado no DOU. em 
12/03/20 15. a n.:·t ili cação da data ele 
assinatura no cntanto. m1o há 
autori,:açào formal para o 
proc.:dimcnto e nem despacho 
convalidando os atos r~alizados 
antes da eletiva assinatura do 
contrato. 
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Empresa Contnto nº Objeto 
Constatações Preliminares 

Resumidas 
O Contrato contém erro no número 
do processo na cláusula segunda da 
, inculação onde está "20 14" deve-
se ler "20 1.3 
Pagamento realizado em I l /02/1 5 
antcs da assinatura do contrato. 

7. Relatório de Auditoria nº 07/2015-Processos de Pagamento 

A ação de auditoria anali sou por amostragem os processos de execução dos 
Contratos, por meio dos registros de acompanhamento emitidos pelo Fiscal. da 
documentação comprobatória, verificando os valores pagos. as retenções efetuadas e 
prestação dos serviços conforme o objeto. Registros no Siafi e Siasg. 

Na comparação dos quantitativos de constatações entre os processos de 
pagamento auditados, nos exercícios de 20 14 e 20 15. fo i possível observar uma redução de 
89,36% do número de constatações por processos analisados, fato que aponta para resultado 
positivo dos esforços dos fi scais de contratos e da Diretoria Administrati va em prol da 
melhoria da gestão. 

Tabela 4 - Constatações - Processos de Pagamento 

Tihdo da Constatação Quantidade 

Falta de Documento 1 

Descumprimento Obrigação Contratual 3 

Descumprimento de Prazo* 1 

Total 5 
*Pagamento realizado após o 5º dia útil contado do ateste da nota fiscal /fatura pelo fiscal. 

As constatações e recomendações foram registradas no bojo de cada 
processo de pagamento auditado por esta Un idade de Aud itoria. 

Da análise das informações encaminhadas pela DA referente às 
recomendações constata-se as providências para o atendimento. 

Os trabalhos de aud itoria na aná lise dos processos de pagamento focam em 
grande parte na verificação da atuação do fi sca l de contrato. Neste ponto. embora tenha 
havido uma melhoria da qualidade dos trabalhos da fi scali zação de contrato de natureza 
continuada no Cade, algumas análises de processos de pagamento fe itas pela Audit no 
exercício de 2015 não estão espelhadas neste item, pois foram tratadas no âmbito do 
relatório de auditoria referente aos contratos vigentes detalhado no item 6 desta síntese. 
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8. Relatório de Auditoria - Patrimônio nº 08/2015 - Bens Móveis 

Os trabalhos de aud itoria abrangeram os controles de bens móveis 
patrimoniados e o suporte logístico ao Cade. no exercício de 20 15. Foram realizados 
exames de conferência dos relatórios (RMB) com os registros no Sistema Siafi. anali sados 
os Termos de Responsabilidade, e a existência de bens inservíveis. com objetivo de 
verificar a confiabilidade dos registros e dos controles em relação à localização. 
movimentação e estado de conservação dos bens. 

A auditagem por meio de visita in loco atingiu o universo de 14 setores que 
equivale a 12,39% do total. De todos os itens auditados 104 se encontravam com nas 
seguintes situações: 

Tabela 5 - Constatações - Bens Móveis 

Títi.lo Resumido da Constatação Qtde 

Não constante do Termo 67 

Não encontrado no setor 37 

Sem Patrimônio o 
Total 10-t 

Houve um aumento de 92,59% em relação ao número de itens com 
constatações apontadas pela Unidade de Auditoria no exercício de 20 14. Fica ev idenciado 
que há fa lhas nos controles. no que se refere à gestão dos bens móveis. 

A Diretoria Administrativa informou que. a Comissão de Inventário estava 
realizando levantamento do patrimônio do Cade. As un idades do Conselho estavam 
temporariamente impossibilitadas de realizar qualquer movimentação, até a conclusão dos 
trabalhos da Comissão. Complementarmente. informou a criação da Comissão Especial 
para tratar da doação de bens pela Portaria Cade nº 335/2015. 

Na visita à biblioteca do Cade constatou-se que o local permanece com a 
estrutura fisica inadequada para sua finalidade uma vez que está exposto à constante 
incidência do sol, e não dispõe de sistema de ar condicionado que mantenha a temperatura 
dentro dos limites necessários para a conservação dos livros. 

Sobre este apontamento a DA esclareceu que a adequação do espaço para 
biblioteca permanece em estudo, pois a situação orçamentária/financeira atual do órgão 
impede adoção de so luções que envolvam custo para o Cade. 

A respeito do atendimento das recomendações do Acórdão nº 0054/2012 
sobre a substituição do sistema ASI. as ações da DA para o cumprimento estão descritas no 
item I desta síntese. 
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9. Relatório de Auditoria nº 09/2015 - Admissão e Desligamento de 
Pessoal, Cessão, Requisição e Concessão de Aposentadoria e Pensão 

A ação foi realizada no intuito de acompanhar e avaliar os processos de 
admissão e desligamento de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão, 
cessão/requisição de pessoal. 

Com relação à gestão dos processos de admissão e desligamento de pessoal, 
cessão, req uisição e concessão de aposentadoria e pensão. a DA identificou como ponto de 
fragilidade a ausência de avaliação periódica e individual de desempenho do funcionário e 
de realização de entrevista de desligamento. 

Referente à implementação de aperfeiçoamentos visando à melhoria da 
gestão, a implantação do Sistema Eletrôn ico de Informações (SEI). no Cade e no Ministério 
da Justiça, contribu iu para uma maior transparência e rap idez nos processos de admissão de 
pessoal, desligamento de pessoal. cessão, requisição e concessão de aposentadoria e 
pensão. 

10.Relatório de Auditoria nº 10/2015 - Transferências Voluntárias -
PNUD 

O trabalho da auditoria analisou e acompanhou por amostragem cinco 
processos de contratações com recursos do Prodoc no Cade. 

Dos processos auditados, 100% apresentaram alguma constatação que 
ensejou uma recomendação ou sugestão; Segue tabela e gráfico ilustrativos dos 
quantitativos de constatações: 

Tabela 6 - Constatações - Prodoc 

TftuJo da Constatação Quantidade 

Falta de Documentação 5 

Falha Formal 1 

Total 6 

Dos dados apresentados no grá fico é possível verificar que as maiores 
incidências das constatações foram em relação à fa lta de documentação. 

A Administração acolheu as recomendações e tomou as providências 
necessárias ao saneamento das inconsistências apontadas. 
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11.Relatório de Auditoria nº 11/2015 - Folha de Pagamentos de Pessoal 

A ação de auditori a analisou as inclusões/alterações da fo lha de pagamento 
de pessoal, dos registros efetuados no SIAPE pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas 
(Cgesp ), tomando-se por base urna amostra de aproximadamente 10% dos servidores 
lotados no Cade. Foram comparados os lançamentos nos sistemas Siape, Siafi com os 
Processos forma lizados para checar a correição e a legalidade dos atos. 

Dos processos auditados não houve constatação que ensejasse alguma 
recomendação ou sugestão. 

12.Relatório de Auditoria nº 12/2015 - Conformidade Contábil e de 
Gestão 

O trabalho da auditoria verificou a ocorrência e a natureza das restrições nos 
lançamentos registrados no Siafi e as providências tomadas no sentido de sanear as 
inconsistências que, por ventura, tenham ocorrido. 

A partir dos dados constantes nos Relatórios de Acompanhamento da 
Unidade Gestora 303001 , confeccionados pela Divisão de Contabilidade (Dcont) foi 
possível compilar os dados das restrições realizadas pela Confo rmidade de Gestão. no 
período de 1 ° de janeiro a 31 de outubro de 2015. 

Foram identificadas 247 restrições provenientes da análise pela 
Conformidade de Registro de Gestão dos documentos hábeis emitidos pela Divisão de 
Orçamento e Finanças (Diof). 

Tabela 7 - Tipos de Restrições de Conformidade - Resumida 

Restrições Total 
Conformidade de ~egistro de Gestão Período 

023 - Erro no preenchimento do campo processo - E 9 

11 1- Erro/ insufic iência no campo observação - NL/NS 26 

2 12 - Erro no número do processo - 0B 17 

2 16 - Erro/ insuficiência no campo observação - 0B 13 

91 O - Documento Comprobató rio/o "ateste" devido 7 

91 1 - Documento Comprobatório s/autori zação despesa 16 

914 - Pagamento sem liquidação da despesa 7 

9 19 - Documento aprovado com ressalva 123 

Restrição - Menor ou igual a 5 ocorrências no período 29 

Total Geral 247 
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Embora haja uma redução de 2,67% nas restrições de conform idade no 
período de 1 ° de janeiro a 30 de setembro de 20 15 em relação ao exercício anterior, o 
número total de restrições aponta para a existência de fragilidade nos controles internos das 
atividades que envolvem o lançamento dos dados no sistema Siafí. 

Sobre as ocorrências a DA informou que está executando um Plano de 
Trabalho para a implementação de melhorias nos controles internos relativos aos 
procedimentos geradores das restrições apontadas no Relatório de Auditoria, integrando os 
setores Dcont, UCG e Diof. Mencionou ainda que têm sido realizadas reuniões de 
acompanhamento e propostas de medidas a cargo de cada unidade, o trabalho vem sendo 
registrado no processo nº 08700.006375/2015-92. 

A UCG empreendeu esforços para firmar linhas gerais de uma Base de 
Conhecimento no SEI ("PROCEDIMENTOS DA CONFORMIDADE/UCG") e para o 
registro mensal resumido das restrições apontadas diariamente para melhor análise pela 
gestão. 

Sobre a conformidade contábi l os Relatórios de Acompanhamento da 
Unidade Gestora 303001, confeccionados pela Dcont apontaram 28 restrições. tendo sido a 
Restrição 634 (Falta de amortização nas contas: 1.4.2. 1.1 .93.00 BENFEITORIAS EM 
PROPRIEDADE DE TERCEIROS e 1.4.4.1.0.00.00 - SOFTWARES) com o maior 
número de ocorrências. Esta restrição tem ocorrido em razão das limitações existentes no 
AS I - atual software de gerenciamento de patrimônio utilizado pelo Cade que se encontra 
desatualizado e não permite a avaliação dos bens móveis. 

Sobre este apontamento a DA informou que o sistema para almoxarifado e 
patrimônio - módulo específico do Sipac - já está em modo de "produção", tendo recebido 
no mês de novembro, em mutirão na DA. a base de dados com os itens de patrimônio. 
Planejado para entrar em funcionamento no início de 2016. permitirá a regularização dos 
procedimentos pendentes no âmbito deste Conselho, incluindo a possibilidade de 
depreciação do va lor dos bens. 

13.Relatório de Auditoria nº 13/2015 - Execução das Metas do Cade 
Constantes do Orçamento / 2015 

A ação de auditoria realizou o levantamento de dados e in fo rmações sobre a 
execução física e financeira de cada programa. ação e meta do Cade por meio do Sistema 
Siafi e por solicitação à Diretoria Administrativa. 

A DA apontou que a redução do orçamento do Cade na LOA 20 15, os 
limites de empenho impostos ao órgão durante o exercício colocaram em risco a execução 
das metas orçamentárias. 

Em consulta ao Siop verificou-se que 90,23% da dotação atualizada fo i 
empenhada. 
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Fazendo uma série histórica da dotação atualizada dos exercícios de 2012 a 
20 15, tem-se que a dotação consignada ao Cade no ano de 2015 é 33.40% menor que a do 
ano de 2013. Para o avanço sobre a análise sobre a série hi stórica da dotação orçamentária 
consignada ao Cade, faz-se necessário mencionar que a inflação acumu lada do período de 
janeiro/20 12 a dezembro/2015 pelo índ ice lNPC foi de 32,52% e pelo índice IPCA fo i de 
32,01 %3 

.. 

Pelos dados constantes nas séries históricas e considerando o índice da 
inflação acumulada dos últimos quatro anos. Resta claro que o orçamento do Cade está 
cada vez mais reduzido em contraposição ao aumento crescente das despesas correntes e 
despesas de capita l necessárias para a manutenção das atividades e cumprimento da missão 
institucional da Unidade. 

Tal situação impacta negativamente na Autarquia, como por exemplo. na 
redução de contratos de serviços necessários para sua manutenção e nos cortes de aquisição 
de bens indispensáveis para o atingimento dos objetivos constantes no mapa estratégico 
deste Conselho. 

Analisando as informações prestadas pela diretoria com relação às metas, 
temos a ocorrência de casos de previsão das metas físicas subestimadas, visto que as metas 
fís icas previstas referentes à di sseminação da cultura da concorrência e a instrução e 
julgamento de AC e PA atingiram patamares superiores a 200%. 

14.Relatório de Auditoria nº 12/2014 - Aquisição de Bens e Serviços -
Licitação, Dispensa e Inexigibilidade Licitação 

A ação de auditoria realizou a anál ise por amostragem dos processos de 
Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, no intuito de constatar o atingimento 
das finalidades propostas. Consulta ao Siasg/Siafi quanto à documentação de registros 
contábeis e de regularidade fiscal. fundamentação legal , pub licações, entrega e pagamento 
do obj eto contratado. 

Dos processos auditados. 100% apresentaram alguma constatação que 
ensejou uma recomendação ou sugestão. Segue tabela dos quantitativos de constatações: 

Tabela 8 - Constatações - Licitação 

Título da Constatação Qtde 
Vício de Competência 1 

Falha de informação 2 

Total 3 

3 Fonte do cálculo do índice de inflação: http://fundos.economia.uol.corn.br/uol/calculadora-indices
inflacao/Default.aspx, acessado em 05/02/20 16. 
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Com base nas constatações é possível verificar que estas estão relacionadas à 
documentação constante nos processos e as falhas detectadas são de natureza formal. Ficou 
evidenciada a necessidade de aprimoramento dos fluxos de trabalho e dos controles 
internos. 

A Administração acolheu as recomendações e tomou as providências 
necessárias ao saneamento das inconsistências apontadas. 

15.Relatório de Auditoria nº 15/2014 - Acompanhamento da Arrecadação 
de Multas Aplicadas pelo Cade 

A Ação de aud itoria realizou o monitoramento da apuração das receitas com 
arrecadação de "multas exigíveis e definiti vamente constituídas" e "multas aplicadas", para 
os fins da determinação contida no subi tem 9.6 do Acórdão nº 482/201 2-TCU-Plenário, nos 
termos do sub item 9. 7 .3 do Acórdão nº 1 .665/20 14-TCU-Plenário. Bem como do Relatório 
de Auditoria Anual de Contas CGU nº 201 503658. 

No que diz respeito à situação atual do atend imento da determinação, 
incluindo as providências adotadas no âmbito deste Conselho. a Procuradoria Federal 
Especializada junto ao Cade informou que o módu lo de controle de decisões entrou em 
produção em 24 de novembro de 20 15. Com a entrada em produção do mód ulo iniciaram
se tanto o cronograma de povoamento de dados referentes aos processos ad mi nistrativos em 
fase de acompanhamento. como a definição do fluxograma de procedimentos e 
responsabi lidades para ta l atividade no futu ro. 

Em fevereiro de 20 16 todos os dados da Unidade de Cumprimento de 
Decisões (UCD) já estavam alimentados na ferramenta. estando igualmente fi xadas as 
rotinas de alimentação interna das futuras in formações. Iniciou-se então a migração dos 
dados relacionados aos processos di stribu ídos à Coordenação-Geral do Contencioso 
Jud icia l (CGCJ), bem como a pesqu isa sobre a atualização das garantias judic iais dos 
créditos do Cade. As rotinas internas de alimentação da CGCJ ainda estão em fase de 
desenvolvimento pela necessidade de se aprimorar os instrumentos de monitoramento e 
contro le dos processos judiciais. 

Ao mesmo tempo, a CGTI info rmou o início do desenvolvimento do módulo 
gerencial de expedição de relatórios consolidados. ainda em fase de desing interno. 

Foi informado ainda que todos os devedores de mul tas exigíveis. 
definitivamente constituídas, que estão inscritos no Cadin . 

Isto posto, conclui -se que está sendo prov idenciado o atendimento à 
determinação feita no Acórdão nº 1.215/20 15 - TCU - Plenário. 

Sobre o atendimento das recomendações constantes no item 1.1.1. I dos 
Achados da Auditoria nº 201503658 do Relatório de Auditoria Anual de Contas CG U nº 
20 1503658, quais sejam: 
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• Recomendação 2: Proceder ao registro contábi l dos montantes de 
créditos a receber e de dívida ativa inscrita sob a responsabilidade de 
cobrança da unidade e respecti vos ajustes para perdas. conforme 
disposto no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público
MCASP. 

• Recomendação 3: Divulgar. conforme contido no Novo Siafi/Manual 
Siafi, na tela de Consulta de Demonstrações Contábeis 
(CONDEMCON). orientado pela setorial contábil do órgão. em notas 
explicativas, a composição dos créditos com os respectivos prazos de 
vencimento, discriminando os valores vencidos e a vencer, bem 
como os montantes vencidos. mas não inscritos em dívida ativa, com 
as respectivas justificativas. 

A DA informou que realizou uma reunião com o representante do Conselho 
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos do Consumidor/MJ (CFDD), com representante 
PFE Cade e representante da Setorial Contábil do Ministério da Justiça. Para tratar da 
Unidade responsável pelo registro contábil das multas aplicadas pelo Cade. uma vez que a 
receita das multas é do FDD. Por consequência, o tema contábil ultrapassa as competências 
do Cade (ativos de outro órgão). e exige. neste momento. esforço da Diretoria 
Administrativa para mobilizar o FDD e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) 
nas discussões para o encontro da solução final. Nesse sentido, foi aberto o processo 
08700.01 1978/2015-14 que registra cada passo desse traba lho. 

Brasília. 21 de março de 2016. 

22 


