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O macroprocesso avaliado é importante para o
atingimento da missão institucional da unidade, qual
seja, produzir, multiplicar e recriar o saber coletivo em
todas as áreas do conhecimento de forma comprometida
com a ética, justiça social, desenvolvimento humano e
bem comum, tendo em vista que, para desenvolver tais
atividades, a UFAL necessita de espaços físicos em
quantidade e qualidade adequada para ministrar aulas,
desenvolver pesquisas e proporcionar serviços que
atendam à comunidade acadêmica.
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AS
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EMITIDAS?
A gestão dos espaços físicos disponíveis na UFAL
apresenta os seguintes obstáculos para o atingimento da
missão: controles ineficientes na cessão de espaços
físicos, sem a devida formalização e acompanhamento;
ausência de estudos de demanda que subsidiem as obras
de construção ou ampliação de espaços; falhas de
projeto e execução de obras, resultando em espaços que
dificultam sua utilização pela comunidade acadêmica;
deficiências de planejamento e acompanhamento da
ocupação, resultando em ociosidade de espaços e
espaços deteriorados.
Nesse contexto, conclui-se que é necessário que a
UFAL adote medidas para: realizar estudos de demanda
de espaços e de serviços a serem disponibilizados à
comunidade acadêmica previamente aos processos de
ocupação ou de cessão; implementar controles efetivos
de formalização e acompanhamento das cessões
realizadas; e, acompanhar as obras e a garantia de sua
qualidade, bem como a manutenção dos espaços físicos,
de forma a evitar os riscos advindos da deterioração.
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Unidade Auditada: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Exercício: 2017
Processo:
Município: Maceió - AL
Relatório nº: 201702595
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE
ALAGOAS

_______________________________________________
Análise Gerencial
Superintendente CGUAL,

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos
Resultados da Gestão na Universidade Federal de Alagoas realizado de acordo com os
preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201702595 e em atendimento ao inciso II do Art.
74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle
Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal”.
1. Introdução

O presente trabalho foi realizado em Maceió - AL, com o objetivo de avaliar a gestão da
unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso denominado Gestão dos Espaços
Físicos. O macroprocesso foi selecionado pelo fato de ser importante para a realização da
missão institucional da Unidade, qual seja, “produzir, multiplicar e recriar o saber coletivo
em todas as áreas do conhecimento de forma comprometida com a ética, a justiça social, o
desenvolvimento humano e o bem comum”.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 9 a 10 de março, e de 21 a 22 de maio
de 2018, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, realizados por amostragem não

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

2

probabilística, levando-se em conta critérios de materialidade e criticidade, conforme
detalhado a seguir:
Para os espaços da UFAL cedidos a terceiros:
- Processos relativos à cessão do espaço físico para o Banco Santander S.A. (CNPJ n°
90.400.888/0001-42), o Restaurante do Centro de Tecnologia – CTEC, e a Cooperativa de
Crédito, selecionados por critério de materialidade e criticidade entre as nove cessões da
UFAL que possuem contrato, cabendo mencionar que a UFAL também possui outras 29
cessões sem contrato e doze espaços desocupados no momento.
Para os espaços utilizados ou à disposição da própria UFAL:
- Foram selecionados três processos de construção, sendo dois finalizados e um em
andamento; dois processos de reforma, sendo um em andamento e outro finalizado e um
processo de locação em andamento, conforme detalhado a seguir:

ID ou Processo
23065.020259/2008-83

23065.016042/2012-55

23065.028853/2014-61

23065.036766/2014-87

23065.019491/2015-06

Descrição do Imóvel
Bloco dos Laboratórios de
Graduação do Instituto de Química e
Biotecnologia
Construção do Instituto de
Geografia, Desenvolvimento e Meio
Ambiente – IGDEMA
Recuperação e Reforma do Antigo
Prédio do CCBI para Acomodação
do MHN e Aulas de Anatomia do
Curso de Medicina
Reforma da Antiga Residência
Universitária na Praça Sinimbu para
a Escola Técnica de Artes e Cursos
de Dança, Música e Teatro
Bloco de Libras da Faculdade de
Letras no Campus A. C. Simões

Campus

Categoria
do Imóvel

Status

Maceió

Construção

Finalizado

Maceió

Construção

Finalizado

Maceió

Reforma

Finalizado

Maceió

Reforma

Em
andamento

Maceió

Construção

Em
andamento

Locação, por dispensa de licitação,
de imóvel para abrigar as instalações
Em
23065.003885/2016-15
Sertão
Locação
da Ufal para funcionamento do Polo
andamento
de Santana do Ipanema
Fonte: Elaborado pela CGU com base na lista de processos de construção, reforma e locação realizados na
UFAL desde 2008.

Posteriormente, para complementar as análises dos processos 23065.028853/2014-61 e
23065.003885/2016-15, foram selecionados os seguintes processos:
23065.012274/2015-87 - Adequações do Bloco 07 de Anatomia do ICBS, em Maceió, obra de
construção finalizada; e,
23065.017193/2014-92 - Construção do Polo Santana do Ipanema, obra em andamento.
Dessa forma, foram analisados oito processos, sendo cinco de construção, dois de reforma e
um de locação. Constata-se, mediante análise da relação de imóveis fornecida pelos gestores,
que a UFAL não realizou aquisições de imóveis prontos no período de 2008 a 2017.
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2. Resultados dos trabalhos

A abordagem adotada pela CGU objetivou responder às seguintes questões e subquestões de
auditoria, referentes à Gestão do uso dos espaços físicos:
1. As decisões de investimento e locação de imóveis pela Universidade para atividades
acadêmicas e de seu suporte são razoáveis e precedidas de estudos de demanda voltados à
eficiência alocativa?
Resposta: Não, conforme se depreende da leitura do relatório e das seguintes subquestões de
auditoria:
1.1.
Existem
estudos
de
demandas
que
aquisição/construção/reforma/locação de imóveis?

subsidiam

os

projetos

de

Resposta: Não. Em nenhum dos processos analisados esses estudos estavam anexados aos
autos e os gestores da UFAL não comprovaram que haviam sido realizados.
1.2. Diante da decisão de investir ou locar, há imóveis próprios subutilizados que poderiam
ser utilizados no lugar dos novos?
Resposta: Não, para a amostra analisada.
1.3. Há obras paralisadas ou atrasadas com impacto financeiro ou social?
Resposta: Sim.
A obra de Construção do Polo de Santana do Ipanema deveria estar pronta desde 2011, mas
foi abandonada pela construtora após o início da execução, tendo sido novamente licitada e
contratada em 2014, com prazo inicial de entrega para dezembro/2016, que foi prorrogado
para agosto/2018. Enquanto isso, a UFAL está pagando aluguel de um imóvel de terceiro.
O bloco dos laboratórios de anatomia do ICBS está ocioso, apesar de o Termo de
Recebimento Definitivo da obra ter sido emitido em maio de 2017.
O imóvel na Av. Aristeu de Andrade carece de reformas, inclusive estruturais, sendo que o
pavimento onde anteriormente funcionou o MHN, encontra-se atualmente desocupado, em
condições precárias de conservação e com estrutura comprometida.
1.4. Os valores pagos pelo aluguel de imóveis de terceiros estão condizentes com o mercado
e/ou com valores de referência; e são repactuados periodicamente?
Resposta: Parcialmente. Embora o valor do aluguel do prédio onde funciona o Polo de
Santana do Ipanema (único imóvel locado pela UFAL) tenha sido estabelecido por avaliação
da Caixa Econômica Federal, a UFAL não considerou o fato de que o imóvel alugado é
utilizado também pela locadora, no turno matutino e, portanto, deveria haver um rateio das
despesas de aluguel.
2. Em que medida o processo de escolha dos outorgados é feito de maneira a não beneficiar
determinado particular e com prevalência do interesse público?
2.1. As outorgas de uso de espaço físico são precedidas de formulação de estudos sobre a
demanda por serviços, com abrangência suficiente e diagnóstico preciso sobre serviços a
serem disponibilizados para a comunidade universitária?
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Resposta: Não foram realizados estudos sobre a demanda por serviços para a Universidade,
mas, segundo o gestor, foram iniciados os estudos para outorga de uso de espaços físicos em
2018.
2.2. O instrumento utilizado para a outorga de uso dos imóveis é adequado, evitando-se a
utilização de instrumentos mais precários para perpetuação de uso por particulares em
situação irregular?
Resposta: Não, uma vez uma das três concessões cujos processos foram analisados não está
respaldada por contrato nem por procedimento licitatório, bem como existem ainda outras 29
cessões de espaços físicos sem contrato de cessão formalizado, segundo informado pelo
gestor, somando trinta espaços sem termo de cessão adequado.
2.3. No caso de inviabilidade de competição ou de esta ser dispensável, a unidade formaliza
processos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, em conformidade aos parâmetros legais,
especialmente quanto à necessidade de manifestação prévia do órgão jurídico e previsão de
ressarcimento pelo uso de bens das IFES por Fundações de Apoio?
Resposta: Não se aplica, pois não há cessões com inviabilidade de competição ou de esta ser
dispensável, bem como não há imóveis cedidos para fundação de apoio.
2.4. As concorrências, quando necessárias, são elaboradas de acordo com os parâmetros
legais, com a devida publicidade, e com condições isonômicas (inclusive no julgamento das
propostas), visando evitar seu direcionamento?
Resposta: Parcialmente pois, uma de três cessões da amostra analisada ocorreu sem
procedimento licitatório nem contrato formal válido, além de haver outros 29 espaços cedidos
sem termo formal de cessão, segundo informado pelo gestor, somando trinta espaços sem
termo de cessão adequado. A mesma informação consta do Relatório de Gestão da Ufal
relativo ao exercício de 2017, no qual consta que há 51 espaços a serem cedidos, sendo nove
com contrato, 30 sem contrato e doze desocupados no momento.
2.5. Os valores das outorgas de uso dos espaços físicos estão condizentes com o mercado
e/ou valores de referência?
Resposta: Não, uma vez que os valores dos ressarcimentos relativos de uma de três cessões
analisadas estão desatualizados.
2.6. As outorgas de uso de espaços físico preveem contrapartida onerosa?
Resposta: Sim, na amostra de três cessões analisadas.
3. Em que medida os contratos de outorga de espaços físicos são formalizados de acordo com
os ditames legais e possuem adequado controle quanto ao seu acompanhamento da execução?
Resposta: Um de três processos de concessão analisados apresenta-se não formalizado, além
dos 29 espaços cujos termos de cessão estão em vias de regularização, segundo o gestor.
3.1. Os contratos possuem as cláusulas essenciais legais e passam por aprovação da
assessoria jurídica?
Resposta: Sim, porém um dos três processos de concessão analisados apresenta-se não
formalizado.
3.2. Há utilização de espaços físicos sem amparo contratual ou com contrato expirado?
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Resposta: Sim, há 30 cessões de espaços sem contrato formalizado, sendo que 17 licitações
estão em andamento e sete em vias de assinatura do contrato, duas licitações fracassadas e
quatro em fase de estudos para abertura de processo licitatório.
3.3. Os reajustes pactuados contratualmente estão sendo devidamente aplicados?
Resposta: Sim, em um dos três processos analisados, sendo que um dos contratos não foi
renovado e um apresenta-se não formalizado.
3.4. Os ressarcimentos relativos às despesas comuns estão sendo pagos?
Resposta: Sim, conforme verificado numa amostra de três cessões.
3.5. Os valores pactuados no contrato estão sendo devidamente recolhidos e registrados?
Resposta: Sim, na amostra dos três processos de cessão analisada.
3.6. A atuação dos fiscais dos contratos é adequada, inclusive com relação a atuação em caso
de inexecução total ou parcial do contrato?
Resposta: Sim.
4. A universidade está tomando as devidas providências com relação às ocupações irregulares
de espaços físicos dos seus campi?
Resposta: Não, uma vez que um dos três contratos analisados se apresenta não formalizado e
o controle das cessões de espaços físicos apresenta deficiências, fato já apontado no Relatório
de Auditoria de Gestão n° 201503654.

3. Conclusão

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico Gestão dos
Espaços Físicos apresenta os seguintes aspectos que contribuem para o alcance da missão da
unidade:
- Foram implantados controles para os processos de cessão de espaços físicos a terceiros,
embora tais controles careçam de aperfeiçoamento.
Por outro lado, verificou-se que os seguintes aspectos constituem obstáculos para o
atingimento da sua missão:
- Controles ineficientes de cessão de espaços físicos, ocasionando a concessão de uso de
espaço físico sem a devida formalização de processo licitatório e sem termo de cessão
apropriado;
- Ausência de estudos de demanda para todas as obras de construção ou reforma que foram
analisadas pela equipe;
- Falhas de projeto e ou de execução das obras dificultam e até comprometem sua utilização
pela comunidade acadêmica;
Dinheiro público é da sua conta
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- Falhas de planejamento e de acompanhamento das obras e das aquisições, gerando
ociosidade de espaços, por conta da falta de equipamentos necessários para sua ocupação;
Nesse contexto, conclui-se que, para que a unidade cumpra adequadamente a sua missão
institucional, é necessário:
- Efetuar estudos de demanda de serviços pela comunidade acadêmica;
- Implementar controle interno efetivo de acompanhamento de termos de cessão de espaços
físicos;
- Adotar as medidas necessárias à devida manutenção dos espaços físicos, de forma a evitar os
riscos advindos da deterioração;
- Quando for proceder ao aumento dos espaços físicos à disposição da Universidade, seja
mediante construção, ampliação, aquisição ou mesmo locação, realizar um prévio estudo que
contemple (i) previsão de demanda; (ii) fluxo orçamentário e financeiro, não apenas para a
aquisição do espaço, mas para sua manutenção e conservação ao longo dos anos; (iii)
informação quanto à existência de imóveis próprios que possam suprir a demanda e
justificativa para o caso de tais imóveis existirem e não serem utilizados; (iv) aprovação
superior do estudo;
As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de
Providências Permanente da Unidade.
Maceió/AL, 14 de agosto de 2018.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Superintendente CGUAL

_______________________________________________
Ordem de Serviço nº 201702595
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
1.1 Funcionamento das Universidades Federais
1.1.1 Funcionamento das Universidades Federais
1.1.1.1 CONSTATAÇÃO
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Ausência de estudos de demanda que subsidiem as contratações das obras de
recuperação e reforma do prédio histórico do antigo CCBi.
Fato
O governo do Estado de Alagoas solicitou à UFAL, em 2012, a cessão do prédio anexo do
antigo Centro de Ciências Biológicas - CCBi para instalação do Instituto Médico Legal de
Alagoas – IML/AL enquanto o novo prédio do instituto não ficava pronto.
Em abril de 2013, a parte administrativa do IML passou a funcionar no prédio cedido, o qual
deveria ser utilizado somente em sua parte térrea, haja vista que o primeiro andar estava
destinado à futura utilização do Museu de História Natural – MHN, que funcionava num
prédio situado na rua Aristeu de Andrade, no bairro do Farol, em Maceió/AL, e que se
encontrava em estado de conservação precário. Ocorre que o IML se utilizou de todo o prédio
anexo (térreo e primeiro andar), contrariando o que havia ficado acertado, conforme consta no
processo em comento.
Foi analisado o processo n° 23065.028853/2014-61, que trata da Tomada de Preços n°
08/2014, que deu origem ao Contrato nº 36/2014, no valor de R$ 631.519,91, cujo objeto é a
recuperação e reforma do prédio histórico do antigo CCBi, situado na praça Afrânio Jorge no
bairro do Prado em Maceió/AL, para acomodar, provisoriamente, os laboratórios de anatomia
que já funcionavam neste endereço e o MHN. A obra não previa serviços no prédio anexo ao
CCBi, que estava ocupado pelo IML.
Conforme Memorando n° 42/2014 – SINFRA, a situação do local de funcionamento do MHN
em abril de 2014, no prédio do bairro do Farol, era tão precária que a Defesa Civil, através da
notificação n° 005155, alertou quanto à necessidade de manutenção/reforma do prédio, e o
corpo de bombeiros, por sua vez, também notificou o MHN quanto a inexistência do projeto
de proteção contra incêndio e pânico. Esta situação fez com que a UFAL estabelecesse um
cronograma de desocupação do prédio e de transferência temporária do MHN para o prédio
histórico do CCBi, até que o IML desocupasse o prédio anexo e o MHN se mudasse para as
suas instalações e o prédio principal abrigaria, então o Memorial da UFAL.
Por meio da Solicitação de Auditoria n° 201702595/10, foi solicitada a apresentação de cópia
do termo de cessão do imóvel em questão ao IML, para análise de seus termos e justificativas
apresentadas. Em resposta, a UFAL informou “não haver em nossos arquivos qualquer
documento de termo de cessão do anexo ao prédio do antigo CCBi. Sobre a referida cessão
só temos os documentos listados que seguem anexo ao processo”.
Houve a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registo do imóvel no cartório de Registros de Imóveis e Hipotecas de Maceió;
b) Resolução nº 63/2015 - CONSUNI/UFAL, 03 de agosto de 2015, que autoriza a
formalização de instrumento jurídico entre a Universidade e o Governo do Estado de Alagoas
e que permite a permanência do Instituto Médico Legal (IML) nas dependências do antigo
CCBi pelo prazo de 240 (duzentos e quarenta dias);
c) Ofício nº 09/2016-GVR/UFAL, 21 de junho 2016, solicitando a desocupação, limpeza e
devolução do antigo prédio do CCBi pelo IML;
d) Despacho nº 42, 05 de setembro 2016, que confirma a devolução do prédio em setembro de
2016.
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Em visita realizada em 22 de maio de 2018, constatou-se que o IML continua funcionando no
prédio anexo ao antigo CCBi.
A Diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde – ICBS, em 15 de setembro de
2014, solicitou, por meio do Memorando n° 240/2014/DIR-ICBS, que a Superintendente de
Infraestrutura da UFAL informasse, por escrito, os elementos técnicos que justificavam o
investimento em reparações paliativas no prédio do antigo CCBi em detrimento da conclusão
do Bloco de Anatomia, situado no Campus A. C. Simões na avenida Lourival Melo Mota Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, tendo em vista que, segundo ela, em termos
orçamentários, os valores eram semelhantes.
Analisando os processos constatamos que a reforma do antigo CCBi foi contratada por R$
631.519,91 e a construção do prédio dos laboratórios de anatomia custou R$ 832.558,15.
Não consta no processo em questão a resposta à indagação da diretora do ICBS, apesar de
haver uma informação constante do estudo técnico preliminar quanto aos reparos do antigo
CCBi de que: “A comunidade acadêmica e administrativa não tem resistência execução da
obra nem ao seu local implantação. Muito pelo contrario, é uma obra de plena aceitação
pelo publico alvo e de grande impacto positivo para a UFAL” (sic). No entanto, também não
consta nenhuma pesquisa ou manifestação da comunidade acadêmica de que esta estivesse
satisfeita com a situação de ter um curso funcionando no Campus A. C. Simões no bairro do
Tabuleiro dos Martins, mas com suas aulas práticas tendo que ser realizadas no antigo CCBi
no bairro do Prado, distantes cerca de 20 kms um do outro.
A obra de reparos do antigo CCBi teve a emissão da Ordem de Serviço ocorrida somente no
dia 06 de janeiro de 2015 e conclusão em 29 de junho de 2016. Em 12 de julho de 2016, foi
informado pela Superintendência de Infraestrutura – SINFRA o seguinte: “Alguns serviços
foram suprimidos, principalmente no que se diz respeito ao setor de anatomia, pois como
estava sendo executada pela UFAL a obra de construção do novo prédio de anatomia para o
Campus A.C. Simões, a gestão decidiu que não havia mais necessidade da reforma no antigo
prédio para acomodar as aulas e anatomia, visto que as aulas migrarão para o novo prédio.
Os serviços comuns a ambos os setores (Museu de História Natural e Anatomia), foram
suprimidos parcialmente de forma a contemplar somente o Museu de História Natural”.
Verifica-se, portanto, que houve a cessão do prédio anexo do antigo CCBi ao IML, apesar de
haver a necessidade de utilização deste pelo MHN, que se encontrava em prédio em condições
precárias, e que tal cessão não foi formalizada legalmente até a presente data. Vê-se, ainda,
que, no mínimo, houve um erro de planejamento por parte dos gestores da UFAL em alocar
recursos para reparos do antigo CCBi para funcionamento provisório do MHN e dos
laboratórios de anatomia, quando havia espaço existente para implantação definitiva do
museu, porém cedida para o IML/AL, e projeto para obra do bloco de anatomia no campus A.
C. Simões, além de não ter havidos estudos de demandas para o uso dos espaços em questão.
Acrescente-se que o antigo prédio do CCBi será futuramente o memorial da UFAL, o que
ensejará novo gasto a ser realizado com reformas.
ato
/F
#

Causa
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A Reitora que, de acordo o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não determinou
o adequado planejamento, incluindo a elaboração de estudos de demanda, para subsidiar as
contratações das obras de recuperação e reforma do prédio histórico do antigo CCBi.
O Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional - Proginst que, de acordo o Regimento Geral
da UFAL, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as
políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as
atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de
avaliação da Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme
dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, não determinou o adequado planejamento,
incluindo a elaboração de estudos de demanda, para subsidiar as contratações das obras de
recuperação e reforma do prédio histórico do antigo CCBi.
O Superintendente de Infraestrutura da UFAL que, de acordo o Regimento Interno da Reitoria
da UFAL, Art. 40, possui a atribuição de: “I. Superintender todos os serviços relacionados
com zeladoria, transportes, comunicações, compras, administração e proteção patrimonial,
planejamento e execução de obras, projetos de engenharia e arquitetura, e outros assuntos
relacionados à administração da infra-estrutura da Universidade; [...] VI. Supervisionar,
planejar e coordenar as atividades ligadas à alteração, reparo, manutenção e conservação
dos prédios da Universidade” não planejou adequadamente a alocação de recursos para
reforma em prédio para utilização provisória em detrimento da solução definitiva, bem como
não alertou o reitor quanto a cessão do imóvel ao IML quando este era necessário para o
MHN.
s
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Manifestação da Unidade Examinada
O gestor se manifestou por meio do Despacho 277/2018-CPOM/SINFRA, de 04 de junho de
2018, encaminhado por email em 04 de junho de 2018, informando o que se segue:
“A obra do antigo CCBI foi licitada pela gestão anterior da Ufal, cuja a então Superintendente
da Sindra e o então Reitor da Ufal não se encontram mais em seus cargos. Entretanto,
consultano o processo licitatório da obra foi encontrado a justificativa e o estudo técnico que
fundamentaram a decisão da gestão e que apresentam todo o histórico das edificações e os
estudos que foram considerados para tomada das decisões de executar as obras.
Desse modo, encaminho em anexo tais documentos. Caso necessitem de mais informações,
comunicaremos aos gestores da época para maiores esclarecimentos.”
O gestor se manifestou também por meio do Despacho 096/2018-DIR-ICBS-UFAL, de 05 de
junho de 2018, encaminhado por email em 07 de junho de 2018, informando o que se segue:
“[...] É importante registrar que a UFAL já sedia espaço na mesma quadra para o
funcionamento do antigo IML, num prédio antigo contíguo aos laboratórios de Anatomia
Humana que ainda funcionam na Ala Sul do antigo CCBi, e que, na realidade foi realizada
uma alteração do espaço, visto que as instalações antigas eram insuficientes para atender as
necessidades do IML de Alagoas.
[...]
A atual direção do ICBS, assumiu sua primeira gestão em 1° de abril de 2014, e desde essa
época o prédio anteriormente ocupado pelo IML (contíguo à Ala Sul do antigo Prédio do
CCBi) já estava totalmente desocupado, estando o funcionamento em 2014 no prédio de
Dinheiro público é da sua conta
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primeiro andar. Como desconhecemos os termos do acordo de cessão de uso, não podemos
afirmar que tal cessão era específica para o funcionamento da parte administrativa.
Também desconhecemos se a parte superior era para o funcionamento do Museu de História
Natural, uma vez que atualmente o Museu funciona nas Alas Norte, Leste e Oeste do antigo
prédio do CCBi, cuja entrada é em frente à Praça Afrânio Jorge, conhecida como “Praça da
Faculdade”.
[...]
Não temos condição de prestar informações sobre as questões financeiras nem de composição
do Contrato. No entanto, informo que os laboratórios de Anatomia passaram por revisão do
telhado e outras obras de manutenção (recuperação do telhado ali existente, inclusive com a
substituição de parte da estrutura de madeira” executadas pela equipe própria da
Superintendência de Infraestrutura) durante um período de três semanas, entre setembro e
outubro de 2014, após emissão de termo de interdição com o Memorando 152/2014-CPOSSINFRA-UFAL (anexo).
Esses laboratórios foram disponibilizados pela SINFRA, para reinício das atividades de aulas
práticas a partir do dia 23 de outubro de 2014 conforme documento anexo, após vistoria na
presença dos interessados: superintendente de infraestruura, gerente de obras, Coordenadoras
do Curso de Medicina, Representante do setor de Anatomia Humana, dois técnicos do Setor
de Anatomia Humana, representação discente (Centro Acadêmico Sebastião da Hora do curso
de Medicina) (documento anexo). Depois dessa obra, não temos conhecimento da realização
de outra ação, o que foi confirmado pelo texto da SINFRA apresentado para CGU e
reproduzido [...] adiante.
[...]
A CGU não indicou o documento original que trata dessa transferência provisória do MHN.
Não temos condição de prestar informações sobre as questões relacionadas à destinação de
áreas físicas diferentes dauqela correspondente à Ala Sul onde funcionam os laboratórios do
Setor de Anatomia Humana do ICBS. No entanto, temos conhecimento de decisão do
Consuni (cuja Resolução pode ser recuperas na Secretaria dos Conselhos Superiores da
UFAL), sobre a destinação do Prédio do antigo CCBi para abrigar o “Memorial da UFAL”.
No entanto, essa ideia não prosperou.
[...]
Não temos condição de prestar informações sobre as questões relacionadas ao processo que se
concluiu com a cessão do “Prédio de Salas de Aula” do antigo CCBi. Destacamos que, a
partir de junho de 2011, o ICBS iniciou sua transferência para o Campus AC Simões e as
aulas passaram a ser ministradas no bloco 03 do ICBS AC Simões em 2012, sendo o “Prédio
de salas de aula” do antigo CCBi, que ficou desativado, foi ocupado pelo IML após 2012.
[...]
Dentre os documentos cabe destaque para os seguintes:
[...] Resolução n° 63/2015, que permite a permanência do IML nas dependências do CCBi
antigo [por mais] 240 (duzentos e quarenta) dias. Esse documento comprova que a mudança
do IML (do antigo prédio da UFAL contíguo aos laboratórios de Anatomia, para outro prédio
da UFAL no mesmo complexo, é dizer, o Prédio de Salas de Aula) não pode ter ocorrido sem
formalização. A permanência: ter sido postergada é sinal de que existe um termo inicial de
cessão de uso que precisa ser recuperado.
[...] Ofício n° 09/2016-GVR-UFAL, solicitando desocupação, limpeza e devolução do antigo
prédio do CCBi pelo IML. Este expediente se refere ao prédio da UFAL onde funcionou o
IML (contíguo aos laboratórios de Anatomia Humana) e não ao atualmente ocupado
(Prédio de Salas de Aula), e teve que ser feito pois ainda havia restos de material biológico
de propriedade do IML e que não foram levados com a mudança.
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[...] Despacho n° 42 (sem indicação de autoria) que confirma a devolução do prédio em
setembro de 2016. Esse documento refere-se ao prédio indicado no parágrafo anterior e não
tem a ver com o prédio atualmente ocupado pelo IML, qual seja, o “Prédio de Salas de Aula”
do antigo CCBi.
[...] A constatação não poderia ser diferente: o Ofício nº 09/2016-GVR-UFAL e o Despacho
nº 42 referem-se a outro prédio de localização contígua à Ala Sul onde funciona atualmente os
laboratórios de Anatomia Humana do ICBS.
[...]
A seguir, a reprodução do parágrafo do Memorando nº 240/2014-DIR-ICBS de 15 de
setembro [...]:
Considerando que no ICBS Campus o que falta para concluir o Bloco de Anatomia, em
termos de orçamentários [sic], é semelhante ao que vai ser investido no momento para
reparações paliativas, e que a finalização do citado prédio, vem resolver um problema crônico
que se arrasta há décadas nessa Universidade, venho solicitar que nos seja apresentado por
escrito, elementos técnicos que justifiquem o investimento paliativo numa área que requer
restauro em detrimento da conclusão de uma área destinada ao ensino de Anatomia dentro dos
padrões atuais exigidos. (observação agora incluída pela direção).
[...]
Essa reprodução é necessária, pois, a posição da Direção vem ao encontro do interesse
público em melhor utilizar os recursos. Como as obras do Bloco 7 (de Anatomia) no ICBS
Campus estavam paralisadas há anos, na condição de responsável pela direção, vimos aquele,
como um momento importante para recebermos além do elenco dos elementos técnicos, uma
justificativa institucional do não investimento de recursos numa obra que precisava ser
concluída, e sobre a qual éramos frequentemente cobrados pela comunidade do ICBS, por
aquela situação de aparente descaso. A Direção também se preocupa com a situação de
funcionamento do Setor com aulas práticas nos laboratórios do Prado e aulas teóricas no
ICBS-Campus, para os doze cursos de graduação atendidos. Além disso, reformas naquele
prédio só podem ser feitas mediante autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), pois o prédio é tombado.
Como já comentado [...], esse valor de R$ 631.519,91 não se refere à reforma dos
Laboratórios do Setor de Anatomia Humana que ainda funciona na Ala Sul do antigo
prédio do CCBi, e que ocorreu entre setembro e outubro de 2014. Esse valor de R$
631.519,91 refere-se às reformas realizadas nas Alas Norte, Leste e Oeste do prédio do
antigo CCBi, para que fosse possível abrigar o Museu de História Natural, as quais foram
realizadas por Empresa. O questionamento feito pela direção no Memorando nº 240
(Processo de nº 23065.028147/2014-19) foi anterior ao trabalho realizado nos Laboratórios
de Anatomia pela própria equipe da SINFRA, e portanto, cabível, pois imaginávamos que
fosse necessário um trabalho muito maior do que o na realidade foi feito. Além disso, esse
questionamento foi feito, visando ao melhor direcionamento do uso dos recursos públicos
recebidos pela UFAL.
A direção do ICBS não tem conhecimento da realização de reformas nos Laboratórios de
Anatomia durante a realização das reformas no MHN, e informa, que durante esse período as
aulas práticas de anatomia ocorreram normalmente. Essa informação é ratificada pelo texto da
SINFRA incluído pela CGU e reproduzido [...] adiante.
[...]
Não foi realizado estudo de satisfação com a comunidade (técnicos, docentes e discentes)
visto que não havia alternativa: a Direção tinha que agir diante perigo iminente e ainda
garantir que as atividades didáticas fossem executadas da melhor forma possível. Cabe
destacar que nem o Setor de Anatomia no Prado, nem o MHN, dispõe de salas de aula para
ministração de aulas teóricas. A única forma de o Setor de Anatomia Humana do ICBS
Dinheiro público é da sua conta
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atender às demandas dos doze cursos de graduação da Ufal era a separação das modalidades
de aula: Práticas no Prado e Teóricas no ICBS-Campus. [...]
[...]
Vale salientar que esta é uma situação que muito preocupa a Direção, principalmente nas
condições atuais em que a construção do Bloco do Setor de Anatomia Humana foi concluída,
mas as atividades ainda não podem ocorrer no prédio novo, visto que as compras dos
equipamentos necessários ao funcionamento básico estão no aguardo da entrega pelas
empresas, ou seja, ainda se encontram em processo de aquisição
Esse trecho incluído pela CGU, confirma [...] a não execução de obras nos laboratórios de
Anatomia Humana localizados no Prado, no período em que foram realizadas as reformas na
área do antigo CCBi destinadas ao MHU (alas Norte, Leste e Oeste), e ratifica a resposta
enviada por e-mail referente ao Processo nº 23065.016255/2018-72 –AG-UFAL referente à
SA 201702595/11-CGU-MT.
A Direção do ICBS não teve acesso à lista de serviços que foram suprimidos e indicados pela
SINFRA na citação acima reproduzida; e nem teve envolvimento com as questões financeiras
relativas a essa reforma no prédio do antigo CCBi.
[...]
A resposta [...] da Direção questiona a inexistência de documento autorizatório da cessão de
uso do “Prédio de Salas de Aula” do antigo CCBi pelo IML visto que existe a Resolução nº
63/2015-CONSUNI-UFAL, que autoriza postergação (o que é um indicador de existência de
documento inicial de cessão; além disso, o IML certamente não iria realizar uma mudança
sem permissão da gestão superior da UFAL). A CGU não incluiu documento que registre a
afirmação “apesar de haver a necessidade de utilização deste pelo MHN”, visto que
atualmente o MHN já está instalado em três alas do prédio do antigo CCBi.
[...]
Na condição de Diretora do ICBS, reconheço não ter competência para ratificar a conclusão
da CGU no que se refere ao reconhecimento de “que no mínimo houve um erro de
planejamento por parte de gestores da UFAL”, nessa questão em particular. No entanto,
reforço que, no que tange ao ICBS, as obras para os Laboratórios de Anatomia eram
urgentes e necessárias, e consistiram em obras visando à manutenção e restabelecimento de
condições mínimas para a realização das aulas práticas que, atualmente, ainda ocorrem nos
Laboratórios de Anatomia Humana (Ala Sul do prédio do antigo CCBi no Prado), uma vez
que não existia outro espaço para a realização desse tipo de atividade acadêmica.
Na realidade foram realizados serviços de manutenção no ano 2014, , pela equipe da
SINFRA-UFAL, por necessidade decorrente da deterioração predial e risco de acidente, como
pode ser constatado na resposta à SA nº 2017702595/11 incluída no Processo
23054.016255/2018-72 (que questiona a realização das aulas de anatomia, que foram
suspensas por um período de quatro semanas, amparadas pelo Termo de Interdição no
Memorando 152/2014-GPOS-SINFRA e outros docs. anexados).
Além disso, os recursos alocados para o funcionamento do MHN também foram necessários
para sua instalação definitiva no antigo prédio do CCBi no bairro do Prado. Esclarecimentos
adicionais podem ser obtidos com a Sinfra e a Direção do MHN.
A realização de estudos, como foi explicado em itens anteriores, não cabia, uma vez que não
existe alternativas diversas daquelas solicitadas pela Direção do ICBS e acatadas pela Gestão
Superior à época (ver “Aulas de Anatomia Humana se iniciam em dez dias”, disponível em <
https://ufal.br/ufal/noticias/2014/10/aulas-de-anatomia-de-cursos-da-saude-reiniciam-em-10dias >).
Reafirmamos, que as formas de cobrança desta Direção sempre foram para a finalização da
obra inacabada do Bloco 7, com apoio dos discentes, docentes, técnicos e cursos de graduação
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de outras unidades acadêmicas, mas que infelizmente dependem de questões que estão muito
acima da Direção e mesmo da Gestão Superior.
[...]
Não temos condição de prestar informações sobre os motivos da mudança de expectativa de
uso inicialmente de Memorial da Ufal para Museu de História Natural. No entanto, é de
conhecimento geral da comunidade alagoana, atualmente, que no o prédio do antigo CCBi
funciona o Museu de História Natural da UFAL.”
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Análise do Controle Interno
A justificativa e o estudo técnico constante do processo licitatório já havia sido analisado por
esta equipe.
O desconhecimento por parte do gestor dos termos do acordo de cessão de uso para o IML é
algo estranho na esfera da Administração Pública que deve primar pela publicidade de seus
atos. Apesar de a atual direção do ICBS ter assumido após o início de tal cessão, necessário
seria que ao tomar posse procurasse cercar-se de todas as informações de sua competência.
Tratando-se da postergação, efetuada pelo CONSUNI/UFAL, da cessão do imóvel para o
IML ocorrida em 2015, a alegação de que esse fato comprova que houve um documento
inicial formal, até o momento não foi comprovada, haja vista que apesar de solicitado não
houve sua apresentação até o momento.
Quanto ao Ofício n° 09/2016-GVR-UFAL e o Despacho nº 42/2016, estes foram apresentados
como resposta à Solicitação de Auditoria n° 201702595/10, a qual no item 2, solicitava
taxativamente o seguinte: “Disponibilizar cópia do termo de cessão do anexo ao prédio do
antigo CCBI ao Estado de Alagoas, para funcionamento do Instituto Médico Legal (IML) e
informar se o Estado já devolveu o espaço e, em caso negativo, informar quando ocorrerá
essa devolução”, motivo pelos quais foram incluídos na constatação.
A posição da direção do ICBS em preferir que os recursos, à época, fossem gastos com a
conclusão do bloco 07 de anatomia, era o mais lógico, motivo pelo qual incluímos na
constatação como forma de reforçar o que estava sendo tratado.
A informação de que o prédio anexo ao antigo CCBi seria utilizado para funcionamento do
MHN foi obtida nos processos analisados e confirmadas quando de nossa visita ao antigo
CCBi.
Em relação aos serviços realizados pela equipe da SINFRA para manutenção dos laboratórios
de anatomia humana no antigo CCBi, estes não foram objeto de nosso trabalho.
Conclui-se, portanto, que a cessão do prédio anexo ao antigo CCBi não levou em
consideração a necessidade do mesmo para utilização pela UFAL à época e que os gastos
paliativos no prédio central poderiam ter sido melhor alocados para conclusão do local
definitivo para realização das aulas práticas de anatomia humana.
trI
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Recomendações:
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Recomendação 1: Elaborar plano de ação de uso do prédio principal e anexo ao antigo CCBi,
definindo responsáveis pela elaboração e prazos para a sua conclusão e início da
implementação.
Recomendação 2: Quando for proceder ao aumento dos espaços físicos à disposição da
Universidade, seja mediante construção, ampliação, aquisição ou mesmo locação, realizar um
prévio estudo que contemple (i) previsão de demanda; (ii) fluxo orçamentário e financeiro,
não apenas para a aquisição do espaço, mas para sua manutenção e conservação ao longo dos
anos; (iii) informação quanto à existência de imóveis próprios que possam suprir a demanda e
justificativa para o caso de tais imóveis existirem e não serem utilizados; (iv) aprovação
superior do estudo.

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO
O prédio do antigo Museu de História Natural se encontra sem condições de uso por
falta de manutenção e reparos, causando riscos pela sua utilização.
Fato
Foi realizada visita ao endereço onde funcionava o Museu de História Natural – MHN, rua
Aristeu de Andrade, no bairro do Farol, em Maceió/AL, com o objetivo de verificar a sua
atual destinação, bem como o estado de conservação do prédio.
O piso superior da edificação, anteriormente ocupado pelo MHN, encontra-se atualmente
abandonado, em condições precárias de conservação e com estrutura comprometida,
conforme pode ser verificado nas fotos a seguir:

Foto - Vista frontal antigo prédio do MHN, Maceió
(AL), 22 de maio de 2018.
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Foto – Parte superior, rachadura na sala de exposição,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Parte superior, sala de exposição com viga
sobre a janela cedendo, comprimindo-a, Maceió (AL),
22 de maio de 2018.

Foto – Parte superior, reboco da sala de exposição com
sinais de infiltração, Maceió (AL), 22 de maio de
2018.

Foto – Parte superior, ferragens de sustentação da
coberta da sala de exposição com sinais de ferrugem,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Parte superior, sala de malacologia com laje
cedendo, comprimindo a janela, Maceió (AL), 22 de
maio de 2018.

Foto – Parte superior, parede do final do corredor com
sinais de infiltração, Maceió (AL), 22 de maio de
2018.

No andar térreo do prédio encontram-se em funcionamento os seguintes laboratórios:
a) Laboratório de DNA forense;
b) Laboratórios Integrados de Ciências do Mar e Naturais – LABMAR.
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A situação da parte superior já está trazendo problemas para o piso térreo, conforme
demonstrado pelas fotos a seguir:

Foto – Térreo, entrada do banheiro masculino do
laboratório de DNA forense com infiltração, Maceió
(AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, banheiro masculino do laboratório de
DNA forense com infiltrações no teto, Maceió (AL),
22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, banheiro feminino do laboratório de
DNA forense com infiltrações no teto, Maceió (AL),
22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, sinais de infiltração na parede do
laboratório de DNA forense, Maceió (AL), 22 de maio
de 2018.

Foto – Térreo, sala de capacitação do laboratório de
DNA forense com infiltrações no teto, Maceió (AL),
22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, jardim de inverno do laboratório de
DNA forense com infiltrações na parede, Maceió
(AL), 22 de maio de 2018.
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Foto – Térreo, infiltrações no teto do laboratório de
DNA forense, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, infiltrações na entrada do LABMAR,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, infiltrações na copa do LABMAR,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, laboratório do LABMAR com
infiltração, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, laboratório do LABMAR com sinais de
cupim, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, laboratório de microbiologia
fitoplancton do LABMAR com materiais empilhados
em decorrência do pequeno espaço físico, Maceió
(AL), 22 de maio de 2018.
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Foto – Térreo, laboratório de microbiologia
fitoplancton do LABMAR com telhado com buracos,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, laboratório de microbiologia
fitoplancton do LABMAR teto com cupim, Maceió
(AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Térreo, sala de guarda de materiais do LABMAR com infiltrações, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.
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Causa
A Reitora que, de acordo o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não
providenciou as manutenções necessárias no imóvel de propriedade da UFAL.
O Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional - Proginst que, de acordo o Regimento Geral
da UFAL, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as
políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as
atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de
avaliação da Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme
dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, não providenciou as manutenções necessárias no
imóvel de propriedade da UFAL.
O Superintendente de Infraestrutura que, de acordo com o Regimento Interno da Reitoria, Art.
40 § 6º, possui a atribuição de: “VI - Supervisionar, planejar e coordenar as atividades
ligadas à alteração, reparo, manutenção e conservação dos prédios da Universidade.” não
providenciou as manutenções necessárias no imóvel de propriedade da UFAL.
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Manifestação da Unidade Examinada
O gestor se manifestou por meio do Despacho 132/2018-CMPV/SINFRA/UFAL, de 01 de
junho de 2018, encaminhado por email em 04 de junho de 2018, informando o que se segue:
“[...] Inicialmente, deve-se relatar que a Coordenadoria de Manutenção Predial e Viária CMPV foi criada em 01/12/2017, tendo apenas 7 meses de existência, e conta com uma
Gerência de Manutenção - GM com quatro Engenheiros civis [...] e com uma Gerência de
Suprimentos de Manutenção - GSM, que conta com mais 3 servidores [...]. Em resumo, podese afirmar que a Gerência de Manutenção é responsável pela execução dos serviços de
manutenção predial e viário no Campus A. C. Simões e suas unidades dispersas, assim como,
por fiscalizar os contratos que tenham tal finalidade. Quanto a Gerência de Suprimentos de
Manutenção, esta é responsável pelos processos de compras/aquisição de material para
manutenção, assim como pelo controle do almoxarifado de manutenção, ou seja, ela supre em
termos de insumos o trabalho da GM. Segue a nova estrutura da SINFRA com as mudanças
que incluíram CMPV, ressalata-se que a GSM ainda não tem implantada a FG 1, o que levam
o Coordenador, muitas vezes a assumir o papel de Gerente também.

[...] Existe, desde 2016, uma série de Ordens de Serviço que foram executadas no antigo
Museu de História Natural, Usina Ciência, LABMAR e DNA Forense. Todas as ordens de
serviço estão sendo colocadas no Anexo I para a apreciação desta CGU e nelas podem ser
observados serviços de revisão de coberta, pintura, revisão elétrica, dentre outros que não
foram apontados no relatório. [...] Outro ponto é com relação as infiltrações, muitas vezes as
infiltrações podem ter sido resolvidas, mas ficam as marcas deixadas pela umidade, como
bolor, mofo ou até o desplacamento dos revestimentos argamassados; Quanto a
desculpinização isto deve ser verificado junto a Gerência de Meio Ambiente, com relação ao
espaço físico pequeno, deve ser solicitado elaboração de projeto para a Gerência de Projetos
com a finalidade de readequar o layout da sala.
[...] A Coordenadoria de Manutenção Predial e Viária, atende por meio de requisições de
serviços que são solicitadas pelo Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC), estas requisições são solicitadas pelos usuários da UFAL, mediante contato com o
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servidor responsável em cada Unidade Acadêmica ou Administrativa por cadastrar as
requisições no referido sistema, deste modo, o nível de atendimento realizado na Usina
Ciência, LABMAR, Museu de História Natural e no Instituto de Ciências Biológicas e Saúde
(Unidade Responsável pelo DNA Forense) pode ser observado nos gráficos do Anexo II.
[...] A fim de demonstrar a CGU a quantidade de requisições de serviço que esta
Coordenadoria de Manutenção Predial e Viária recebe e realiza, está sendo encaminhado no
Anexo III os gráficos com o nível de atendimento de toda a UFAL.
[...] Ressalta-se que apesar de toda a demanda demonstrada, percebe-se que o nível de
atendimento é bastante satisfatório a partir de 2016, sendo superior a 70% em todos os anos,
outro ponto que vale destacar é que os atendimentos de 2018, principalmente no mês de maio,
ainda não estão 100% computados no sistema, visto que só é realizada a baixa nas requisições
quando as mesmas retornam assinadas pelo requisitante, isto é feito corno forma de
comprovar que o serviço foi realizado e que o requisitante ficou satisfeito com o serviço.
Além disso, todas as Ordens de Serviço elencadas no Anexo II, demonstram a preocupação da
SINFRA em manter os espaços retro mencionados em condições de funcionamento, no
entanto se algum destes locais não tiveram manutenções realizadas, pode também ter sido
pela falta de solicitação das Unidades responsáveis pelo Prédio, que como já explanado
anteriormente, deve ser por meio de requisição via SIPAC.
[...] Por fim, casos como os relatados, de infiltração, falta de energia e outros que ponham em
risco a vida dos usuários, sempre são tratados com prioridade, mas esta Coordenadoria, em
suas condições atuais, afirma que é humanamente impossível atender a todas as demandas de
manutenção predial e viária da instituição, muitas vezes, não só por falta de recursos
humanos, mas também por falta de material e até mesmo de recursos financeiros.”
O gestor se manifestou também por meio do Despacho 278/2018-CPOM/SINFRA, de 04 de
junho de 2018, encaminhado por email em 04 de junho de 2018, informando o que se segue:
“[...] No despacho n° 132/2018- CMPV/SINFRA/UFAL segue todas as ações de manutenção
realizadas pela Ufal nas edificações que abrigam a Usina Ciências, Labmar, Laboratório de
DNA forense e antigo Museu de história Natural. A respeito da descupinização, que é uma
atribuição da Gerência do Meio Ambiente, os serviços são requisitados pelo SIPAC (Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), através de um servidor responsável em
cada Unidade Acadêmica ou Administrativa. Após atingir certa quantidade, estas requisições
são encaminhadas para a empresa contratada, que realiza tais serviços. Segue, no anexo 1, a
ordem de serviço emitida das intervenções realizados em maio de 2018, baseada nas últimas
requisições criadas pelo SIPAC. Ressalta-se que dos órgãos supracitados, existia apenas a
requisição da Usina Ciências. Em consulta ao SIPAC no dia 01/06/2018 foi constado, que
atualmente não existe nenhum pedido dos demais órgãos.”
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Análise do Controle Interno
De início imperioso que se diferencie as duas possibilidades que há de manutenção, quais
sejam, as preventivas e as corretivas.
As corretivas ocorrem por solicitação daqueles que estão se utilizando dos imóveis e tem
como objetivo corrigir algo que não está em conformidade com o necessário, já as preventivas
devem ocorrer periodicamente como forma de minimizar a ocorrência de problemas, e nesse
caso não surge de demanda dos setores, mas de trabalho que deve ocorrer de forma periódica
em todos os setores de um órgão.
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A Coordenadoria de Manutenção Predial e Viária da UFAL é responsável, tanto pelos
serviços solicitados (corretiva), quanto pela verificação periódica de possíveis necessidades,
por vezes não percebidos sem uma análise técnica mais apurada (preventiva).
Em relação especificamente as infiltrações verificadas, não houve comprovação de que as
atuais foram resolvidas, uma vez que todas elas apresentam aspecto de algo que está
ocorrendo há bastante tempo, constatação ratificada pelos responsáveis dos setores visitados
no momento de nossa inspeção. Importante acrescentar que, quando é realizada a correção de
uma infiltração, se faz necessário que todas as marcas deixadas sejam retiradas e refeitos os
serviços necessários para que o local seja novamente liberado para utilização, somente assim
se pode considerar o serviço completamente realizado.
Ao se verificar o nível de atendimento das requisições realizadas nos anos de 2017 e 2018
pelo LABMAR, Museu de História Natural e pelo Instituto de Ciências Biológicas e Saúde
(Unidade Responsável pelo DNA Forense), nota-se que em boa parte dos meses ficaram
requisições pendentes de atendimento, o que demonstra que os problemas evidenciados se
agravavam, principalmente em se tratando de infiltrações em períodos chuvosos.
Quanto a descupinização, os responsáveis pelos setores informaram que solicitaram o serviço,
não tendo havido a comprovação de sua realização, e, em se tratando de um imóvel rodeado
por mata nativa, se faz necessário não somente o serviço de forma pontual no imóvel, mas o
tratamento nos possíveis focos existentes ao redor, ou então a realização de forma periódica
do serviço, haja vista que os cupins reaparecerão.
Portanto, ficou comprovado que o imóvel situado à rua Aristeu de Andrade, no bairro do
Farol, em Maceió/AL, que comporta atualmente o Laboratório de DNA forense, os
Laboratórios Integrados de Ciências do Mar e Naturais – LABMAR e comportava o Museu
de História Natural, encontra-se atualmente em situação precária para utilização pelos
servidores, colaboradores, bem como pela população atendida no Laboratório de DNA
forense, sendo necessária, para sua utilização adequada, uma reforma geral no mesmo para
correção de todos os problemas identificados, evitando-se assim a ocorrência de problemas
maiores ao imóvel ou até mesmo àqueles que se utilizam do mesmo.
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Recomendações:
Recomendação 1: Elaborar plano de ação de recuperação e uso do imóvel situado à rua
Aristeu de Andrade, no bairro do Farol, definindo responsáveis pela elaboração e prazos para
a sua conclusão e início da implementação.

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO
O Bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS, cuja obra foi recebida em maio
de 2017, continua sem utilização, enquanto os laboratórios permanecem funcionando em
imóvel sem condições de uso.
Fato
Em 06 de maio de 2015, conforme consta no processo n° 23065.012274/2015-87, a então
diretora do ICBS solicitou providências no sentido de que as instalações do bloco 7 do ICBS
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– setor de anatomia estivessem prontas para uso no segundo semestre daquele ano, tendo a
aprovação pelo reitor ocorrido no dia 23 do mesmo mês, quando então foi iniciado o processo
licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 02/2015, que deu origem ao contrato n°
01/2016, no valor total de R$ 832.558,15.
A Ordem de Serviço desta obra foi emitida em 15 de janeiro de 2016 e o Termo de
Recebimento Definitivo da obra emitido em 17 de maio de 2017.
Apesar de concluída há um ano, a obra não foi colocada em uso, tendo as aulas práticas
continuado a serem ministradas no prédio do antigo CCBi, em um espaço antigo e sem
nenhum tipo de reforma realizada.
A seguir apresenta-se fotos da situação atual do espaço utilizado para as aulas práticas no
antigo CCBi e do prédio construído para abrigar os laboratórios ocioso no Campus A. C.
Simões:

Foto – Paredes com infiltrações do prédio do antigo CCBi, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Paredes com infiltrações do prédio do antigo
CCBi, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.
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Foto – Sala prática de anatomia 01 ociosa, no novo
prédio do ICBS, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Sala prática de anatomia 02 ociosa, no novo
prédio do ICBS, Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Sala de formolização servindo de depósito de
cadeiras não mais utilizadas no novo prédio do ICBS,
Maceió (AL), 22 de maio de 2018.

Foto – Rampa de acesso do carro do IML ociosa, no
novo prédio do ICBS, Maceió (AL), 22 de maio de
2018.
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Causa
A Reitora que, de acordo o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não tomou
providências para que o Bloco de laboratórios de anatomia humana do ICBS fosse colocado
em funcionamento tempestivamente.
O Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional - Proginst que, de acordo o Regimento Geral
da UFAL, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as
políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as
atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de
avaliação da Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme
dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, não tomou providências para que o Bloco de
laboratórios de anatomia humana do ICBS fosse colocado em funcionamento
tempestivamente.
O Superintendente de Infraestrutura da UFAL que, de acordo o Regimento Interno da Reitoria
da UFAL, Art. 40, possui a atribuição de: “I. Superintender todos os serviços relacionados
com zeladoria, transportes, comunicações, compras, administração e proteção patrimonial,
planejamento e execução de obras, projetos de engenharia e arquitetura, e outros assuntos
relacionados à administração da infra-estrutura da Universidade; [...] VI. Supervisionar,
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planejar e coordenar as atividades ligadas à alteração, reparo, manutenção e conservação
dos prédios da Universidade” não tomou providências para que o Bloco de laboratórios de
anatomia humana do ICBS fosse colocado em funcionamento tempestivamente.
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Manifestação da Unidade Examinada
O gestor se manifestou por meio do Despacho 096/2018-DIR-ICBS-UFAL, de 05 de junho de
2018, encaminhado por email em 07 de junho de 2018, informando o que se segue:
“[...] Apesar de concluídas as obras, o Bloco 7 não pode ainda ser utilizado para a ministração
das aulas práticas, que continuam a ocorrer no prédio do antigo CCBi, uma vez que os
equipamentos necessários e exigidos para o seu funcionamento ainda não foram totalmente
adquiridos, e muito menos instalados. Faz importante destacar que o deslocamento de peças
cadavéricas e de cadáveres dos Laboratórios de Anatomia Humana do Prado, para o Bloco 7
no Campus A.C. Simões, é uma tarefa difícil e delicada e exigem acondicionamento em
solução de formol, glicerina e etanol durante o traslado. Dentre os equipamentos essenciais,
encontram-se os tanques para acondicionamento e conservação foram recentemente
adquiridos só chegaram a UFAL exatamente no dia 04 de junho de 2018 (e-mail anexo do
Almoxarifado Central da UFAL encaminhado ao Vice-Diretor no dia 5 de junho de 2018, às
08:44),
Nesse momento cabe ser ressaltado que as chaves do Bloco 7 só foram recebidas pela Direção
do ICBS em 02 janeiro de 2018, pois o prédio entregue a SINFRA-UFAL no ano passado,
estava com várias pendências. Como é papel da Direção zelar pela coisa pública, foi
providenciada a abertura de dos Processos: nº 23065.039392/2017-02 de 13 de novembro de
2017 (formalizando os itens que precisavam ser reparados) e nº 23065.004010/2018-01, de 1º
de fevereiro de 2018, este aberto a após a entrega das chaves do Bloco 7 à Direção o que
ocorreu em 18 de janeiro de 2018, (anexo), visando à reparação de parte dos problemas
detectados na vistoria realizada em 2017 e formalizada no primeiro processo, e que até a data
da entrega das chaves haviam sido reparados.
[...]
Essa identificação posta na legenda não procede, pois o prédio do ICBS hoje conta com 8
blocos construídos, 7 destes em pleno funcionamento: apenas o Bloco 7, de Anatomia
Humana, não tem ainda condições de funcionar pelo motivo já indicado. Vale a pena ressaltar,
que circulam, diariamente, mais de 1500 estudantes, e que o ICBS funciona os três
expedientes, das 7h30 até as 22 horas, o que reforça situação contrária: o ICBS é uma das
Unidades Acadêmicas mais ativas do Campus A.C. Simões.
[...]
O Laboratório 01 não está ocioso. Ocioso estaria se estivesse equipado e não utilizado. Na
realidade a imagem só comprova a impossibilidade de funcionamento do local para sua
finalidade: ministração de aulas práticas de Anatomia Humana, utilizando peças reais.
[...]
Recebemos 300 carteiras novas para estudantes no início do ano e, emergencialmente,
tivemos que retirar todas as carteiras velhas das salas. Como o ICBS não dispõe de local para
depósito de inservíveis, e no momento a SINFRA não dispõe de espaço para acondicionar
esse tipo de material, o espaço do Bloco 7 foi utilizado provisoriamente como local de
armazenamento, até que a SINFRA possa recolhê-lo.
[...]
A rampa de acesso não está ociosa. Ela será utilizada para recepção de cadáveres provenientes
do IML, ou para descarte de materiais após as aulas práticas de dissecção de peças
cadavéricas, seguindo as normas de Biossegurança (ANVISA) e as Leis Federais, com
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destaque para lei nº 8501/1992 que dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para
fins de estudos ou pesquisa científica.”
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Análise do Controle Interno
O gestor não se manifestou acerca da situação das salas do antigo CCBi, atualmente utilizadas
para as aulas práticas de anatomia.
Importante esclarecer que “ocioso” refere-se a equipamento ou imóvel que não esteja sendo
utilizado para sua finalidade, o que está ocorrendo com os laboratórios em questão.
A construção do bloco de laboratórios em tela iniciou em 15 de janeiro de 2016, data em que
o gestor deveria já estar com todo planejamento das aquisições de equipamentos e insumos
necessários à inauguração e utilização do imóvel quando entregue, haja vista ser
imprescindível na administração pública o atendimento as necessidades da população, a qual
nesse caso encontra-se há muito tempo aguardando para que possa ter as aulas teóricas e
práticas num mesmo complexo.
Entendemos que os laboratórios necessitam dos equipamentos e insumos informados para
poder entrar em funcionamento, no entanto, essas aquisições necessárias deveriam ter sido
concluídas, inclusive com as efetivas entregas, no máximo quando da entrega do imóvel.
É de estranhar que a SINFRA, setor responsável pelo recebimento provisório e definitivo,
tenha recebido um imóvel de forma definitiva apresentando “pendências”, e que estas tenham
demorado oito meses para serem realizadas, como afirmado pelo gestor.
Quanto as cadeiras empilhadas, o gestor informou que elas estão há seis meses naquele local,
logo a provisoriedade para utilização não se confirmou.
Portanto, verifica-se que o bloco de anatomia humana do ICBS, algo tão esperado e sonhado
por toda a comunidade acadêmica dos cursos envolvidos, continua não sendo utilizado para o
fim que foi construído.
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Recomendações:
Recomendação 1: Elaborar plano de ação de uso do Bloco de laboratórios de anatomia
humana do ICBS, definindo responsáveis pela elaboração e prazos para a sua conclusão e
início da implementação.
Recomendação 2: Quando for proceder ao aumento dos espaços físicos à disposição da
Universidade, seja mediante construção, ampliação, aquisição ou mesmo locação, realizar um
prévio estudo que contemple (i) previsão de demanda; (ii) fluxo orçamentário e financeiro,
não apenas para a aquisição do espaço, mas para sua manutenção e conservação ao longo dos
anos; (iii) informação quanto à existência de imóveis próprios que possam suprir a demanda e
justificativa para o caso de tais imóveis existirem e não serem utilizados; (iv) aprovação
superior do estudo.

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO
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Contratação da obra de construção do novo prédio do Instituto de Geografia,
Desenvolvimento e Meio Ambiente, sem prévio estudo de demanda, resultando em
espaços subutilizados.
Fato
Mediante a Concorrência nº 003/2012 (processo nº 23065.016042/2012-55), realizada em 17
de setembro de 2012, a UFAL licitou a obra de construção do novo prédio do Instituto de
Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente (IGDEMA). Foi firmado o Contrato nº
027/2012, no valor inicial de R$ 1.818.144,07 e com vigência prevista entre 24 de janeiro de
2013 e 18 de julho de 2014, sendo entregue provisoriamente em 31 de outubro de 2014.
Essa obra foi objeto de auditoria da CGU (Relatório nº 201412738) que constatou a
celebração de termos aditivos irregulares ao contrato, mediante supressões de quantitativos de
determinados serviços contratados, acréscimos de quantitativos em outros serviços
contratados e inserção de serviços não previstos, com alteração em 207 dos 309 itens
presentes na Planilha Orçamentária; superfaturamento; e execução de serviços de qualidade
inferior à prevista inclusive com defeitos aparentes na estrutura.
Consta, às fls. 2 do processo relativo à obra, que a contratação tinha o objetivo de “suprir o
aumento da demanda de estudantes”, mencionando a “Solicitação de Pré-Classificação
Orçamentária SI nº 9996/2012”, sendo que este documento, constante às fls. 3 e 4, trata-se de
uma solicitação de compras, com uma pré-classificação orçamentária e uma estimativa de
gastos. Ainda no mesmo processo, às fls. 135, existe a justificativa do reitor, assinada em 30
de julho de 2012, informando que havia sido demonstrado que a contratação “atenderá às
necessidades da comunidade acadêmica do Campus, razão pela qual aprovo o
encaminhamento dos projetos apresentados”. Contudo, não foi localizada qualquer
documentação relativa a estudos de demanda que embasassem a contratação, inclusive
prevendo o fluxo orçamentário-financeiro decorrente das futuras despesas com manutenção e
conservação que a nova obra iria gerar (limpeza, vigilância, reparos elétricos, hidráulicos etc.)
e a justificativa da não utilização de outros imóveis próprios.
Mediante o Despacho nº 19/2018-GO/CPOM/SINFRA/UFAL, de 3 de maio de 2018, a
UFAL informou que “foi verificado que no processo em questão não existia mais documentos
que embasaram a justificativa do reitor, além do que consta na fl. 135 do processo”. Dessa
forma, a Universidade confirma que a obra foi contratada sem um prévio estudo de demanda.
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Causa
O Reitor à época da contratação que, de acordo com o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º.
possuía a atribuição de “administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da
UFAL, dar cumprimento às resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos
deste (...)”, justificou a contratação da obra de construção do novo prédio do IGDEMA sem
estar embasado num prévio estudo de demanda.
O Pró-Reitor de Gestão Institucional à época da contratação que, de acordo com o Regimento
Geral da UFAL, Art. 16 § 6º, possuía a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar
as políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as
atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de
avaliação da Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme
dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, não apresentou os estudos de demanda para a
contratação da obra de construção do novo prédio do IGDEMA.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante mensagem eletrônica de 4 de junho de 2018, a UFAL encaminhou o arquivo
“Resposta Auditoria nº 70-2018.pdf”, o qual continha os seguintes documentos digitalizados:
- Despacho 274/2018-CPOM/SINFRA, de 25 de maio de 2018, no qual o Coordenador de
Projetos, Obras e Meio Ambiente solicita a manifestação do engenheiro de CPF ***.911.134**, que era o Gerente de Projetos, Obras e Serviços de Engenharia, à época da contratação.
Este se manifestou no mesmo documento, de forma manuscrita, informando que anexava o
PDU que “serviu de estudo prévio de demanda e necessidade de construção do prédio”.
- Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) do IGDEMA (processo nº
23065.021564/2012-79, aberto em 1º de outubro de 2012), no qual consta o Ofício nº
127/2012-IGDEMA/UFAL, de 4 de outubro de 2012, no qual o Diretor do IGDEMA informa
ao Pró-Reitor de Gestão Institucional sobre a aprovação, pelo conselho do IGDEMA, do PDU
2013-2017 do Instituto, o qual estava sendo anexado ao referido Ofício. Dentro do texto do
PDU 2013-2017 do IGDEMA, estava prevista a construção do novo Bloco do IGDEMA.
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Análise do Controle Interno
Mediante análise do PDU 2013-2017 do IGDEMA constata-se que este não pode ser
considerado como um estudo de demanda, tendo em vista que:
a) Embora o documento, em seu subitem “6.3. Necessidades de consolidação da
infraestrutura para o novo PDU”, contenha uma previsão de alunos a serem atendidos com a
construção do novo prédio, este também informa que o prédio novo do IGDEMA, “previsto
no REUNI, com construção de um bloco de salas de aula e laboratórios”, já estava “em fase
de licitação”, ou seja, quando da elaboração do PDU 2013-2017 já estava prevista a
construção do novo prédio do IGDEMA, e este fato foi mencionado no referido PDU. Vale
ressaltar que a justificativa para a construção foi assinada pelo Reitor em 30 de julho de 2012,
enquanto o PDU foi aprovado em 20 de setembro de 2012 e encaminhado em 4 de outubro de
2012, ou seja, a obra foi licitada sem prévio estudo de demanda;
b) Não existe, no PDU do IGDEMA, indicação do fluxo orçamentário-financeiro, não apenas
para a construção, mas também para a manutenção e conservação do espaço ao longo dos
anos;
c) O PDU do IGDEMA não traz justificativa quanto ao não aproveitamento de imóveis
subutilizados;
Por fim, vale mencionar que, analisando a oferta acadêmica do IGDEMA para o segundo
semestre letivo de 2017, constata-se que todas as aulas da graduação estavam previstas para
ocorrer nos Blocos 6 e 7 da Universidade, que já existiam antes da construção do novo prédio,
o que reforça a constatação de que não houve um prévio estudo de demanda para essa
construção, o que resultou em espaços subutilizados.
trI
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Recomendações:
Recomendação 1: Quando for proceder ao aumento dos espaços físicos à disposição da
Universidade, seja mediante construção, ampliação, aquisição ou mesmo locação, realizar um
prévio estudo que contemple (i) previsão de demanda; (ii) fluxo orçamentário e financeiro,
não apenas para a aquisição do espaço, mas para sua manutenção e conservação ao longo dos
anos; (iii) informação quanto à existência de imóveis próprios que possam suprir a demanda e
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justificativa para o caso de tais imóveis existirem e não serem utilizados; (iv) aprovação
superior do estudo.

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO
Novo prédio do IGDEMA, cujas obras foram concluídas em 2014, apresenta infiltrações
que comprometem o uso de espaços do Instituto e ainda apresenta falhas de construção
apontadas pela CGU desde 2015.
Fato
Segundo o Relatório nº 201412738 desta CGU, a obra do IGDEMA havia sido recebida
provisoriamente em 31 de outubro de 2014, mas apresentava defeitos que precisavam ser
sanados antes de seu recebimento definitivo, quais sejam:
a) fissuras longitudinais nos elementos estruturais de edificação, principalmente no que se
refere ao vigamento do pavimento térreo, bem como nas juntas de dilatação dos pilares duplos
e pontos de congruência entre estes pilares e as lajes, tanto no pavimento térreo quanto no
primeiro pavimento;
b) forro de gesso destruído em alguns pontos e com manchas amareladas em outros;
c) tomadas para ar condicionado nas salas de aula instaladas sem o respectivo espelho e porta
interna do banheiro masculino do pavimento térreo apoiada no chão, em virtude de suas
dobradiças de sustentação já estarem quebradas;
d) ausência das mangueiras de incêndio, além de porta corta fogo instalada sem a devida barra
de proteção, encontrando-se travada de forma improvisada, com peças de madeira;
e) sistema de combate a incêndio inoperante, pois além das mangueiras não haviam sido
instalados os extintores e as lâmpadas de emergência.
A CGU recomendou que a UFAL adotasse “as medidas necessárias para que os serviços
executados com qualidade inferior à prevista e/ou em desconformidade com as especificações
técnicas acordadas” fossem reparados.
Em sua manifestação ao Plano de Providências Permanente, em 4 de janeiro de 2016, os
gestores informaram que a “UFAL/SINFRA acata a recomendação e já notificou a empresa
Arcons Construções para correção dos serviços que estão em desconformidade com as
especificações técnicas da obra”. Contudo, o documento de notificação não foi anexado à
manifestação.
Esta equipe de auditoria retornou ao IGDEMA em 21 de maio de 2018 e constatou que a
maioria das falhas apontadas no Relatório nº 201412738 permanecem, conforme registro
fotográfico a seguir, indicando que ou a empresa não foi efetivamente notificada ou, se o foi,
não providenciou os reparos:
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Foto – Vista da fissura longitudinal presente no
elemento estrutural (viga) do pavimento térreo.
Maceió (AL), 10 de junho de 2015.

Foto – Vista da fissura longitudinal, ainda presente
em 2018, no elemento estrutural (viga) do pavimento
térreo. Maceió (AL), 21 de maio de 2018.

Foto– Vista de fissura longitudinal presente nas
juntas de dilatação dos pilares duplos e no ponto de
congruência entre estes e as lajes. Maceió (AL), 10 de
junho de 2015.

Foto– Vista de fissura longitudinal presente nas
juntas de dilatação dos pilares duplos e no ponto de
congruência entre estes e as lajes que, em 2018, se
confundem com as trilhas de cupim. Maceió (AL), 21
de maio de 2018.

Foto – Vista de ponto onde o forro de gesso já se
apresenta com coloração amarelada. Maceió (AL), 10
de junho de 2015.

Foto – O Laboratório de Geoquímica Ambiental é
uma das salas que apresentam o forro com coloração
amarelada, agravada pela infiltração severa. Maceió
(AL), 21 de maio de 2018
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Foto – Vista de ponto onde o referido forro encontrase com trecho destruído. Maceió (AL), 10 de junho de
2015.

Foto – Ponto, no hall de acesso do segundo andar,
onde o forro encontra-se com trecho destruído.
Maceió (AL), 21 de maio de 2018.

Foto – Vista da porta corta fogo, mostrando que a
mesma encontra-se travada de forma improvisada,
com caibro de madeira. Maceió (AL), 10 de junho de
2015.

Foto – Vista, em 2018, da mesma porta corta fogo,
mostrando que esta continua sendo travada de forma
improvisada, com caibro de madeira. Maceió (AL),
21 de maio de 2018.

Relativamente ao sistema de proteção contra incêndio, foi constatado que as mangueiras e os
extintores foram instalados, mas os extintores que se localizam no pavimento térreo estão com
a validade da carga expirada desde outubro/2015.
Quando da inspeção atual, também foram constatados diversos pontos de infiltração nos
corredores, nas salas e nos laboratórios do prédio, que chegam a inviabilizar a utilização do
Laboratório de Geoquímica Ambiental (LGA) e da sala de aula nº 7, do bloco.
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Foto – Vista de uma das fachadas laterais do Foto – Detalhe da fachada reproduzida na foto
IGDEMA, onde constatam-se os pontos de infiltração anterior, onde também se constata uma trilha de
na parte superior do edifício, bem como próximos à cupins. Maceió (AL), 21 de maio de 2018
escada de incêndio. Também é possível constatar a
existência de mato alto ao redor do prédio. Maceió
(AL), 21 de maio de 2018.

Foto – Interior do Laboratório de Geoquímica
Ambiental, localizado no pavimento térreo, no qual se
constata que os pontos de infiltração danificaram a
pintura da parede e o forro de gesso. Maceió (AL), 21
de maio de 2018.

Foto – Interior da sala de aula nº 7, localizada no
pavimento superior, no qual se constata pontos de
infiltração danificaram a pintura da parede e o forro
de gesso. Maceió (AL), 21 de maio de 2018.

Foto - Forro de gesso do “hall” de acesso ao Foto – Jardineira interna, não impermeabilizada,
pavimento superior danificado devido à água que se apresentando infiltrações. Maceió (AL), 21 de maio de
infiltrou pela laje e que também motivou o 2018.
aparecimento de pontos de ferrugem na luminária.
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Maceió (AL), 21 de maio de 2018.

Também houve reclamação, por parte dos professores do IGDEMA, quanto à rampa de
acesso ao pavimento superior, tendo em vista que, por esta ser aberta e não possuir calhas de
escoamento, quando chove a água atinge o piso da rampa, se acumula e, em seguida, escorre
sobre este, dificultando o acesso ao pavimento. Tal fato já havia sido notificado à construtora.
Além disso, foi constatado que o prédio carece de manutenção, pois está sendo infestado por
cupins, existindo inclusive um ninho e diversas trilhas nas paredes do bloco; o mato ao redor
do edifício está alto; as portas de acesso a duas salas de aula (3 e 5) e dois laboratórios (LGA
e LER) apresentam deformação no laminado ou a ausência de vidro no espaço da bandeira;
diversas salas apresentam o forro parcialmente aberto para a manutenção da rede
lógica/elétrica e que não mais foi consertado, sendo que em algumas salas, os professores
providenciaram uma cobertura dessas aberturas com isopor, conforme registro fotográfico a
seguir:

Foto – Ninho de cupins na parte interna da fachada Foto – Trilha de cupim em um dos pilares da rampa de
posterior. Maceió (AL), 21 de maio de 2018.
acesso, onde também se observa a ausência de calhas
de escoamento na rampa. Maceió (AL), 21 de maio de
2018.
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Foto – Porta do Laboratório de Estudos Regionais Foto – Porta da sala de aula nº 5, onde se observa a
(LER), onde se observa a bandeira fechada com bandeira fechada com isopor, em virtude da ausência
papelão, em virtude da ausência do vidro. Maceió do vidro. Maceió (AL), 21 de maio de 2018.
(AL), 21 de maio de 2018.

Foto – Laboratório de Educação Geográfica do Estado
de Alagoas (LEGAL), onde se nota a abertura no forro,
mostrando o duto de eletricidade. Maceió (AL), 21 de
maio de 2018.

Foto – Laboratório de Educação Geográfica do Estado
de Alagoas (LEGAL), onde se nota, em outro ponto da
sala, a abertura no forro sendo fechada com isopor.
Maceió (AL), 21 de maio de 2018.
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Causa
O Reitor à época da conclusão da obra e da realização do trabalho de auditoria que resultou no
Relatório CGU nº 201412738, apesar de ter tomado conhecimento do relatório preliminar,
encaminhado mediante o Ofício 21957/2015/CGU-Regional/AL, de 18 de setembro de 2015,
e do relatório definitivo, encaminhado mediante o Ofício nº 28002/2015/CGU-Regional/AL,
de 03 de dezembro de 2015, e a Reitora atual, que assumiu em 2016, quando o referido
Relatório já estava publicado e o respectivo Plano de Providências estava sendo monitorado,
não comprovaram ter acompanhado as providências que deveriam ter sido adotadas pela
SINFRA para a resolução das pendências apontadas pela CGU. Vale ressaltar que, de acordo
com o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º, cabe aos reitores “administrar, coordenar e
supervisionar todas as atividades da UFAL, dar cumprimento às resoluções do Conselho
Universitário e editar atos não privativos deste (...)”.
O Pró-Reitor de Gestão Institucional à época da conclusão da obra e o atual que, de acordo
com o Regimento Geral da UFAL, Art. 16 § 6º, tinha/tem a atribuição de: “I. planejar,
superintender e coordenar as políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II.
superintender e coordenar as atividades de gestão da informação, de programação
orçamentária, de planejamento e de avaliação da Universidade; III. desempenhar outras
atribuições compatíveis, conforme dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, não
comprovaram ter acompanhado as providências que deveriam ter sido adotadas pela SINFRA
para a resolução das pendências apontadas pela CGU.
s
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#

Manifestação da Unidade Examinada
Foram encaminhados os Despachos 278 e 279/2018-CPOM/SINFRA, ambos de 4 de junho de
2018, contendo a manifestação da Coordenadoria de Projetos, Obras e Meio Ambiente
(CPOM/SINFRA): Posteriormente, foi encaminhado o Despacho 287/2018-CPOM/SINFRA,
de 11 de junho de 2018.
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No Despacho 278/2018-CPOM/SINFRA, consta o anexo 1, contendo um relatório das ordens
de serviço para descupinização, desratização e desintetização das unidades requisitantes da
UFAL em maio de 2018, no qual a ordem de serviço relativa ao IGDEMA é a primeira da
lista.
No Despacho 279/2018-CPOM/SINFRA existe a informação de que “no anexo 1 seguem os
e-mails enviados a empresa, com as notificações dos serviços que deveriam ser corrigidos,
assim como a resposta dos prepostos da empresa, que culminam com a entrega de um
relatório comprobatório das resoluções das pendências existentes”.
Consta do anexo 1 ao Despacho 279/2018-CPOM/SINFRA, uma sequência de e-mails
trocados entre os gestores da UFAL e representantes da construtora que executou a construção
do IGDEMA, onde foram apontados os seguintes defeitos:
 Ralo de limpeza do piso do hall de entrada/corredor de acesso aos laboratórios assentado
acima do nível do piso, impossibilitando a drenagem das águas de lavagem;
 Portas internas das divisórias dos laboratórios LENE e LDMCA com problemas nas
fechaduras;
 Fechadura da porta do laboratório de geoquímica ambiental emperrando;
 “A rampa de acesso está juntando água no meio. A solução seria fazer umas saídas de água
nas laterais da rampa e colocar pedaços de tubos de pvc para que a água não escorra pela
estrutura da rampa e estrague a pintura”;
 Laje externa com indício de infiltração na junta de dilatação e com algumas fissuras;
 Porta de acesso à rampa no térreo emperrando;
 Placa de sinalização acima da porta de saída de emergência não colocada.
Também foi apresentado um “Relatório de Resolução de Pendências IGDEMA”, contendo a
descrição do problema apontado na obra e uma foto que comprovaria a sua resolução.
No Despacho 287/2018-CPOM/SINFRA, os gestores informam que:
a) Quanto às fissuras nas juntas de dilatação:
“Em vistoria realizada pela Sinfra em 07/06/2018, foi verificado a existência de fissuras em
algumas juntas de dilatação. Desse modo, informamos que notificaremos a empresa
solicitando os reparos necessários. Ressalta-se que não foi encontrado nenhuma requisição da
unidade do IGDEMA para execução destes reparos”.
b) Quanto ao forro de gesso destruído em alguns pontos e com manchas amareladas em
outros:
“Em vistoria realizada pela Sinfra em 07/06/2018, foi verificado a existência de infiltrações
em alguns pontos da edificação, que geraram as manchas amareladas no forro de gesso e
deterioração de alguns pontos. Será enviado uma equipe do setor de manutenção para
verificar a causa das infiltrações, caso sejam defeitos construtivos a empresa executora será
notificada para correção, caso sejam oriundos de falta de manutenção ou defeitos causados
por terceiros, será enviado uma requisição ao setor de manutenção para a correção dos
problemas”.
c) Quanto à porta corta fogo instalada sem a barra de proteção e aos extintores com recarga
vencida:
“Em relação a porta corta fogo, será verificado a composição do item pago, caso conste a
barra contra pânico, a empresa será notificada para sua correção, caso não, será requisitado
sua confecção junto ao setor de manutenção da Ufal. Sobre os extintores que se encontram
com o prazo de recarga vencido, vale ressaltar, que está em andamento na Sinfra um processo
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para licitar um contrato que incluam as recargas e aquisição de extintores para a Universidade,
em que atualmente está sendo realizado um estudo técnico das necessidades por um
engenheiro com especialização em prevenção e combate ao incêndio”;
d) Quanto aos pontos de infiltração nos corredores, salas de aula e laboratórios:
“Será enviado uma equipe do setor de manutenção para verificar a origem das infiltrações,
caso sejam defeitos construtivos a empresa executora será notificada para correção, caso
sejam oriundos de manutenção ou defeitos causados por terceiros, será enviado uma
requisição ao setor de manutenção para correção”.
e) Quanto ao acúmulo de água na rampa de acesso:
“Será enviado esta demanda ao setor de projetos da Sinfra, a fim de que seja avaliada a
melhor intervenção arquitetônica para correção deste problema”.
f) Quanto à infestação por cupins:
“A respeito da descupinização, que é uma atribuição da Gerência do Meio Ambiente, os
serviços são requisitados pelo SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e
Contratos), através de um servidor responsável em cada Unidade Acadêmica ou
Administrativa. Após atingir certa quantidade, estas requisições são encaminhadas para a
empresa contratada, que realiza tais serviços. Segue, no anexo 2, a ordem de serviço emitida
das intervenções realizados em maio de 2018, que foram baseadas nas últimas requisições
criadas pelo SIPAC. Verifica-se que o serviço foi realizado no IGDEMA. Em vistoria
realizada pela Sintra em 07/06/2018, foi verificado que muitos focos de cupins já haviam sido
eliminados, porém ainda existiam alguns a ser suprimidos. Será solicitado a Gerência de Meio
Ambiente para requisitar um reforço da descupinização junto a empresa que executou o
serviço”;
g) Quanto ao mato ao redor do edifício e os defeitos nas portas e aberturas nos forros:
“Está em andamento na Sinfra o processo para contratação de empresa que abrangera os
serviços de jardinagem e corte de mato para toda a Universidade. Em relação aos demais
itens, a demanda será repassada para o setor de manutenção da Sinfra, visto que são
problemas ocasionados pelo uso e/ou ações de terceiros”.
m
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Análise do Controle Interno
Analisando o “Relatório de Resolução de Pendências IGDEMA”, constata-se que ele indica
providências para apenas um dos problemas apontados neste Relatório, que foi o acúmulo de
água na rampa de acesso. Ainda assim, a solução adotada pela construtora não foi suficiente,
tendo em vista que durante a inspeção realizada em maio deste ano, foi informado pelos
professores do IGDEMA que o acúmulo de água continua, o que foi reconhecido pela Sinfra,
que informou que enviaria a demanda ao setor de projetos “a fim de que seja avaliada a
melhor intervenção arquitetônica para correção deste problema”.
Quanto aos demais problemas, não houve comprovação da CPOM quanto a sua resolução.
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Recomendações:
Recomendação 1: Acionar a Construtora responsável para que, dentro da garantia contratual,
providencie: a correção das fissuras nos elementos estruturais; a correção dos defeitos na
impermeabilização do prédio do IGDEMA, com a remoção do revestimento danificado e
nova pintura, nas áreas onde houve infiltração; a reparação e pintura dos forros de gesso que
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foram danificados com a infiltração; o fechamento das aberturas no forro; a instalação da
barra de fechamento da porta corta fogo, na saída de emergência.
Recomendação 2: Comprovar a realização dos serviços de recarga dos extintores, de
descupinização, de capinação ao redor do prédio e de conserto das portas das salas de aula e
laboratórios.
Recomendação 3: Implementar rotinas nos setores competentes a fim de evitar novas falhas
por ocasião da contratação/recebimento de outras obras.

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO
Ausência de providências da UFAL para sanar as falhas de projeto e construção dos
laboratórios didáticos do curso de Química comprometem sua utilização e expõem
pessoas a riscos de acidentes.
Fato
Mediante o Relatório nº 201503654, relativo à auditoria de contas da UFAL, exercício de
2014, a CGU constatou que os laboratórios de química localizados no bloco anexo ao IQB,
cuja construção havia sido licitada mediante a Tomada de Preços nº 10/2008, executada
mediante o Contrato nº 42/2008, no valor total de R$ 1.465.593,44 (incluindo os aditivos
financeiros) e que teve a última medição paga em 1º de março de 2011 (2011OB801836),
apresentavam falhas de projeto e de execução que comprometiam parcialmente a
funcionalidade desses laboratórios e colocavam em risco a saúde e a segurança das pessoas
que os utilizavam, como técnicos em laboratórios, docentes e discentes.
As principais falhas foram elencadas no Quadro 19 daquele Relatório, no qual constavam os
padrões recomendados pelo Conselho Regional de Química (CRQ) da IV Região, São Paulo
no “Guia de Laboratório para o ensino da química – instalação, montagem e operação”
(disponível em http://www.crq4.org.br/publicacoes, acesso em 15 de junho de 2015). A
equipe da CGU também realizou registro fotográfico das falhas encontradas durante a
inspeção, realizada em 26 de maio de 2015, e comparou com as fotos de outros laboratórios,
pertencentes à Universidade Federal de Santa Catarina, nos quais era possível observar que
foram seguidos os padrões preconizados pelo “Guia de Laboratório” do CRQ IV.
Especificamente para os laboratórios inspecionados, a CGU recomendou que a UFAL
elaborasse um plano de ação para correção das deficiências, incluindo, no mínimo:
a) o acionamento da garantia junto à construtora para que consertasse as falhas de construção
e realizasse os serviços que foram previstos nos projetos, pagos nas medições e eventualmente
não realizados;
b) a comprovação, mediante ata ou outro documento formal, de que os projetos e serviços de
readequação dos laboratórios foram submetidos aos servidores do IQB e aprovados em
reunião plenária daquela unidade acadêmica; bem como,
c) avaliar a possibilidade de submeter os projetos de readequação das capelas (unidades de
exaustão de vapores tóxicos) a um especialista em ventilação industrial, de modo a conseguir
um projeto adequado.
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Durante a realização do presente trabalho, esta equipe de auditoria visitou novamente, em 21
de maio de 2018, os mesmos laboratórios de química que foram inspecionados pela CGU em
2015. Foi constatado que a situação dos laboratórios permanece a mesma, conforme
demonstrado no quadro a seguir, no qual, para cada falha constatada, é apresentada a foto de
maio/2015 ao lado da foto de maio/2018, bem como as recomendações do CRQ IV, a
descrição da situação encontrada e os riscos a que os usuários do laboratório estão sujeitos:
Quadro – Principais falhas de projeto e construção dos laboratórios didáticos do IQB,
detectadas pela CGU em 2015 e que permanecem em 2018.
EDIFICAÇÃO
Resumo das Recomendações do CRQ IV

Resumo do que foi constatado em 2015 e 2018

É recomendável que os laboratórios se localizem no
piso térreo;

Dos quatro laboratórios didáticos do IQB, dois estão
localizados no 1º andar (laboratórios 3 e 4);

“Os laboratórios químicos devem seguir as normas de
sinalização por cores, que servem para identificação
de equipamentos de segurança, delimitação de áreas
de risco e canalizações empregadas para a condução
de líquidos e gases”.

Não foi constatada a existência de sinalização, com
delimitação das áreas de riscos e indicação das saídas
de emergência

As portas dos laboratórios devem“ter mola retrátil,
altura de 2,10m e largura mínima de 1,20m, com
sentido de abertura da porta para a parte externa do
local de trabalho”.

As saídas de emergência têm largura de 0,70m, não
possuem mola retrátil e são mantidas trancadas com
cadeados, que devem ser abertos toda vez que ocorrem
aulas nos laboratórios.

“No projeto do laboratório, as capelas devem estar em
locais afastados das portas e saídas de emergência, e
também de locais de trânsito intenso de pessoas, pois
podem fazer com que os contaminantes sejam
arrastados de dentro da capela pelo deslocamento de
ar, assim como, podem dificultar a evacuação da área,
se necessário”.

Contrariando frontalmente as recomendações do Guia
do CRQ IV, as capelas foram instaladas ao lado das
saídas de emergência.
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Foto – Saída de emergência do Laboratório Didático
nº 3 do IQB/UFAL, em 2015, não sinalizada, de
largura menor do que a mínima exigida e localizada
vizinha às capelas. Quando da utilização do
Laboratório, os cadeados da porta precisam ser
retirados. Maceió, 26 de maio de 2015.

Foto – Saída de emergência do Laboratório Didático
nº 3 do IQB/UFAL, onde constata-se que
permanecem, em 2018, as mesmas falhas que foram
apontadas em 2015. Maceió, 21 de maio de 2018.

RISCO AOS USUÁRIOS: Caso as saídas de emergência permaneçam estreitas e trancadas com cadeados, as
pessoas que utilizam o laboratório podem não conseguir evacua-lo a tempo no caso de um incêndio ou difusão
de um gás tóxico e, portanto, podem ocorrer sérios ferimentos e até mesmo morte por queimaduras ou
intoxicação por gases. Além disso, o fato das saídas de emergência estarem ao lado das capelas pode, conforme o
Guia do CRQ IV, “fazer com que os contaminantes sejam arrastados de dentro da capela pelo deslocamento de
ar, assim como podem dificultar a evacuação da área, se necessário”.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS
Resumo das Recomendações do CRQ IV

Resumo do que foi constatado em 2015 e 2018

“As tomadas podem ser internas ou tipo pedestal,
diferenciadas para voltagem 110 V e 220 V. Todas as
tomadas devem ser identificadas, indicando
voltagem”.

As bancadas em “ilha” não possuem tomadas. Caso
seja necessário utilizar um equipamento elétrico sobre
essa bancada como, por exemplo, uma manta de
aquecimento, é necessário utilizar uma extensão
elétrica das tomadas instaladas nas bancadas de
parede.

“As cubas, canaletas, bojos e sifões devem ser de
material quimicamente resistente às substâncias
utilizadas, sendo recomendada ao menos uma cuba
com profundidade para limpeza de bureta”.

Todas as cubas são rasas e, portanto, dificultam a
lavagem das buretas.

“Em operações de aquecimento evitar, sempre que
possível, a utilização de queimadores de gás de
chama”.

A ausência de tomadas nas bancadas para conectar as
mantas de aquecimento elétricas, bem como de uma
tubulação de gás, obriga à utilização do queimador à
gás (bico de Bunsen), juntamente com o botijão de
GLP.

Foto – Bancada em “ilha” do Laboratório Didático nº
3 do IQB/UFAL. Sem instalação elétrica e sem pia
funda, para lavagem de bureta. No detalhe, visualizase um queimador a gás (bico de Bunsen) ligado a um

Foto – Vista das três bancadas em “ilha” do
Laboratório Didático nº 3 do IQB/UFAL, onde
constatam-se, em 2018, os mesmos problemas
apontados em 2015. Vale ressaltar que o queimador a
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botijão de gás de cozinha (GLP). Maceió, 26 de maio
de 2015.

gás (bico de Bunsen) ligado ao botijão de GLP foi
localizado no Laboratório Didático nº 1. Maceió, 21
de maio de 2018.

RISCO AOS USUÁRIOS: Incêndio/Explosão por conta da utilização de queimadores a gás com botijões de
GLP; risco de curto circuito e incêndio pelo uso de extensões de tomada que não foram previamente
dimensionadas e podem não suportar a potência dos equipamentos que nelas são ligadas. Tais incêndios podem
ocasionar sérios ferimentos e até morte por queimaduras e intoxicação pela fumaça.
EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA
Resumo das Recomendações do CRQ IV

Resumo do que foi constatado em 2015 e 2018

Chuveiro e “Lava-olhos” - “São equipamentos
imprescindíveis aos laboratórios em que se manipulam
produtos químicos. Os “lava-olhos” poderão estar
acoplados ou não ao chuveiro de emergência.
O chuveiro de emergência deve ter o crivo de
aproximadamente 30 cm de diâmetro e seu
acionamento ser por meio de alavancas (acionadas
pelas mãos) ou pelo sistema de plataforma. Deve ser
instalado em local de fácil acesso de qualquer ponto
do laboratório e com espaço livre demarcado de 1 m2”

O Chuveiro de emergência é um chuveiro doméstico
simples, de crivo pequeno (cerca de 15cm), e seu
acionamento é por torneira de giro normal. Não
existem lava olhos, alavanca ou plataforma de
acionamento.

Foto – Chuveiro de emergência do Laboratório
Didático nº 1 do IQB/UFAL. Crivo de menos de 30 cm,
sem acionamento por alavanca, sem lava-olhos e sem
plataforma. Maceió, 26 de maio de 2015.

Foto – Chuveiro de emergência do Laboratório
Didático nº 1 do IQB/UFAL, demonstrando que em
2018 permanecem as falhas apontadas pela CGU em
2015. Maceió, 21 de maio de 2018.

RISCO AOS USUÁRIOS: Queimaduras ou intoxicação. A ausência de alavanca ou pedal de acionamento do
chuveiro pode impedir sua utilização, pois, caso o operador contamine as mãos com substância escorregadia, não
conseguirá girar a torneira e acionar o chuveiro, o mesmo ocorrendo se sofrer queimaduras nas mãos. A ausência
de chuveiro lava-olhos dificulta a lavagem do rosto e dos olhos em caso de queimaduras com fogo ou
substâncias corrosivas, com risco de cegueira ou intoxicação das vias áreas.
VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO
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Resumo das Recomendações do CRQ IV

Resumo do que foi constatado em 2015 e 2018

Capelas – “As operações que envolvam risco de
incêndio ou explosão, ou possam liberar gases e
vapores tóxicos, corrosivos ou agentes biológicos
patogênicos devem ser sempre conduzidas em capelas
próprias para cada caso.
Devem ser construídas com material quimicamente
resistente, possuir sistema de exaustão, com no mínimo
dois pontos de captação de gases e vapores (um
inferior ao nível do tampo e um superior ao nível do
teto) e potência para promover exaustão dos gases e
vapores de solventes.
Devem dispor de sistema de: iluminação, gás, vácuo,
ar comprimido, instalações elétricas e hidráulicas
adequadas, todos acionáveis do lado externo. Devem
possuir, ainda, janelas de vidro de segurança
(temperado) do tipo corrediço ou “guilhotina”.

As capelas dos laboratórios didáticos do IQB são
compostas de três células, que não estão separadas
entre si, ou seja, no caso de manipulação de
substâncias voláteis, parte dos vapores produzidos
podem se propagar para a célula vizinha contaminando
seu ambiente.
As capelas não possuem sistema de gás, vácuo ou ar
comprimido e o sistema de iluminação consiste em
uma luminária em cada célula, instalada de frente para
a janela da mesma, incidindo diretamente sobre o rosto
de quem manipula as substâncias no interior da capela,
o que pode ofuscar ou confundir a visão.
As janelas não são de vidro temperado e embora sejam
corrediças, o que é admitido pelo Guia, são mantidas
em posição mediante suportes, que não permitem um
ampla gama de variação de alturas como ocorre com
as janelas do tipo guilhotina.

Foto – Capelas do Laboratório Didático nº 3 do
IQB/UFAL, onde o espaço entre elas não é isolado,
permitindo que gases tóxicos manipulados em uma
sejam propagados para a outra; não possuem sistema
de gás, vácuo ou ar comprimido; as janelas não
possuem sistema de roldanas e contrapesos, sendo
fixadas por um suporte, visto no detalhe, e o vidro não
é temperado. Maceió, 26 de maio de 2015.

Foto – Capelas do Laboratório Didático nº 3 do
IQB/UFAL, demonstrando que em 2018 permanecem
as falhas apontadas pela CGU em 2015. Maceió, 21
de maio de 2018.

RISCO AOS USUÁRIOS: Intoxicação, queimaduras ou contaminação por agentes biológicos.
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Resumo das Recomendações do CRQ IV

Resumo do que foi constatado em 2015 e 2018

Os extintores de incêndio devem ser compatíveis com
os materiais e equipamentos que estão sendo

Quando da inspeção realizada em 2015, os extintores
de incêndio estavam com a recarga vencida desde
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utilizados no laboratório.

setembro/2012.
Quando da inspeção realizada em 2018, a equipe
verificou apenas os extintores do pavimento térreo,
constatando que no corredor de acesso aos laboratórios
existe um extintor de pó químico que está com a
recarga atualizada, com vencimento apenas no final do
terceiro trimestre de 2018. Já o extintor do Laboratório
Didático nº 1 teve a recarga expirada no final do
primeiro trimestre de 2016 e o extintor do Laboratório
Didático nº 2 é idêntico ao que foi fotografado em
2015 no Laboratório Didático nº 3, ou seja, sua carga
está vencida desde setembro/2012.

Foto – Extintor de incêndio do Laboratório Didático
nº 3, do IQB/UFAL,com recarga vencida em
setembro/2012. Maceió, 26 de maio de 2015.

Foto – Extintor de incêndio do Laboratório Didático
nº 2, do IQB/UFAL,com recarga vencida em
setembro/2012. Maceió, 21 de maio de 2018.

RISCO AOS USUÁRIOS: Em caso de princípio de incêndio, os extintores com recarga vencida podem não
debelar o foco de incêndio e este tomar proporções maiores, causando queimaduras e intoxicação por fumaça,
com risco de lesões graves e até morte.
Fonte: Conselho Regional de Química (CRQ) da IV Região, “Guia de Laboratório para ensino da química”, São
Paulo, 2012 (disponível em http://www.crq4.org.br/publicacoes, acesso em 15 de junho de 2015) e comparação
com os registros fotográficos realizados em 2015 e 2018 pela equipe de auditoria.

Em 2015 a CGU também havia constatado que o balcão da pia de uma das bancadas do
Laboratório Didático nº 3 estava solto, havendo o risco de cair sobre os pés de quem utilizasse
a pia ou derrubar compostos colocados sobre o mesmo, e que o espaço destinado à
transmissão de informações aos alunos, antes do início das práticas, não respeita a área
mínima de 1,3 m2/aluno, utilizada pelo TCU como parâmetro de avaliação no Acórdão
51/2015-Plenário. Além disso, a rampa de acesso ao piso superior era montada em madeirite
sobre estrutura metálica e sem revestimento antiderrapante, o que representa risco de
acidentes por deslizamento.
Em 2018, constatou-se que o balcão havia sido reparado; permanece a dificuldade de espaço
para os alunos; e a rampa em madeirite continua sem o revestimento antiderrapante e já
apresenta pontos de desgaste.
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Foto – Rampa de acesso aos Laboratórios do piso
superior, montada em madeirite sobre estrutura
metálica, sem revestimento antiderrapante. Maceió,
26 de maio de 2015.

Foto – Rampa de acesso aos Laboratórios do piso
superior permanece sem revestimento antiderrapante
e já apresenta pontos de desgaste. Maceió, 21 de
maio de 2018.

Quando de sua manifestação ao Relatório nº 201503654, a UFAL encaminhou o Memo 302015 SINFRA, de 16 de julho de 2015, mediante o Ofício nº 014/2015/AG-UFAL,
protocolado em 20 de julho de 2015. No memorando, a SINFRA anexava orçamentos para a
correção das falhas apontadas naquele Relatório, cujo custo estimado era de R$ 101 mil,
aproximadamente, sem considerar o BDI, e informava que estava aguardando liberação
orçamentária para execução dos serviços orçados. Esta CGU recomendou que, antes de
contratar novos serviços, fossem verificados aqueles que poderiam ser realizados pela
construtora responsável pela obra, mediante o acionamento da garantia.
Quando de sua manifestação ao Plano de Providências do referido Relatório, a UFAL
informou, em 11 de agosto de 2017, que, “através do Memo. Nº 67/2017, a SINFRA
manifestou que: A DAOSE informa que a obra não está mais na garantia devendo os serviços
serem executados pela DMPV. O agente público responsável pela fiscalização foi consultado
por e-mail mas até o momento não se manifestou sobre o caso”.
Durante a realização dos trabalhos de 2015, a CGU solicitou cópias dos Termos de
Recebimento Provisório e Definitivo da obra, que não foram apresentados pela UFAL. No
presente trabalho, foi solicitado o processo licitatório da obra no qual foi localizado, às fls
411, o Termo de Recebimento Definitivo, datado de 21 de junho de 2017, ou seja, dois anos
após a auditoria da CGU, realizada em maio e junho de 2015.
Dessa forma, a UFAL recebeu definitivamente a obra somente cerca de seis anos após o
último pagamento realizado e após o Relatório da CGU que havia apontado falhas de projeto
e construção nos Laboratórios. Porém, antes mesmo de receber a obra, a UFAL já orçava os
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serviços de reparo das falhas apontadas como objeto de uma nova contratação e, portanto, um
novo gasto, de cerca de R$ 101 mil, mais o valor do BDI, sem sequer mencionar a garantia
contratual da obra. Dois anos depois, a despeito das constatações da CGU, recebeu
definitivamente a obra sem que a construtora precisasse realizar qualquer reparo e, um mês e
meio após o recebimento definitivo da obra, a UFAL informou que esta não mais estava na
garantia.
ato
/F
#

Causa
Quanto aos reitores que, de acordo com o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º, tinham como
atribuição “administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar
cumprimento às resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste
(...)”, estes deram causa às irregularidades pelos seguintes motivos:
a) A Reitora, à época, autorizou a contratação da obra sem um projeto aprovado pelos
professores e técnicos do Instituto de Química e Biotecnologia;
b) O Reitor, à época da auditoria da CGU, no exercício de 2015, não ordenou as providências
para o reparo das falhas apontadas pela CGU, respectivamente; e,
c) A Reitora atual, a despeito das constatações da CGU quanto aos problemas da obra,
autorizou que dois engenheiros da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), órgão
vinculado à Reitoria, recebessem a obra definitivamente.
Os pró-reitores de Gestão Institucional que, de acordo com o Regimento Geral da UFAL, Art.
16 § 6º, possuem a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as políticas de
desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as atividades de
gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de avaliação da
Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme dispuser o
Regimento Interno da Reitoria.”, deram causa às irregularidades pelos seguintes motivos:
d) O Pró-Reitor de Gestão Institucional à época da contratação autorizou a contratação da
obra sem um projeto aprovado pelos professores e técnicos do Instituto de Química e
Biotecnologia;
e) O Pró-Reitor de Gestão Institucional à época da auditoria da CGU, em 2015, não tomou as
providências para o reparo das falhas apontadas; e,
f) O Pró-Reitor de Gestão Institucional atualmente no cargo autorizou que dois engenheiros
da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), órgão vinculado à Reitoria, recebessem a
obra definitivamente.

s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
Mediante o Despacho 278/20l8 -CPOM/SINFRA, de 4 de junho de 2018, a Coordenadoria de
Projetos, Obras e Meio Ambiente (CPOM/SINFRA) informou que a Coordenadoria de
Manutenção Predial e Viária – CMPV foi criada em dezembro/2017 e conta com uma
Gerência de Manutenção - GM, com quatro engenheiros civis, que é responsável pela
execução dos serviços de manutenção predial e viário no Campus A. C. Simões e suas
unidades dispersas, assim como, por fiscalizar os contratos que tenham tal finalidade; e, com
uma Gerência de Suprimentos de Manutenção - GSM, com três servidores, responsável pelos
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processos de compras/aquisição de material para manutenção, assim como pelo controle do
almoxarifado de manutenção.
“A Coordenadoria de Manutenção Predial e Viária atende por meio de requisições de serviços
que são solicitadas pelo Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
(SIPAC), estas requisições são solicitadas pelos usuários da UFAL, mediante contato com o
servidor responsável em cada Unidade Acadêmica ou Administrativa por cadastrar as
requisições no referido sistema, no anexo 2, consta o nível de atendimento dos serviços
realizados no IQB, para os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 até o mês de maio. Onde
observa-se que a taxa de atendimento melhorou muito a partir de 2017, ficando em média
acima de 80% de serviços realizados mensalmente. Outro ponto que vale destacar é que os
atendimentos de 2018, principalmente no mês de maio, ainda não estão 100% computados no
sistema, visto que só é realizada a baixa nas requisições quando as mesmas retornam
assinadas pelo requisitante, isto é feito como forma de comprovar que o serviço foi realizado
e que o requisitante ficou satisfeito com o serviço.
Em relação aos extintores, vale ressaltar, que está em andamento na Sinfra um processo para
licitar um contrato que incluam as recargas e aquisição de extintores para a Universidade, em
que atualmente está sendo realizado um estudo técnico das necessidades por um engenheiro
com especialização em prevenção e combate ao incêndio.
Por fim, a respeito da planilha orçamentária enviada na última resposta a CGU, no valor de
aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalta-se que em 2016, ocorreu a
intensificação dos cortes nos recursos orçamentários da Universidade por parte do Governo
Federal. Fato este que interfere no atendimento das demandas.
Desse modo, informa-se o orçamento será enviado a coordenadoria recém-criada (CPMV), a
fim de ser atualizados os valores e o escopo dos serviços necessários para funcionamento
adequado do laboratório, assim como a programação da execução de tais serviços de acordo
com as urgências e recursos financeiros disponíveis para a Universidade”.
m
x
E
d
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Análise do Controle Interno
A manifestação dos gestores não aborda a questão das falhas de projeto e construção dos
laboratórios didáticos do IQB. Não informa como a equipe de projetos e obras pode ter
cometido erros que poderiam ter sido evitados com a consulta a um manual de boas práticas e
uma reunião com as pessoas que utilizariam os laboratórios. Também não menciona o fato de
que, a despeito do que foi apontado pela CGU em 2015, a obra foi recebida definitivamente e
foi informado que não mais se encontrava no prazo de garantia.
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 69, preceitua que o contratado é obrigado
a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados, e o Código Civil, em seu art. 615, informa que o dono
da obra não precisa recebe-la se constatar defeitos relativos a sua execução. Dessa forma,
antes de receber definitivamente a obra, a UFAL deveria ter se certificado de que nenhum dos
defeitos apontados decorreram de falhas da construtora ou, do contrário, obriga-la a reparar os
defeitos a que deu causa.
Por fim, os gestores informam que “em 2016, ocorreu a intensificação dos cortes nos
recursos orçamentários da Universidade por parte do Governo Federal. Fato este que
interfere no atendimento das demandas”. Contudo, os gestores não mencionam que em 2017
os gastos com obras na UFAL voltaram a crescer, atingindo valores maiores do que nos
exercícios de 2012, 2013 e 2014. Além disso, conforme já apontado nos relatórios nº
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201205152, 201308300, 201412378 e 201505080, a UFAL tem cometido falhas de projeto e
de acompanhamento de suas obras, o que resulta em aditivos contratuais para inclusão de
novos serviços ou a concessão de reajustes, por conta dos atrasos nessas obras, com impactos
negativos no fluxo orçamentário e financeiro da instituição.
A título de exemplo, cita-se a obra do Polo de Santana do Ipanema, também analisada neste
relatório, no qual a Universidade, sob o argumento de “ganhar tempo”, adotou uma solução
de engenharia que implicou em custos adicionais de mais de R$ 900 mil, em relação ao que
havia sido proposto por uma comissão especialmente designada para avaliar qual seria o
espaço físico necessário para aquele Polo. Em seguida, a obra atrasou e o contrato foi
reajustado em R$ 383.759,30. Posteriormente, a UFAL autorizou a prorrogação da vigência
por mais 450 dias e adicionou serviços, resultando num aumento de R$ 563.167,15, sendo que
a obra ainda não foi concluída e pode precisar de um novo reajuste. Enquanto isso, continua
pagando o aluguel da sede provisória, o que implica em despesas extras que, até abril/2018, já
somam mais de R$ 180 mil. Cada um dos valores mencionados neste parágrafo seriam mais
do que suficientes para promover os ajustes nos laboratórios didáticos do IQB.
Finalmente, vale enfatizar que, caso não sejam adotadas as devidas providências, existe
efetivamente o risco de acidentes com sérios danos à saúde dos usuários, por conta das
deficiências nas instalações dos referidos laboratórios, o que também pode causar impactos
negativos à imagem da UFAL e gerar responsabilização aos gestores.
trI
o
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n
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#

Recomendações:
Recomendação 1: Apresentar esclarecimentos e evidências que justifiquem o recebimento
definitivo da obra dos laboratórios didáticos do IQB, em 21 de junho de 2017, sem a
comprovação de que as falhas apontadas pela CGU, desde 2015, não foram cometidas pela
Construtora, quando da execução da obra. Na ausência de tais esclarecimentos, avaliar a
necessidade de apuração de responsabilidades.
Recomendação 2: Providenciar a recarga dos extintores dos Laboratórios Didáticos do IQB.
Recomendação 3: Corrigir as falhas apontadas pela CGU, desde 2015, nos laboratórios
didáticos do IQB. Atentar para a necessidade de que o projeto que providenciará essas
correções seja aprovado pela Direção do IQB.
Recomendação 4: Para as próximas construções de laboratórios didáticos ou de pesquisa,
envolver formalmente na elaboração do projeto - mediante reuniões registradas em atas
devidamente assinadas e outros documentos - os profissionais que utilizarão os referidos
laboratórios.

1.1.1.7 CONSTATAÇÃO
Falhas na contratação e atraso na conclusão das obras do prédio sede do Polo de
Santana do Ipanema já implicou em despesas extras de aluguel de R$ 185.318,71.
Fato
Mediante o Contrato nº 61/2010, de 19 de janeiro de 2010, resultante da concorrência nº
06/2010, foi contratada a obra de construção do Polo da UFAL no município de Santana do
Ipanema (AL), pelo valor global de R$ 2.551.721.44. O contrato tinha vigência total de 270
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dias, contados a partir da sua assinatura, sendo que a obra estava prevista para ser executada
em até 210 dias, contados a partir do quinto dia subsequente à assinatura do Contrato. Dessa
forma, a obra tinha prazo de execução até o dia 17 de agosto de 2011, e havia um prazo
adicional até 16 de outubro do mesmo ano para a realização de ajustes e o recebimento da
obra. Contudo, esta obra foi abandonada no início da execução, tendo sido realizada a
construção do barracão e o início das fundações, como foi constatado por esta CGU, em
trabalho conjunto com a auditoria interna da UFAL, que resultou no Relatório nº 201205152.
Após mudanças no projeto original, a UFAL contratou novamente a construção do Polo de
Santana do Ipanema, mediante a Concorrência nº 01/2014, desta vez pelo montante de R$
5.771.439,60. O Contrato nº 44/2014, assinado em 05 de dezembro de 2014, tinha prazo de
conclusão de 900 dias, sendo que a obra estava prevista para ser executada em até 720 dias
corridos, a contar da data da emissão da Ordem de Serviço, que ocorreu em 06 de janeiro de
2015. Portanto, a obra deveria ter sido entregue em 26 de dezembro de 2016, havendo um
prazo adicional de 180 dias para a realização de ajustes e o recebimento da obra. Contudo, em
abril/2018, quando do início do presente trabalho de auditoria, a obra ainda estava em
execução, com conclusão prevista para agosto/2018, já que, mediante o Termo Aditivo nº
44/2017, assinado em 22 de maio de 2017, a UFAL havia prorrogado o prazo de execução e
de vigência do contrato por mais 450 dias e acrescido o valor do contrato em 9,76%.
Vale ressaltar que, em 2015, esta CGU também fiscalizou a nova obra de construção do Polo
de Santana do Ipanema, tendo constatado, no Relatório nº 201505080, o seguinte:
a)

Não aproveitamento dos serviços remanescentes da primeira obra;

b)

Inadequação do ritmo de execução das obras;

c)
Prejuízo potencial de R$ 48.086,98, pela execução de serviços com critério diferente do
estipulado no edital;
d)
Perda de economia de R$ 281.377,20, pela desclassificação da proposta de menor preço
por conta de omissões de pouca relevância;
e)

Adoção de solução de engenharia antieconômica.

Relativamente às referidas constatações, merecem destaque as mencionadas nas alíneas “b” e
“e” supra, que demonstram que, em setembro de 2015:
i.
A obra estava atrasada, pois haviam sido executados serviços equivalentes a menos de
12% do total, quando já deveriam ter sido executados cerca de 65%;
ii.
A UFAL optou por construir dois prédios de dois pavimentos para o Polo de Santana do
Ipanema, ao invés de um único prédio de três pavimentos, que havia sido aprovado pela
comissão de gestão dos espaços físicos do Polo, criada pela Portaria DG n° 002, de 27 de
fevereiro de 2014, do Diretor Geral do Campus do Sertão/UFAL. Como o edifício aprovado
pela comissão necessitaria de pelo menos três meses para a elaboração de novos projetos
complementares, os gestores, alegando a necessidade de “ganhar tempo”, optaram por adotar
uma solução já pronta, para um prédio de dois pavimentos, semelhante ao que foi construído
para o Instituto de Computação (IC) da UFAL, situado no Campus A. C. Simões, em Maceió.
Contudo, resolveram construir, em Santana, dois blocos com essa solução. O gasto adicional
pela adoção dessa solução, ao invés de um único prédio de três andares, foi estimado pela
CGU em R$ 938 mil.
iii. Não havia estudos de demanda e dos custos do empreendimento, que subsidiassem tais
alterações nos projetos, conforme transcrito do Relatório: “Inexiste, nos autos, diagnóstico da
demanda de alunos e/ou profissionais a serem atendidos no campus de Santana do Ipanema,
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bem como falta fundamentação da escolha da solução, ou seja, a construção de edificação
que atendesse às necessidades do campus fundamentou-se no argumento ‘ganhar tempo’,
desconsiderando os custos inerentes ao empreendimento”.
Vale ressaltar que o Instituto de Computação (IC), cujo projeto foi replicado para a
construção dos dois edifícios do Polo de Santana do Ipanema, conta com três cursos de
graduação (http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ic/graduacao) que funcionam num
único edifício, quais sejam:
- Ciência da Computação, com 80 vagas/ano, oito semestres de duração e carga horária total
de 3.110 horas;
- Engenharia de Computação, com 60 vagas/ano, dez semestres de duração e carga horária
total de 4.290 horas;
- Sistemas de Informação, na modalidade de Ensino à Distância (EAD), oito semestres de
duração e carga horária total de 3.330 horas;
Por sua vez, o Polo de Santana do Ipanema conta com apenas dois cursos de graduação
(http://www.ufal.edu.br/sertao/unidades-de-ensino/santana-do-ipanema), quais sejam:
- Ciências Econômicas, com 80 vagas/ano, oito semestres de duração e carga horária total de
3.530 horas;
- Ciências Contábeis, com 80 vagas/ano, oito semestres de duração e carga horária total de
3.036 horas;
Caso todas as turmas estivessem funcionando, seriam necessárias, pelo menos, nove salas de
aula no IC e oito salas de aula no Polo de Santana. Relativamente ao número de docentes, este
pode ser estimado com base nas cargas horárias totais dos cursos, considerando que a Portaria
do Ministério da Educação (MEC) nº 475, de 26 de agosto de 1987, preceitua em seu art. 10,
inc. II e § 1º, que serão estabelecidos em regulamento, pelo Conselho Superior competente da
Instituição, os limites mínimos e máximos de carga horária de aulas, sendo que o limite
mínimo “não poderá ser inferior a 8(oito) horas semanais, em qualquer regime”. Vale
ressaltar que a carga horária máxima pode ser de até 20 horas aulas semanais, para
professores com 40 horas ou dedicação exclusiva. Dessa forma, o número de professores
necessários para ministrar a carga horária total do respectivo curso, considerando as cargas
horárias semanais mínimas e máximas por docente, estabelecidas no citado dispositivo, seria
de:
Tabela – Cálculo do número de docentes necessários para ministrar a carga horária total de
cada curso do Polo de Santana do Ipanema, vinculado ao Campus Sertão, e do IC, vinculado
ao Campus A. C. Simões (Maceió), levando-se em conta as cargas horárias semanais mínima
e máxima estabelecidas na Portaria MEC nº 475/1987.
Curso

Carga Horária
Total

Nº professores considerando uma carga horária
semanal por docente de:

Ciências Contábeis

3036horas

20 horas aula
8

8 horas aula
19

Ciências Econômicas

3530 horas

9

22

Ciência da Computação

3.110 horas

8

19

Engenharia de Computação

4.290 horas

11

27

Sistemas de Informação(1)

3.330 horas

8

21

Fonte: Elaborado pela CGU, com base nas informações obtidas nas páginas dos cursos na internet.
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Nota: (1) Como o curso é na modalidade EAD, este cálculo pode não ser aplicável.

Portanto, constata-se que a estrutura necessária para os cursos do IC é maior do que a
necessária para os cursos do Polo de Santana do Ipanema. Entretanto, vale ressaltar que o IC
tem a possibilidade de se utilizar de outros espaços do Campus A. C. Simões, o que foi
observado analisando-se a oferta acadêmica do Instituto, para o segundo semestre de 2017,
onde foram constatadas disciplinas que eram ministradas em salas de aula do Instituto de
Matemática e do Centro de Tecnologia. Como o Polo de Santana do Ipanema dista cerca de
105 KM do Campus Sertão, que se localiza em Delmiro Gouveia (AL), justifica-se o fato de
sua estrutura conter um pavimento a mais do que o IC, embora esta equipe não tenha
analisado o mérito da avaliação realizada pela comissão nomeada pela Portaria DG n°
002/2014.
Porém, vale ressaltar que, de acordo com um informe da Associação de Docentes da UFAL
(ADUFAL), de 2 de outubro de 2015, acostada às fls. 249 do processo nº
23065.003885/2016-15, referente à última contratação do aluguel, apenas 42% dos estudantes
matriculados continuavam cursando e havia somente 12 docentes na unidade, ou seja, o Polo
de Santana sequer contava com um número de estudantes e docentes que justificassem a
ocupação de um prédio como o do IC e, mesmo assim, a UFAL optou por construir dois
desses prédios.
Portanto, constata-se que UFAL adotou uma solução mais cara, apenas com o argumento de
que não poderia esperar cerca de três meses para a elaboração dos novos projetos para o
edifício de três pavimentos que tinha sido aprovado pela comissão encarregada de avaliar as
necessidades de espaço físico do Polo de Santana do Ipanema. Essa decisão foi tomada sem
prévio estudo de demanda de alunos e ou profissionais que utilizariam a Unidade e sabendo, à
época, que menos da metade dos alunos que haviam sido matriculados continuavam cursando
e que havia apenas 12 docentes ministrando aulas.
Contudo, a pressa em contratar não se refletiu no acompanhamento da obra, uma vez que esta
já atrasou mais de quinze meses, ou seja, cinco vezes mais do que o prazo que a UFAL alegou
não poder esperar para que fossem elaborados os projetos do edifício de três pavimentos.
Agrava a constatação o fato de que, em abril de 2018, a UFAL ainda não tinha sido capaz de
informar a esta equipe de auditoria quando a construção seria entregue à comunidade
acadêmica do Polo de Santana do Ipanema.
Dessa forma, considerando o prazo previsto inicialmente para a conclusão da obra
(dezembro/2016), a UFAL realizou despesas extras de R$ 270.091,45 com o aluguel do
imóvel privado onde atualmente funciona o Polo de Santana do Ipanema, correspondente a
todo o exercício de 2017, mais o que já foi liquidado em 2018, até maio. Contudo,
descontando-se as despesas de aluguel relativas ao primeiro semestre de 2017, já que a
vigência do contrato da obra era até junho/2017, por conta de eventuais ajustes antes do
recebimento definitivo desta, obtém-se uma despesa extra de R$ 185.318,71.
ato
/F
#

Causa
Quanto aos reitores que, de acordo com o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º, tinham como
atribuição “administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar
cumprimento às resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste
(...)”, estes deram causa às irregularidades pelos seguintes motivos:
a) O Reitor, à época da contratação, aprovou a construção de dois blocos de dois pavimentos
ao invés de um único bloco de três pavimentos, considerado satisfatório pela comissão
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encarregada de avaliar as necessidades de espaço físico do Polo de Santana do Ipanema.
Quando da auditoria da CGU, no exercício de 2015, não ordenou as providências para o
reparo das falhas apontadas, incluindo a regularização do ritmo de execução da obra;
b) A Reitora atual não adotou providências para o saneamento das falhas apontadas pela CGU
em 2015, principalmente a regularização do ritmo de execução da obra.
Os pró-reitores de Gestão Institucional que, de acordo com o Regimento Geral da UFAL, Art.
16 § 6º, possuem a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as políticas de
desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as atividades de
gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de avaliação da
Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme dispuser o
Regimento Interno da Reitoria.”, deram causa às irregularidades pelos seguintes motivos:
c) O Pró-Reitor de Gestão Institucional, à época da auditoria da CGU, em 2015, não tomou as
providências para o reparo das falhas apontadas, principalmente a regularização do ritmo de
execução da obra.
d) O Pró-Reitor de Gestão Institucional atualmente no cargo não adotou providências para o
saneamento das falhas apontadas pela CGU em 2015, principalmente a regularização do ritmo
de execução da obra.
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
Mediante mensagem eletrônica de 25 de junho de 2018, a UFAL encaminhou manifestação da
SINFRA, transcrita a seguir:
“Não aproveitamento de obras remanescentes
Inicialmente, vale ressaltar que a segunda licitação da Sede de Santana do Ipanama, ocorrida
em 2014, com projeto diferente do que havia sido licitado em 2010, foi uma demanda da
comunidade academica de Santana do Ipanema, que “gritavam” que o projeto inicial não
atendia as suas necessidades da época, muito menos a de sua expansão, e não uma opção da
SINFRA, como pode ser constatado em diferentes documentos postos na midia, na época da
elaboração do segundo processo licitatório anexados a este documento.
Foi visando atender o projeto pedagógico, da epoca e sua expansao pretendida, que a SINFRA
eleborou o segundo projeto que foi licitado. Logo não é cabivel colocar que a UFAL tomou
decisão sem estudo previo de demandas. Visando sempre a economicidade e o uso racional do
dinheiro publico, tanto no que diz respeito a construção quanto a manutenção, a SINFRA
vinha tentando criar um padrao construtivo, adotando como modelo do bloco do IC, visto que
este era sempre apontado como um projeto que atendia a comunidade academica. Assim o
parão adotado era um bloco de 2 pavimentos, onde todos os projetos executivos já faziam
parte do banco de projetos da SINFRA. Mas a comunidade academica não aceitava um i
bloco de 2 andares, e os representantes academicos (docentes e discentes) só aceitaram o
modelo padrão, se ao mesmo fosse colocado mais um pavimento, para evitar que essa
estrutura ao ficar pronta já fosse insuficeinte para o planejamento de ampliação. Assim para
contemplar as necessidades futuras, contemplando principalmente a infra-estrutura social,
imprescindivel para o interior, principalmente a assistencia estudantil.
No entanto, acrescentar mais um pavimento, trazia a SINFRA a estaca “zero” no que diz
respeito ao seu banco de projetos, pois era preciso refazer todos eles, e isto demandava tempo,
visto que alguns projetos não tinham condições de serem desnvolvidos pela propria SINFRA
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e precisariam ser licitados, mas a comunidade academica entrou em greve e só retornavam
quando a licitação da obra fosse publicada. Diante as imposiçoes e do clima de revolta que se
instalou em Santana do Ipanema, novas reuniões foram necessarias para se chegar a uma
solução. Solução esta que se consolidou na implantação de duas unidades modelos e de toda
as demais infra-estrutura demandada pela comunidade santanense.
Assim, visando a correta aplicação do dinheiro publico e a probidade administrativa, foi
desenvolvido novo projeto para atender a demanda da época e futura, inclusive pós-gradução.
O novo projeto comtemplou: Recepção, administração, um mini auditório, dois laboratórios
de informática, secretarias para os cursos de graduação, salas de coordenações, sala de
convivência de professores, salas de apoio, onze salas de aula para graduação, quinze salas de
professores, duas salas de aula para pós-graduação, duas salas para seminário, biblioteca, sala
para terceirizados, sala para NTI, baterias de banheiros, copa e depósito de material de
limpeza (DML), uma cantina na praça de convivência, um restaurante universitário, dois
blocos de residência universitária, uma quadra esportiva e o agenciamento da área com
fechamento do perímetro, guarita, vias de acesso, estacionamento e paisagismo (Figura 1)”.
Os gestores incluíram a figura de uma planta baixa com a legenda: “Figura 1. Planta Geral da
Unidade Educacional de Santana do Ipanema (1ª Licitação)”.
“Vale ressaltar que mesmo que não tivesse havido mudança de projeto, nao seria possível
aproveitar, na integra todo o trabalho executado na primeira licitação, visto que a obra
permaneu parada de junho de 2011 a janeiro de 2015, ou seja, tres anos e meio, e o desgaste
do tempo comprometeram os serviços que foram executados. Logo, não tem cabimento querer
que dois projetos distintos utilizem a mesma fundação! Nem querem que uma instituição
publica invista numa obra, que dese sua concepção já era obsoleta. Isto posto, verifica-se que
a segunda licitação envolvendo um novo projeto para a sede de Santana do Ipanema não
causou danos ao erario, e sim a aplicação correta do dinheiro publico.
Vale salientar que a proposta de um único predio com 3 pavimentos (2.430 m2) resultava
numa área inferior a area do primeiro projeto licitado (2.691 m2), e esta alternativa, embora
acatada, nao era totalmente aceita. Assim, o projeto final que foi alvo da segunda licitação
(dois predios de dois pavimentos) contemplava não só a necessidade dos dois cursos
existentes, mas também dos 3 cursos de graduação e da pos-graduação previsto para o futuro,
que aliados as demais unidades de infra-estruturas previstas dariao suporte as exigencias do
MEC para que a Unidade de Santana do Ipanema se torne no Campus de Santana do Ipanema.
Logo, a UFAL NAO ADOTOU a “solução mais cara só para não esperar 3 meses para
elaborar os projetos”. Mas SIM, adotou a solução mais coerente e economica para as
necessidades de Santana do Ipanema.
Inadequação do ritmo de execução das obras.
Esta CGU relata que ‘a pressa em contratar não se refletiu no acompanhamento da obra’. Mas
a SINFRA já esclareceu a esta CGU, desde dezembro de 2015, que o atraso na execução da
obra se deu por motivos extranhos a vontade das partes.
Quando da fase de apresentação da proposta, a empresa vencedora do certame apresentou o
seu cronograma físico-financeiro que em nada diferenciou do que foi proposto pela
SINFRA/UFAL. No entanto por estrategia construtiva, a parte estrutural dos dois predios
estão sendo executados em sequencia. Para os Bloco A e B foram realizados inicialmente os
projetos complementares e serviços de locação. Já quanto a Área Externa, foi iniciada a
execução do fechamento de cerca no perímetro do terreno.
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Quanto a inadequação do ritmo de execução da obra, de acordo com o § 1o do artigo 57 da
Lei 8.666/93, os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato; III - interrupção da execução do
contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta
Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de
providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das
sanções legais aplicáveis aos responsáveis.
A justificativa do atraso da obra da sede de Santana do Ipanema se encaixa nos itens II e VI
do § 1o do artigo 57 da Lei 8.666/93 visto que os principais motivos devem-se ao atraso no
pagamento de todas as faturas das medições, causadas pelo atraso do repasse do MEC à
UFAL frente a crise financeira vivenciada no Brasil, e da greve instalada nas Instituições
Federais, que teve inicio no final de maio/2015 e só terminou no começo de outubro de 2015,
o que dificultou e atrasou todos os tramites processuais.
O Ministério da Educação – MEC, órgão responsável pelo repasse das verbas para pagamento
das obras, vem deixando de honrar seus compromissos no envio de valores mensais capazes
de quitar as medições executadas dentro do prazo contratual das obras desta Universidade.
Estes atrasos foram inclusive motivo reunião, em 2015, entre a reitoria e a Construtora
Sandaluz, que explicou que o atraso no pagamento das obras, resulta em tanto no atraso no
pagamento dos insumos, fazendo com que os fornecedores não entreguem o material para a
obra, quanto na folha de pagamento dos operários, que abandonam a obra causando o
retardamento na execução do contrato. Por outro lado, o pagamento atrasado dos insumos
gera multas, e o pagamento da folha gera reclamações trabalhistas para a construtora,
aumentando ainda mais as suas despesas já comprometidas pelo atraso dos pagamentos.
O artigo 78 da Lei 8.666/93 cita que é motivo de rescisão contratual o atraso superior a 90
(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
No entanto, como não existiram atrasos de pagamento superiores a 90 dias, não cabe a
contratada pedido de rescisão contratual.
Prejuízo potencial de R$ 48.000
Não houve prejuízo pontencial em função do não aproveitamento do projeto inicial, devido ao
tempo da nova licitação como também foi aplicado penalidade à empresa contratada na época.
Desclassificação da proposta dotada de omissão de pouca relevância, acarretando perda
de economia no montante de R$ 281.377,20.
Esta desclassificção também já foi devidamente esclarecida em dezembro de 2015, como
replicado a seguir:
Na constatação nº 02 do Relatório Preliminar da Auditoria nº 201505080, esta Controladoria
Geral da União no Estado de Alagoas recomenda que a UFAL se abstenha de desclassificar
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licitantes quando a falha encontrada na proposta não for substancial ou não trouxer prejuízo à
Administração ou aos proponentes.
Segundo o mencionado Relatório, “o edital deve ser interpretado de forma a assegurar o
alcance dos fins a que se destina o procedimento licitatório, qual seja: a seleção da proposta
mais vantajosa”.
Neste sentido, a CGU considerou que:
“a desclassificação de licitante, que apresentou no certame proposta mais vantajosa para a
Administração, mostra-se contrária ao objetivo maior da licitação, uma vez que fundamentase na ausência de três composições de preço unitário, cujos serviços são: (a) inexpressivos no
orçamento, (b) possuem preços idênticos ao da planilha orçamentária de referência e (c) baixa
complexidade de execução dos serviços (instalações de bancada de granito, duchas e registro
de gaveta); Ademais, as irregularidades apontadas não alterariam o conteúdo da proposta
apresentada.”
In casu, a empresa detentora da melhor proposta deixou de apresentar as composições
unitárias de três serviços, considerados, pelo aludido Relatório, inexpressivos e de baixa
complexidade de execução, o que tornaria sua desclassificação contrária ao objeto maior da
licitação.
Entretanto, a decisão da Comissão de Licitação baseou-se na lição de Cláudio Sarian
Altounian, titular da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União – Secob, do
TCU, segundo o qual apenas o menor preço não assegura a proposta mais vantajosa. Segundo
aquele autor, a análise dos preços unitários das propostas é importante a fim de evitar
problemas futuros, seja por antecipação de pagamento, seja por pagamento de aditivos
superfaturados. Leia-se:
Apenas o menor preço não assegura a proposta mais vantajosa. É necessário que se realize
detalhada verificação das propostas recebidas. Conforme demonstrado na seção 7.7.2 do
capítulo anterior, a análise dos preços unitários das propostas é importante a fim de evitar
problemas futuros, seja por antecipação de pagamentos, seja por pagamento de aditivos
superfaturados. (Altounian, Cláudio Sarian. Obras Pública: licitação, contratação, fiscalização
e utilização – 4. ed. rev. atual. e ampl. – Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 273)
No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio da Súmula nº 258, reconheceu a
necessidade do detalhamento de todos os elementos das propostas dos licitantes:
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram
o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar
dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados
mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.”
O TCU vai mais além e, com base no artigo 48, I, da Lei 8.666/93, recomenda a
desclassificação da proposta que não guarde consonância com o edital, incluindo-se a
obrigatoriedade de apresentação da composição de todos os custos unitários, ainda que
aparentemente mais vantajosa para a Administração, sob pena de imposição de penalidade aos
membros da CPL e aos gestores que não promoverem a desclassificação:
10.
Saliente-se, no entanto, que o julgamento das propostas está estritamente vinculado a
critérios e fatores estabelecidos no ato convocatório, devendo ser objetivo e realizado
conforme as normas e princípios estabelecidos na Lei de Licitações, a fim de garantir
transparência ao procedimento.
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11.
Desse modo, ainda que aparentemente mais vantajosa à Administração, a proposta que
não guardar consonância com o edital deverá ser desclassificada em atenção ao disposto no
art. 48, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, por meio de decisão motivada, registrada em ata.
12.
E, no caso em apreço, verifica-se que a CPL se ateve ao prescrito no item 15.4 dos
editais de licitação, verbis:
“(...) 15.4. Os licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar planilhas de
‘composição do preço unitário’, conforme modelo constante do(s) anexo(s) para os itens
constantes da planilha de quantidades e preços unitários (preencher o quadro nº 8)”.
13.
Nessa linha, a teor do disposto no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993, deve ser
verificada a adequação das propostas às exigências fixadas no instrumento convocatório,
guardando-se observância ao princípio da vinculação ao edital, previsto nos arts. 3º e 41 da
mencionada lei, “promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis com os requisitos do edital ou com os preços de mercado” (v. Acórdão
1.438/2004-2ª Câmara). [...]
16.
Ressalto, por fim, que, em julgados desta Corte, a inobservância a dispositivos do
edital, incluindo-se a obrigatoriedade de apresentação da composição de todos os custos
unitários, tem, por vezes, levado à imposição de penalidade aos membros da CPL e a gestores
que não promovem a desclassificação das propostas desconformes com o instrumento
convocatório, em desacordo com o art. 41 da Lei de Licitações (v.g. Acórdãos 1.291/2007Plenário e 1.060/2009-Plenário).
(TCU. Acórdão nº 550/2011, Plenário. Rel. Min. André Luis Carvalho. DOU, 17 mar. 2011)
Como se nota, assim como ocorreu na licitação objeto da Auditoria cujo relatório preliminar
ora se responde, no caso do Acórdão acima transcrito, o edital exigia a apresentação da
composição de todos os preços unitários, entretanto, o licitante detentor da menor proposta
não cumpriu integralmente tal exigência. Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União,
considerando que o julgamento das propostas está estritamente vinculado a critérios e fatores
estabelecidos no ato convocatório, decidiu que, a teor do disposto no art. 43, inciso IV, da Lei
nº 8.666, de 1993, deve ser verificada a adequação das propostas às exigências fixadas no
instrumento convocatório, guardando-se observância ao princípio da vinculação ao edital,
previsto nos arts. 3º e 41 da mencionada lei. Dessa forma, a proposta que não guardar
consonância com o edital (incluindo-se a obrigatoriedade de apresentação da composição de
todos os custos unitários), mesmo aparentemente mais vantajosa à Administração, deverá ser
desclassificada em atenção ao disposto no art. 48, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993. A adoção
de postura diversa, segundo o TCU, tem levado à imposição de penalidade aos membros da
CPL e aos gestores.
Ademais, da leitura sistemática das disposições da Lei nº 8.666/93, não se poderia chegar à
outra conclusão. Muito embora o artigo 3º, caput, elenque entre os princípios licitatórios a
escolha da proposta mais vantajosa, o legislador ordinário exercitando um juízo de
razoabilidade e proporcionalidade, definiu, nos demais dispositivos do aludido diploma legal,
quais os parâmetros a serem considerados para considerar uma proposta vantajosa.
Inicialmente, no caput do próprio artigo 3º e do artigo 41, definiu que a Administração não
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Nesse momento, ficou estabelecido que a escolha da melhor proposta deve ocorrer segundo os
parâmetros definidos no edital, o que reafirma, para que não reste dúvida, nos incisos IV e V
do artigo 43, os quais merecem transcrição:
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

54

[...]
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o
caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente
registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;
[...]
Em seguida, no artigo 44, caput, e § 1º, estabelece que os critérios definidos no edital devem
ser objetivos, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, que possa, ainda que
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios
objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios
estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo
ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os
licitantes.
Aqui cabe uma referência ao caso concreto. Com base nos critérios objetivos definidos no
instrumento convocatório, a Comissão de Licitação desclassificou as duas propostas
apresentadas e, valendo-se do disposto no artigo 48, § 3º, da Lei 8.666/93, concedeu o prazo
de oito dias úteis para que fossem reapresentadas escoimadas das causas que as
desclassificaram. Ocorre que a licitante Arcons Engenharia Ltda. reapresentou a proposta em
desacordo com o edital, enquanto a licitante Sandaluz Fabricação e Montagem de Estruturas
Metálicas Ltda., não incorreu no mesmo erro. Logo, classificar a proposta que, mesmo após
sua reapresentação, não atendeu integralmente aos critérios objetos do edital, afrontaria o
princípio da igualdade entre os licitantes, prática vedada pelo § 1º acima transcrito.
Não satisfeito e preocupado com o controle objetivo do ato de julgamento das propostas, o
legislador ordinário reafirma, no artigo 45, caput, que o julgamento das propostas será objeto
e em conforme com os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de maneira a
possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle:
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o
responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios
previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente
nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.
Por fim, em seu artigo 48, I, a Lei 8.666/93 arremata aduzindo que serão desclassificadas as
propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação.
Portanto, a decisão da Comissão Permanente de Licitações, calcada na manifestação do setor
de engenharia da UFAL, baseou-se nas disposições da Lei nº 8.666/93 e, sobretudo, na
jurisprudência do TCU, extraída da quarta edição (ampliada e atualizada), publicada em 2014,
do livro Obras Pública: licitação, contratação, fiscalização e utilização, de autoria de Cláudio
Sarian Altounian, titular da Secretaria de Fiscalização de Obras e Patrimônio da União –
Secob, do TCU.
Adoção de solução de engenharia antieconomica.
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A Unidade Educacional de Santana do Ipanema iniciou suas atividades em agosto de 2010
funcionando, oferecendo os cursos de graduação em Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas, em um espaço locado do Colégio Divino Mestre. Embora os estudos para
elaboração dos projetos para construção da sede de Santana do Ipanema tenha iniciado em
meados de 2009, o primeiro processo licitatório para construção de sua sede (processo no.
23065.022446/2010-10) somente foi aberto em outubro de 2010.
A licitação ocorreu em novembro de 2010, tendo como vencedora do certame a empresa
IMPERMANTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A ordem de serviço foi emitida em
janeiro de 2011, tendo como fiscal da UFAL o engenheiro Sebastião Coelho Marinho Falcão.
Em fevereiro de 2011 a obra foi iniciada e em abril do mesmo ano foram concluídos todos os
projetos complementares. No entanto a empresa começou a descumprir os prazos contratuais
e sucessivas advertências foram aplicadas à IMPERMANTA gerando divergências entre a
Empresa e o fiscal da obra. Em junho de 2011 a obra foi paralisada devido a problemas
trabalhistas. Foi então criada uma comissão de fiscalização (composta pelos engenheiros
Sebastião Coelho Marinho Falcão e Alexandre Rodrigues de barros) que propôs a rescisão
contratual da Empresa com a UFAL.
Em agosto de 2011 a IMPERMANTA propôs uma rescisão amigável e em setembro/2011 foi
feita uma reunião visando a retomada e regularização da obra, mas a obra não foi retomada,
até que em novembro foi proposto pela UFAL a rescisão amigável do contrato. O processo foi
encaminhado a Procuradoria Federal da UFAL a qual aprovou a rescisão contratual com
aplicação de penalidades em agosto de 2012 (constante na pg 481 do processo
23065.022446/201-16).
Como a obra iria ser novamente licitada a comunidade acadêmica de Santana do Ipanema
solicitou revisão nos projetos, justificando que o projeto inicial não mais atendia a
necessidade da Unidade Educacional.
Em julho de 2013 foi criada uma comissão (Portaria 0017/2013) para estudar uma nova
proposta. Em dezembro de 2013 visando agilizar o processo, essa comissão elegeu o prédio
que estava sendo executado para o Instituto de Computação (IC) no Campus A. C. Simões,
como o modelo ideal a ser aplicada a Unidade Educacional de Santana do Ipanema. No
entanto essa comissão chegou a conclusão de que o modelo do prédio do IC era insuficiente
para atender as necessidades de Santana do Ipanema.
Em fevereiro de 2014 foi criada uma nova comissão de obras e gestão dos espaços físicos
para Santana do Ipanema (Portaria 002/2014). Essa comissão chegou a conclusão que para
atender as necessidades de Santana do Ipanema o prédio modelo do IC deveria ser acrescido
de mais um pavimento. A Divisão de projetos da SINFRA (DIP/SINFRA) elaborou o projeto
arquitetônico da Unidade Educacional de Santana, com todo seu agenciamento, um prédio de
3 pavimentos, mais uma residência universitária e um restaurante universitário.
Em março de 2014 esse projeto foi aprovado pela Comissão, sabendo-se que todos os projetos
complementares deveriam ser refeitos, em função das modificações do “lay out” do prédio, e
que isso demandaria um tempo de pelo menos 3 meses. No entanto, mesmo a Comissão tendo
aprovado o projeto de uma edificação com 3 pavimentos, a comunidade acadêmica não se
conforma com o prazo para a elaboração dos projetos complementares, para posterior
orçamento e lançamento do edital de licitação, e começa a articular movimentos de protestos e
greve na Unidade de Santana do Ipanema. Além disso, a proposta de um único prédio com 3
pavimentos (2.430 m2) resultava numa área inferior a área do primeiro projeto licitado (2.691
m2), e esta alternativa, embora acatada, não era totalmente aceita.
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Na realidade, vários conflitos devido a falta de uma sede própria para a Unidade de Ensino
existem desde a criação desta unidade de ensino, como pode ser visto na mídia
(https://www.youtube.com/watch?v=0ZKmbuKD4b0
2011;
https://www.youtube.com/watch?v=vF4BtxIo_4Y , 2014).
No final de abril de 2014, toda a comunidade acadêmica da Unidade de Santana do Ipanema
decreta greve (docentes e discentes, além dos técnicos-administrativos que já estavam em
greve) e vão às ruas pedindo o reinicio imediato das obras da sede.
Diante deste cenário é feita uma reunião entre Reitoria, Direção do Sertão, Direção da
Unidade de Santana, representantes discentes e SINFRA, para discutir o assunto. A SINFRA
expõe a necessidade de se elaborar todos os projetos complementares e de refazer o
orçamento após a conclusão dos projetos, e explica que todo esse processo demanda tempo. O
que não é aceito pelos representantes de Santana.
Como o projeto de expansão da UFAL prever que a Unidade de Ensino de Santana do
Ipanema se torne Campus, com a oferta de 5 cursos de graduação e pelo menos um curso de
pós-graduação, buscando uma alternativa, a SINFRA aponta a adoção de dois prédios de dois
pavimentos no modelo do IC, ao invés de um único prédio de 3 pavimentos, visto que essa
alternativa, além de proporcionar uma redução no tempo de elaboração do processo
licitatório, e minimizar os conflitos instalados, ainda apresenta como vantagem para a
administração pública o aproveitamento dos projetos complementares existentes, diminuindo
os custos e o atendimento da demanda de infra-estrutura para que Santana do Ipanema, dos
dois cursos existentes, mas também dos 3 cursos de graduação e da pós-graduação previsto
para o futuro, que aliados as demais unidades de infra-estruturas previstas dariam suporte as
exigências do MEC para que a Unidade de Santana do Ipanema se torne no Campus de
Santana do Ipanema.
Como exposto, a comparação feita na AUDITORIA Nº 20170259518, entre 3 cursos
funcionando no IC em um único prédio (que não é um único prédio, hoje o IC tem 2 prédios)
e dois cursos de Santana em dois prédios, não é parâmetro de comparação. Primeiro, porque
Santana não foi projetado apenas para dois cursos de graduação, e sim para cinco cursos de
graduação e dois de pós-graduação. Segundo, porque o IC está dentro de um Campus dotado
de infra-estrutura, tais como biblioteca, auditório, área administrativa, etc., e em Santana,
todas essas infra-estruturas estão contidas nos dois prédios.
Assim, a adoção de dois prédios de 2 pavimentos, ao invés de um único prédio de 3
pavimentos não contrastam com a necessidade da Unidade Educacional de Santana do
Ipanema, muito pelo contrário o estudo técnico preliminar realizado, apontou que a melhor
aplicação do dinheiro público era para a obra que foi projetada e licitada, pois além de
proporcionar uma melhor ocupação do solo, poder-se-ia disponibilizar mais rapidamente um
prédio para a comunidade acadêmica, e iria se criar a infraestrutura necessária para que
Santana do Ipanema possa atingir a sua meta de se tornar Campus. Meta essa almejada por
toda comunidade acadêmica”.
Por meio do Ofício nº 284/2018/GR-UFAL, recebido em 02 de agosto de 2018, a gestão
apresentou a seguinte manifestação adicional:
“A CPOM verificou que não consta na Manifestação da Unidade Examinada os argumentos
apresentados pela fiscalização para pleitear mais um aditivo de prazo da obra. Portanto, segue
em anexo (Anexo 04) o pedido do fiscal por meio do "memorando nº 12/2018 COINFRA/UFAL - CAMPUS SERTÃO" e os seus anexos para complementar a manifestação
da Unidade Examinada. No memorando o fiscal apresenta as justificativas para a prorrogação
do prazo, quais sejam:
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

57

a. Superveniências de fatos imprevisíveis à vontade das partes foram consideradas: as
paralizações e greve dos técnicos administrativos em 2017 (ANEXOS A); as constantes
interrupções do fornecimento de água (ANEXOS B) e energia elétrica (ANEXOS C) pelas
concessionárias locais (CASAL e ELETROBRÁS).
b. Após análise, levamos em consideração os atrasos no pagamento das medições a partir de
janeiro de 2017 (decima sétima medição) até a presente data, visto que os atrasos nos
pagamentos das medições anteriores, de 2015 a 2016, já foram considerados na formalização
do 1º Aditivo.
Vale destacar ainda que a empresa, em documento constante dos autos do processo, alegou
atraso de 754 dias nos pagamentos das medições ao longo da obra”.
m
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Análise do Controle Interno
Quanto aos achados do Relatório nº 201505080 relativos ao não aproveitamento dos serviços
remanescentes da primeira obra; ao prejuízo potencial de R$ 48.086,98, pela execução de
serviços com critério diferente do estipulado no edital; e, à perda de economia de R$
281.377,20 pela desclassificação da proposta de menor preço por conta de omissões de pouca
relevância, as respostas dos gestores já foram analisadas pela equipe de auditoria responsável
pela elaboração daquele Relatório, que emitiu recomendações à UFAL que ainda não foram
atendidas, motivo pelo qual tais constatações foram apenas citadas no presente relatório, sem
um novo aprofundamento.
Porém, no que diz respeito à inadequação do ritmo de execução das obras e à adoção de
solução de engenharia antieconômica, cabe reanálise das justificativas dos gestores, tendo em
vista que a obra, que deveria estar pronta em 26 de dezembro de 2016, ainda está em
execução, e a solução de engenharia adotada, que foi sugerida pela SINFRA e acatada pela
comissão de gestão dos espaços físicos do Polo de Santana, “visando ganhar tempo”,
conforme consta às fls. 14 do processo nº 23065.017193/2014-92, de contratação da obra,
além de ser mais dispendiosa, não logrou êxito em “ganhar tempo” para a entrega do Polo de
Santana.
Os gestores alegam que o “atraso da obra da sede de Santana do Ipanema se encaixa nos
itens II e VI do § 1o do artigo 57 da Lei 8.666/93 visto que os principais motivos devem-se ao
atraso no pagamento de todas as faturas das medições, causadas pelo atraso do repasse do
MEC à UFAL frente a crise financeira vivenciada no Brasil, e da greve instalada nas
Instituições Federais, que teve inicio no final de maio/2015 e só terminou no começo de
outubro de 2015, o que dificultou e atrasou todos os tramites processuais”.
Contudo, uma análise dos pagamentos realizados pela UFAL à Construtora Sandaluz
demonstra que, no período de greve da UFAL (maio a outubro/2015), as medições relativas à
obra em tela transcorreram normalmente, com um atraso máximo de 49 dias. Importa
ressaltar, também, que a referida Construtora executa diversas obras para a UFAL, recebendo
um fluxo financeiro constante, que correspondeu aos montantes de R$ 4.350.649,29, em
2015, R$ 4.116.069,47, em 2016, e R$ 2.497.084,33, em 2017. Vale frisar que a empresa,
para poder participar da licitação da qual sagrou-se vencedora, teve que demonstrar possuir
índices de liquidez e solvência superiores a 1, o que comprova que tinha capital de giro para
suportar eventuais atrasos nos pagamentos realizados pela UFAL que, para este contrato,
nunca chegaram a noventa dias, o que poderia ensejar o pedido de rescisão contratual por
parte da Construtora. Na verdade, segundo informação dos gestores, constante do processo nº
23065.012374/2018-56, fls. 22, o atraso máximo foi de 53 dias.

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

58

Além disso, os custos decorrentes desses atrasos já são remunerados dentro do percentual de
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), como já foi apontado no Relatório nº 201505080:
“Ressalte-se, por oportuno, que a contratada necessita investir capital próprio para a
execução de obras públicas e só posteriormente receber pelos serviços executados. Contudo,
a Administração remunera este investimento antecipado de capital da contratada por meio do
item ‘despesas financeiras’, constante no orçamento por meio do BDI”.
A UFAL, inicialmente, havia optado por executar as obras dos dois blocos e da área externa
simultaneamente. Contudo, embora tenha alegado dificuldades em receber os repasses de
recursos do Ministério da Educação, não modificou o cronograma físico financeiro de modo a
priorizar a conclusão da obra de pelo menos um dos blocos, o que já possibilitaria a mudança
da sede do Polo de Santana, que deixaria o espaço alugado no Colégio Divino Mestre.
Quanto à solução de engenharia adotada, não foi localizado, dentro do processo nº
23065.017193/2014-92, relativo à obra, qualquer documento que demonstrasse que a UFAL
pretendia transformar o Polo de Santana do Ipanema no Campus de Santana do Ipanema, com
a implantação de mais três cursos de graduação e um de pós-graduação, como alegam os
gestores.
Caso houvesse essa pretensão, à época, tal fato agrava ainda mais a constatação de que foi
adotada uma solução sem planejamento e antieconômica, tendo em vista que o projeto prevê a
construção de dois blocos idênticos, cada um com nove salas de aula, sete salas para
professores, uma sala para a Coordenação Geral, duas para as coordenações de cursos, uma
para a secretaria de cursos, uma para a coordenação de pesquisa, uma para a coordenação de
extensão, uma copa, uma recepção, uma cantina, banheiros masculino e feminino nos dois
pavimentos, uma sala de centro acadêmico, uma sala de reprografia, uma sala de
almoxarifado/terceirizados, um mini auditório, duas salas de reunião e uma sala de aula extra.
Assim, seria necessário indagar como seriam ocupadas as catorze salas pelos professores dos
cinco cursos de graduação e um de pós; se seriam necessários dois almoxarifados, dois
miniauditórios e quatro salas de reunião; como seria a distribuição das aulas dos cinco cursos
nas dezoito salas de aula disponíveis etc. Por outro lado, enquanto não forem implantados
esses cursos, indaga-se como se dará a ocupação de toda essa estrutura por apenas dois
cursos, dos quais mais da metade dos alunos já desistiram e que contam com apenas doze
professores. E essa estrutura custou cerca de R$ 938 mil a mais do que a solução inicialmente
proposta pela comissão que representava a comunidade do Polo de Santana.
Ademais, ressalta-se que a equipe que elaborou o Relatório nº 201505080 também havia
estimado o custo de uma construção única de quatro pavimentos, que economizaria cerca de
R$ 295 mil, relativamente à solução adotada, de duas construções de dois pavimentos.
Optando-se por uma solução planejada, ao invés de dois projetos prontos do IC, ainda haveria
as seguintes vantagens adicionais:
a) O prédio seria projetado, com três ou mesmo quatro pavimentos, visando atender às
necessidades específicas do Polo de Santana, incluindo futuras expansões, e a comunidade de
Santana não precisaria adaptar sua estrutura de funcionamento a uma solução concebida para
o IC, que pode não ter relação com as necessidades de Polo de Santana;
b) Como somente um bloco com três ou quatro pavimentos seria construído, sobraria espaço
para a construção de outro bloco, caso a proposta de implantação do Campus apresentasse
viabilidade;
c) A UFAL realizaria um investimento menor, que seria mais adequado à situação de crise
pela qual passa o país que, inclusive, foi mencionada pelos gestores;
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d) A UFAL não imobilizaria capital nem aumentaria suas despesas com limpeza, manutenção,
conservação e vigilância, além do que fosse necessário.
Em relação à manifestação adicional, esta não elide a ocorrência do fato apresentado. Cabe
mencionar que, na reunião de busca conjunta de soluções, os gestores informaram que iriam
comprovar a ocorrência de fatos imprevisíveis que atrasaram a execução. Porém, em sua
manifestação, enviaram diversas notícias de periódicos informando sobre as constantes
interrupções no fornecimento de água e de energia elétrica no município de Santana do
Ipanema. Isso demonstra que esse é um problema frequente e, portanto, já conhecido na
região e, dessa forma, não pode ser considerado como fato imprevisível.
A título de exemplo, os gestores apresentaram consulta ao sítio da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) com os dados dos indicadores de continuidade no fornecimento de
energia elétrica, onde fica evidenciado que, em 2017, o valor da Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), em Santana, era de 20,79 horas, quando o
limite máximo estabelecido pela Agência era de 20 horas e a Frequência Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) era de 13,39 vezes, contra um limite máximo de
13 vezes, admitidos pela Aneel. Contudo, em 2014, ano em que foi realizada a licitação da
referida obra, a DEC em Santana do Ipanema era de 36,46 horas e a FEC era de 18,02 vezes,
muito acima dos limites da Aneel (22 horas e 17 vezes, respectivamente). Ou seja, a qualidade
do fornecimento de energia elétrica, à época da contratação, era pior do que a qualidade do
fornecimento em 2017 e isto já deveria ser do conhecimento dos gestores e da construtora.
Também foi encaminhado o Ofício 02/2018, da Construtora, datado de 20 de março de 2018,
no qual esta solicita nova prorrogação, por mais 360 dias, e aditivo de valor de 12% do
montante global do contrato, alegando aumento de serviços, dificuldades na execução das
obras, incluindo as constantes interrupções no fornecimento de água e energia, atraso nos
pagamentos realizados pela UFAL, greves e mudança na gestão da Universidade, sendo que
não existe qualquer comprovação de que isso não poderia ser previsto antes da contratação,
bem como de seu efetivo impacto na execução das obras.
trI
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Recomendações:
Recomendação 1: Comprovar a ocorrência de fatos imprevisíveis durante a execução das
obras do Polo de Santana do Ipanema e demonstrar a relação causalidade entre a ocorrência
desses fatos e o atraso nas referidas obras, que deveriam estar concluídas desde
dezembro/2016.
Recomendação 2: Adotar medidas visando a conclusão das obras e a efetiva utilização do
imóvel construído antes do vencimento do contrato de aluguel da sede provisória, que
ocorrerá em fevereiro/2019.
Recomendação 3: Quando for proceder ao aumento dos espaços físicos à disposição da
Universidade, seja mediante construção, ampliação, aquisição ou mesmo locação, realizar um
prévio estudo que contemple (i) previsão de demanda; (ii) fluxo orçamentário e financeiro,
não apenas para a aquisição do espaço, mas para sua manutenção e conservação ao longo dos
anos; (iii) informação quanto à existência de imóveis próprios que possam suprir a demanda e
justificativa para o caso de tais imóveis existirem e não serem utilizados; (iv) aprovação
superior do estudo.
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1.1.1.8 CONSTATAÇÃO
Pagamento de aluguel maior do que o devido, por conta da não aplicação de percentual
de rateio sobre o valor da locação e inobservância do percentual correto de reajuste do
contrato.
Fato
Quando se iniciou a construção do Polo de Santana (ainda sob o Contrato nº 61/2010), suas
atividades já ocorriam no Colégio Cenecista do município, sendo que por conta de problemas
de estrutura naquele colégio (segundo informação constante às fls 39 do processo
23065.003885/2016-15, referente à última contratação do aluguel) estas foram transferidas
para um imóvel locado da Sociedade Educacional Santanense Ltda. (CNPJ 35.634.310/000142), conhecido como Colégio Divino Mestre, localizado na Rua Cel. Lucena Maranhão, 197,
no centro de Santana do Ipanema. O aluguel teve início em maio/2012, com vigência de 24
meses. O valor inicial da locação era de R$ 5.922,02/mês. A contratação ocorreu por dispensa
de licitação, com base no art. 24, inciso X da Lei de Licitações. A UFAL utiliza o imóvel
apenas nos turnos vespertino e noturno. Os custos com energia e água são rateados na
proporção de 2/3 para a UFAL. Não estava claro, no texto do referido Contrato, se este valor
de locação incluía o rateio das despesas com água e energia.
Em 09 de julho de 2014, o Coordenador Geral da Unidade de Santana do Ipanema solicitou à
Superintendente de Infraestrutura (SINFRA) da UFAL as providências para a renovação do
aluguel do Colégio Divino Mestre (fls.5). Consta ainda a solicitação de uma das proprietárias
da Sociedade Educacional Santanense, datada da 8 de julho de 2014 (fls. 7 e 8), alegando que,
em virtude de reformas que ampliaram a área destinada à UFAL, o aluguel precisaria ser
reajustado, anexando laudo de avaliação de um consultor imobiliário privado, o qual
estipulava um valor de aluguel de R$ 29.586,71 (fls. 9 a 13). Contudo, considerando que a
Sociedade Educacional utilizava o colégio no turno matutino, foi proposto um valor de
aluguel de R$ 18.778,59. Segundo avaliação da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA)
da UFAL, a área locada tinha aumentado em 25%, embora não tenham sido acostados
documentos que comprovem a ampliação informada, bem como esse aumento de área.
Observa-se que a UFAL deixou o Contrato nº 08/2012 chegar ao final de sua vigência original
para, somente depois de prorrogá-lo por mais 180 dias (Termo Aditivo nº 22, de 20 de maio
de 2014, fls. 6), iniciar as providências para sua renovação ou buscar outro imóvel para
alugar. O valor do aluguel, nessa prorrogação, passou a ser de R$ 6.861,64.
Somente em 30 de outubro de 2014, dezessete dias antes do vencimento da prorrogação
contratual, o processo foi protocolado na Procuradoria Federal junto à UFAL, mediante o
Memorando nº 201/2014 GSG/SINFRA/UFAL, de 27 de outubro de 2014 (fls. 74),
solicitando a análise jurídica do processo. A Procuradora responsável pela análise acusou que
ainda não havia sido realizada a avaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal e
recomendou nova prorrogação do contrato. O laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal
somente foi anexado em 1º de dezembro de 2014, embora tivesse sido emitido em 13 de
novembro do mesmo ano. A UFAL providenciou nova prorrogação do contrato, desta vez até
16 de maio de 2015 (Termo aditivo nº 53, de 16 de novembro de 2014, fls. 204).
O laudo da Caixa Econômica Federal estimou um intervalo de confiança para o valor da
locação variando entre R$ 8.677,27 e R$ 10.941,65, com valor médio de R$ 9.743,90 e limite
máximo do campo de arbítrio de R$ 11.205,48 (fls. 99). O campo de arbítrio é definido na
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NBR 14653-1:2014 como o intervalo com amplitude de 15%, para mais e para menos, em
relação ao valor médio da estimativa.
A UFAL considerou esse limite máximo como o valor do aluguel e não levou em
consideração o fato de que o imóvel também era utilizado pela Sociedade Educacional
Santanense, que exerce sua atividade empresarial no turno matutino, para efeito de rateio
desse aluguel. A esse valor de aluguel, foram somados R$ 3.172,99 referentes à estimativa de
rateio de 2/3 dos valores mensais do consumo de energia elétrica, água encanada e
manutenção predial, totalizando um valor mensal de R$ 14.379,47, ajustado para R$
14.300,00, a serem pagos à locadora. Posteriormente, a Procuradoria Federal rejeitou a
inclusão do valor relativo ao valor mensal estimado para a manutenção predial (R$ 954,44),
considerando que este não se inseriria na responsabilidade da locatária (Cota
PFUFAL/PGF/AGU nº 22, de 26 de janeiro de 2015, fls. 166 a 167). Após os ajustes, o novo
valor proposto para o aluguel foi de R$ 13.400,00, imediatamente aceito pela locadora. Caso a
UFAL tivesse considerado o rateio também do aluguel, na proporção de 2/3, o valor total a ser
pago seria de R$ 9.689,87, o que implicou numa diferença mensal de R$ 3.710,13.
Dentro da citada Cota PF/UFAL/PGF/AGU nº 22/2015, ainda consta recomendação da
Procuradora Federal para que a UFAL explicitasse nos autos como se deu a escolha do imóvel
locado, já que, “cuidando-se de órgão público, o recomendável seria que a escolha do imóvel
partisse de uma chamada pública, onde a IFES estabeleceria as especificações que lhe
satisfariam e selecionaria o imóvel dentre os que fossem ofertados”. A UFAL não
comprovou, nos autos do processo, o atendimento de tais condicionantes. Somente em 8 de
maio de 2015, ou seja, oito dias antes do vencimento da segunda prorrogação do Contrato nº
8/2012, foi protocolado na Procuradoria Federal junto à UFAL documento intitulado
“Justificativa de dispensa de licitação”, na qual a Superintendente da SINFRA esclarece que:
a)
A Unidade Educacional (U.E.) Santana do Ipanema tinha justificado (sendo transcrito
pela SINFRA) que “na cidade de Santana do Ipanema, não existe Colégio ou Escola
Municipal que possa comportar as instalações necessárias ao bom funcionamento da U.E.
Santana do Ipanema, visto que, as escolas são ocupadas durante os três horários. Não existe
espaço público ou para aluguel, que comporte as instalações da U.E. Santana do Ipanema
(...). O Colégio Divino Mestre possui estrutura mínima para o funcionamento da U.E.
Santana do Ipanema, pois temos acesso a 10 (dez) salas de aula, 01 (uma) sala de aula que
funciona como a biblioteca setorial da Unidade, 01 (um) auditório que dividimos com o
Colégio para a realização de eventos, reuniões da Unidade, dentre outros, e também acesso a
banheiros masculino e feminino. Além da estrutura mínima para o funcionamento,
destacamos a centralização do espaço, o qual é ideal para o funcionamento da U.E. Santana
do Ipanema, pois também temos acesso rápido ao nosso escritório, visto que o mesmo
funciona em duas casas alugadas pela Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema a
aproximadamente 100 metros do Colégio Divino Mestre, o que contribui para que tenhamos
espaço mínimo para técnicos e docentes(...);
b)
O contrato de aluguel estava próximo de vencer. “Caso ficarmos (sic) sem contrato com
o referido imóvel as atividades da Unidade de ensino de Santana do Ipanema poderão ser
paralisadas”;
c)
A escolha do Colégio Divino Mestre “baseia-se justamente nas condicionantes
exaradas no artigo X da lei 8.666, ou seja, da localização do imóvel aliada às necessidades
precípuas da administração, bem como pelo preço compatível com o praticado no mercado.
Vale ressaltar que, segundo as Sinopses Estatísticas da Educação Básica (disponível em
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica), existiam no
município de Santana do Ipanema, em 2014, 67 escolas cadastradas no Censo Escolar da
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Educação Básica. Destas, 29 escolas se localizavam na zona urbana, sendo oito delas da rede
privada, incluindo o Colégio Cenecista, onde já havia funcionado a U.E. de Santana, antes de
se mudar para o Colégio Divino Mestre, como foi informado no processo. O responsável não
comprovou ter consultado qualquer uma dessas escolas, a Prefeitura Municipal de Santana do
Ipanema ou o Estado de Alagoas sobre a disponibilidade de espaço para o funcionamento da
U.E. de Santana do Ipanema.
Quanto ao fato do responsável mencionar o número de salas de aula, biblioteca e auditório do
Colégio Divino Mestre, vale destacar que, quando foi alugado, em 2012, o referido Colégio
não possuía a referida estrutura, conforme Ofício nº 22/2014 – CDM, de 08 de julho de 2014
(fls. 7 e 8), no qual a Diretora Administrativa, que também é uma das sócias da Sociedade
Educacional Santanense, informava que se fazia necessária uma nova avaliação do prédio,
“uma vez que o mesmo foi ampliado e reformado após a assinatura do atual contrato”.
Também informava que:
“Diante do exposto, divulgamos as novas dependências: duas salas de aulas para 40
(quarenta) alunos em cada, um auditório para 120 (cento e vinte) pessoas e uma área de
convivência no piso térreo que comporta 150 (cento e cinquenta) pessoas”.
Assim, constata-se que a ampliação do Colégio contou com a anuência dos gestores da UFAL
que, inclusive, concordaram em aumentar, e não apenas reajustar, o valor pago a título de
aluguel, por conta de tais ampliações. Considerando que houve modificação nas condições
que geraram o Contrato nº 8/2012, com alteração da área ofertada pelo Colégio Divino Mestre
e a consequente majoração do aluguel exigido da UFAL, caberia à Universidade adotar os
procedimentos indicados pela Procuradoria Federal para a realização de um novo
chamamento público, a fim de comprovar que aquele imóvel era o que realmente ofertava a
melhor condição de custo benefício para locação. Vale ressaltar que o aluguel mensal passou
de R$ 5.922,02 para R$ 13.400,00, um aumento de mais de 126%, quando a variação do IGPM de maio de 2012 a abril de 2014 foi de 15,87%.
A segunda prorrogação do Contrato nº 08/2012 venceu em 16 de maio de 2015 e esta equipe
não localizou, nos autos do processo, qualquer termo aditivo que o prorrogasse novamente.
Contudo, mediante consulta ao sítio de compras do governo federal
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/), constatou-se que houve mais uma prorrogação
desse Contrato, com vigência de 17 de maio a 13 de novembro de 2015, mas somente
publicada em 24 de agosto de 2015. Dessa forma, a partir de 14 de novembro de 2015, até 2
de fevereiro de 2016, os aluguéis foram sendo pagos sem suporte contratual e o acordo com o
Colégio foi mantido de forma verbal, o que, nos termos do parágrafo único do art. 60 da Lei
de Licitações é nulo e de nenhum efeito. Portanto, não cabe a alegação da SINFRA de
urgência na renovação, porque a UFAL não adotou as providências necessárias para uma
nova contratação ou mesmo a renovação do Contrato 08/2012, antes de seu vencimento.
A despeito de tudo o que foi exposto, a UFAL não realizou o chamamento público,
contrariando as recomendações da Procuradoria Federal, e celebrou, em 3 de fevereiro de
2016, o Contrato nº 4/2016, com a Sociedade Educacional Santanense Ltda., com vigência de
doze meses, sendo este Contrato já renovado por duas vezes. A primeira, mediante o Termo
Aditivo nº 10/2017, que prorrogou o Contrato por mais doze meses e reajustou o valor pelo
IGP-M de dez/2016, para R$ 14.363,71. A segundo, mediante o Termo Aditivo nº 6/2018,
prorrogando o Contrato por mais doze meses e mantendo o valor de 2017, tendo em vista que
o IGP-M de dez/2017 havia sido negativo.

Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

63

Vale ressaltar que, na cláusula Décima (Do Reajuste) do Contrato 4/2016, havia menção à
utilização do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), mas não havia a indicação de que o índice utilizado corresponderia ao do mês de
dezembro do ano anterior ao do reajuste, ao invés de ser o IGP-M acumulado de fevereiro de
um ano até janeiro do ano seguinte, que correspondiam aos doze meses do contrato. Sendo
assim, na renovação de 2017, a UFAL aceitou um reajuste de 7,19% (IGP-M de janeiro a
dezembro/2016), quando o IGP-M de fevereiro/2016 a janeiro/2017, período de vigência do
contrato havia sido de 6,66%. Dessa forma, na primeira renovação, o valor do aluguel deveria
ter sido formalizado em R$ 14.292,55 e não nos R$ 14.363,71, o que gerou um pagamento a
maior, mensal, de R$ 71,16. Diante do exposto, o valor pago a maior, por conta da ausência
de rateio do aluguel e da aplicação inadequada dos índices de reajuste está demonstrado a
seguir. Para o cálculo esta equipe considerou um rateio na proporção de 2/3 para UFAL e 1/3
para a locadora, semelhante ao que ocorre com as despesas de água e energia elétrica.
Tabela – Valores pagos a maior no Contrato 04/2016, por conta da não aplicação do rateio
no valor do aluguel e utilização inadequada do índice de reajuste.
Vigência

Fev/2016 – Jan/2017
Fev/2017 – Abr/2018

Valor mensal pago
pelo aluguel (sem
computar demais
despesas)
11.180,45(1)
11.984,32(2)

Valor mensal devido
de aluguel (sem
computar demais
despesas)
7.470,32
7.967,84

TOTAL PAGO A MAIOR, ATÉ ABRIL/2018

(3)

Diferença
mensal

3.710,13
4.016,48

Diferença
anual

44.521,56
60.247,20
104.768,76

Fonte: Elaborado pela CGU.
(1) O valor do aluguel (R$ 11.205,48), após os “arredondamentos” negociados pela UFAL, sofreu uma redução
de R$ 25,03, computada na tabela;
(2) Valor do aluguel pago + IGP-M de jan-dez/2016 (7,19%), utilizado pela UFAL;
(3) Valor devido de aluguel + IGP-M de fev/2016 a jan/2017 (6,66%), considerado por esta equipe;
ato
/F
#

Causa
A Reitora que, de acordo com o Estatuto da UFAL, Art. 15, § 1º, tem a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da UFAL, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, autorizou a
contratação de novo aluguel com a Sociedade Educacional Santanense, sem a aplicação do
rateio no valor desse aluguel, considerando que a locadora também utilizava o imóvel para
exercer sua atividade empresarial.
O Pró-Reitor de Gestão Institucional que, de acordo com o Regimento Geral da UFAL, Art.
16 § 6º, tinha/tem a atribuição de: “I. planejar, superintender e coordenar as políticas de
desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e coordenar as atividades de
gestão da informação, de programação orçamentária, de planejamento e de avaliação da
Universidade; III. desempenhar outras atribuições compatíveis, conforme dispuser o
Regimento Interno da Reitoria”, autorizou a contratação de novo aluguel com a Sociedade
Educacional Santanense, sem a aplicação do rateio no valor desse aluguel, considerando que a
locadora também utilizava o imóvel para exercer sua atividade empresarial.
s
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante mensagem eletrônica de 25 de junho de 2018, os gestores informaram que “no
processo de licitação da obra de Santana tem a justificativa da ampliação da escola e que em
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2015 apenas 42% dos estudantes matriculados continuavam o curso e havia somente 12
docentes, dados que mostravam a fragilidade da Unidade de Santana e a falta de infraestrutura
estava levando a uma imensa evasão escolar e a Gestão da UFAL tinha obrigação de tomar
decisões para reverter a situação. A insegurança de um espaço físico (renovação da locação e
início das obras de um prédio próprio) para dar continuidade as atividades da Unidade
estavam criando além da evasão um clima altamente conflitante, marcados por greves e
passeatas pelas ruas de Santana do Ipanema. Logo, a ampliação da Escola veio como uma
melhoria extremante necessária para dar continuidade as atividades da Unidade até que a sede
ficasse pronta. Por outro lado, o valor da avaliação já contava que o prédio ia ser usado a noite
pela escola, além disso, a escola só usava a noite algumas salas, todo o resto da estrutura era
de uso exclusivo da UFAL e ficavam fechados, sem acesso para escola”.
“Quanto aos valores reajustados referente a Fev/2017-Jan/2018 realmente houve uma falha na
adoção do índice de reajuste que deveria ser de 6,66%, então para este caso a UFAL propõe
um apostilamento ou termo aditivo para a correção do índice e uma glosa no pagamento do
aluguel correspondente ao valor pago a maior. Os cálculos destes valores devem ser
realizados pela Gerência de Contratos que possui servidores habilitados para tal”.
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Análise do Controle Interno
Os gestores confirmam que haviam concordado com a ampliação da Escola Divino Mestre,
conforme transcrito a seguir:
“Logo, a ampliação da Escola veio como uma melhoria extremante necessária para dar
continuidade as atividades da Unidade até que a sede ficasse pronta”
Contudo, a afirmação dos gestores não pode ser objetivamente comprovada, tendo em vista
que estes, antes de concordarem com a ampliação da Escola e o consequente aumento nos
custos de locação, não realizaram uma chamada pública, como orientado pela Procuradoria
Federal junto à UFAL, com vistas a verificar se havia outros espaços que pudessem atender às
necessidades da Unidade de Santana do Ipanema. Também não comprovaram a
impossibilidade de utilizar os espaços de uma escola pública municipal ou estadual para as
aulas, como ocorreu no caso do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) que, de março de 2010
até a inauguração de seu campus em Murici, em maio de 2016, mediante convênio firmado
com a Prefeitura, permaneceu ocupando uma escola municipal. Dessa forma, a decisão dos
gestores da UFAL em permanecer na Escola Divino Mestre e em concordar com sua
ampliação e o consequente aumento nas despesas de aluguel se baseou em critérios
subjetivos, não ficando demonstrado que seria a melhor opção para a administração pública.
Os gestores também informam que o laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal, que
serviu de base para a fixação do valor do aluguel, havia levado em consideração o fato de que
a Escola era ocupada em um período pela Sociedade Educacional Santanense. Contudo,
constata-se que nem na “Capa Resumo” (fls. 93 do processo de locação), nem no corpo do
texto (fls. 94 a 100), nem nos anexos (fls. 101 a 125) do laudo, existe qualquer menção a este
fato, evidenciando que o valor estimado pela Caixa foi para a ocupação em tempo integral do
prédio, e não apenas em dois períodos.
Vale ressaltar, ainda, que ao analisar mais detidamente o texto do laudo de avaliação,
especialmente o item 6 – “Caracterização do Imóvel” (fls. 96 e 97), constata-se que a UFAL
utilizava apenas um, dos três pavimentos de que dispunha o prédio. As fotos anexadas ao
laudo (fls. 106 a 113) também demonstram que a Sociedade Educacional Santanense, no
turno matutino, utilizava o térreo e também o 1º pavimento da edificação, sendo que este
último deveria ser de uso exclusivo da UFAL. O laudo menciona a existência de um
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laboratório de informática no terceiro pavimento, mas não deixa claro se este é de uso
compartilhado pelos alunos da UFAL e do Colégio, ou se é de uso exclusivo de um dos
grupos de alunos. Tais fatos evidenciam que o valor do aluguel a ser negociado pela UFAL,
junto à Sociedade Educacional Santanense, poderia ser ainda menor do que os dois terços do
valor avaliado pela Caixa Econômica Federal. Contudo, desconsiderando todos esses fatores,
a UFAL concordou em pagar 100% do valor de avaliação.
Quanto ao reajuste do contrato, mediante utilização do IGP-M, os gestores concordaram com
o índice de 6,66%, referente ao período de fev/2016 a jan/2017, como informado pela CGU.
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Recomendações:
Recomendação 1: Providenciar, em até sessenta dias, o ajuste no valor do aluguel a ser pago à
Sociedade Educacional Santanense pela utilização do Colégio Divino Mestre nos turnos
vespertino e noturno, considerando o percentual correto de reajuste contratual, que deveria ter
sido aplicado em fevereiro/2017, bem como o ressarcimento dos valores pagos a maior à
Sociedade Educacional Santanense, por conta da aplicação de percentual incorreto de reajuste
do contrato, desde fevereiro/2017.
Recomendação 2: Considerando que a referida Sociedade utiliza o espaço do Colégio para
exercer sua atividade empresarial no turno matutino, consultar a Procuradoria Federal junto à
UFAL sobre a legalidade de se aplicar, ainda no contrato atual, o rateio das despesas de
aluguel, semelhante ao que ocorre com as despesas de água e energia elétrica do prédio e, em
caso afirmativo, quais os procedimentos que a Universidade deve adotar para exigir os valores
pagos a maior, por conta da não aplicação desse rateio, desde fevereiro/2016.
Recomendação 3: Caso ainda seja necessário firmar contrato de locação com a Sociedade
Educacional Santanense, em fevereiro/2019, aplicar o rateio sobre o valor do aluguel a ser
pago à referida locadora.

1.1.1.9 INFORMAÇÃO
Análise da Cessão de Imóveis.
Fato
Foram analisados por amostragem os respectivos ressarcimentos à Ufal, relativos aos
seguintes processos:
- Processos nºs 23065.015978/2011-88 e 23065.019.311/2015-88, tratando da cessão do
espaço físico para o Banco Santander (CNPJ n° 90.400.888/0001-42);
- Processo nº: 23065.002752/2015-41 - Cooperativa de Crédito e outros - Concorrência
Pública 02/2014, Concessão de uso de imóvel contendo de cinco áreas medindo 31,17m2
cada uma, no prédio do Centro de Interesse Comunitário – CIC, uma delas a Cooperativa de
Crédito, Papelaria e gráfica rápida, Banca de revista, Loja de conveniência e presentes e Posto
de recolhimento e entrega de roupas de lavanderia.
- Processo nº 23065.020.167/2013-61 - concorrência n° 04/2014, tipo maior oferta por lote,
cessão de uso onerosa de 12 espaços destinados a cantinas e restaurantes nos campi de AL,
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pelo qual foi firmado Contrato 19/2015 - Restaurante do CTEC (113,00 m2), de 11 de
setembro de 2015.
Verificou-se que o Contrato 19/2015 atende às normas administrativas, sendo que a cessão à
Cooperativa de Crédito foi rescindida a pedido do cessionário em 31 de agosto de 2016, com
anuência da Ufal. O termo de distrato publicado no DOU em 18 de outubro de 2016. Com
relação aos ressarcimentos das cessões de uso analisadas na amostra pelas despesas de com
manutenção, conservação e vigilância dos imóveis cedidos, constatou-se que os pagamentos
foram efetuados devidamente no exercício de 2017.
Verificou-se que, segundo informado pelo gestor, a Ufal não possui espaços físicos cedidos
para a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – Fundepes.
1.1.1.10 CONSTATAÇÃO
ato
/F
#

Espaços cedidos à particulares sem estudos de demanda, sem processo licitatório,
dispensa e sem termo de outorga.
Fato
Verificou-se que, segundo informado pelo gestor, não existem estudos sobre a demanda por
serviços para a Universidade, tendo sido iniciados estudos sobre a outorga de espaços físicos
para prestação de serviços de fotocópias.
Ainda, segundo o gestor, a Ufal apresenta trinta espaços físicos cedidos à particulares sem que
tenha sido firmado termo de cessão apropriado (contrato de outorga). A seguir consta quadro
com os referidos espaços cedidos. O gestor informou as providências que estão sendo
adotadas para sanear a falha, conforme consta no quadro a seguir:
Quadro: Espaços usados por particulares sem termo de cessão/autorização/permissão escritos
e providências para regularização.

Descrição

Serviço

Banco
Santander

Atividades
Bancárias
Papelaria e
Gráfica
Rápida
Refeições,
Lanches,
Doces e
Bebidas não
Alcoólicas
Refeições,
Lanches,
Doces e
Bebidas não
Alcoólicas
Refeições,
Lanches,

A Scritta
Papelaria

Restaurante
Arapiraca

Restaurante
Delmiro
Gouveia
Restaurante
CEDU

Local
Campus
A.
C. Simões
Campus
A.
C. Simões

Valor mensal da
receita/ressarcim
e
nto/taxa/arrenda Providências adotadas para
m ento
regularização

Número
do
processo

Realização de estudos para nova
R$ 1.720,00 Licitação

-

Realização de estudos para nova
R$ 609,69 Licitação.

-

Campus
Agreste

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 1.595,00 apenas a assinatura do contrato.

23065.013
2 57/201648

Campus
Sertão
Campus
A. C.

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 1.020,00 apenas a assinatura do contrato.
Espaço físico licitado com sucesso
R$ 1.850,00 (concorrência n° 02/2016), faltando

23065.013
2 57/201648
23065.013
2 57/2016-
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Restaurante
CIC II

Restaurante
FDA

Doces e
Bebidas não
Alcoólicas
Refeições,
Lanches,
Doces e
Bebidas não
Alcoólicas
Refeições,
Lanches,
Doces e
Bebidas não
Alcoólicas

Lanches,
Doces e
Bebidas não
Cantina COS Alcoólicas
Lanches,
Cantina
Doces e
FEAC
Bebidas não
I
Alcoólicas
Lanches,
Doces e
Cantina
Bebidas não
IF-IQB II
Alcoólicas

Cantina João
de Deus

Lanche
Rápido

Passaporte
Juliana
Lanche
Rápido
CECA

Lanche
Rápido

Simões

Xerox Ed.
Física

48

Campus
A. C.
Simões

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 2.501,00 apenas a assinatura do contrato.

23065.013
2 57/201648

Campus
A. C.
Simões

23065.013
2 57/201648

Campus
A. C.
Simões

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 1.400,00 apenas a assinatura do contrato.
A licitação deste espaço físico restou
fracassada. A atual ocupante continua
no
espaço prestando o serviço de
R$ 130,00 cantina.

Campus
A. C.
Simões

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 2.551,00 apenas a assinatura do contrato.

Campus
A. C.
Simões

23065.013
2 57/201648
23065.013
2
57/201648

Espaço físico licitado com sucesso
(concorrência n° 02/2016), faltando
R$ 1.600,00 apenas a assinatura do contrato.
A licitação deste espaço físico restou
fracassada. O atual ocupante continua 23065.013
no espaço prestando o serviço de
2 57/2016R$ 105,00 Cantina
49

Campus
A. C.
Simões
Campus
A. C.
Simões
Campus
A. C.
Simões

Lanche
Rápido
Xerox e
Encadernação Campus
Xerox
Xerox e
A. C.
Biblioteca
Encadernação Simões
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox CEDU Encadernação Simões
Campus
Xerox Bloco Xerox e
A. C.
13
Encadernação Simões
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox CTEC Encadernação Simões
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox DCE Encadernação Simões
Xerox
Delmiro
Gouveia

apenas a assinatura do contrato.

Campus
Xerox e
A. C.
Encadernação Simões
Campus
Xerox e
A. C.
Encadernação Simões
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Trata-se de um trailer instalado na
UFAL e não se tem registro de como
R$ 125,00 se deu a ocupação.

-

Realização de estudos para nova
R$ 100,00 Licitação.

-

R$ 160,00 Processo licitatório em andamento

-

Processo licitatório em andamento

R$ 80,00 Processo licitatório em andamento

R$ 160,00 Processo licitatório em andamento

-

23065.013
2 57/201648

Processo licitatório em andamento

R$ 80,00 Processo licitatório em andamento

R$ 80,00 Processo licitatório em andamento

23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
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Campus
Xerox e
A. C.
Encadernação Simões
R$ 80,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox FALE Encadernação Simões
R$ 80,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox
Xerox e
A. C.
FANUT
Encadernação Simões
R$ 120,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox FAU Encadernação Simões
R$ 80,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox FDA Encadernação Simões
Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox FEAC Encadernação Simões
R$ 80,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox e
A. C.
Xerox ICAT Encadernação Simões
Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox
Xerox e
A. C.
ICHCA
Encadernação Simões
R$ 160,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox
Xerox e
A. C.
IGDEMA
Encadernação Simões
R$ 100,00 Processo licitatório em andamento
Campus
Xerox João
Xerox e
A. C.
de Deus
Encadernação Simões
Processo licitatório em andamento
Fonte: Dados apresentados pelo gestor por email, em resposta à Solicitação de Auditora 01 (item XII).
Xerox
ESENFAR

23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799
23065.033
9 70/201799

Entre as cessões, com base na amostra analisada, constatou-se a concessão de uso de espaço
físico (área 133,5m2) da Ufal para o atual Banco Santander S. A. CNPJ n° 90.400.888/000142 (antigo Banespa), sem a devida realização de processo licitatório. A autorização de uso
inicial dada ao Banespa foi assinada em 19 de dezembro de 2001 com vigência de 10 anos a
contar do início das atividades do PAB nas novas instalações, não podendo ser renovada.
Verificou-se, no mesmo processo, parecer da AGU/PF n° 38/2014, de 06 de agosto de 2014,
orientando ao então Reitor realizar licitação para o espaço cedido, o qual corroborava o
Parecer n° 606/2011/PF-Ufal/PGF/AGU, de 13 de outubro de 2011, com orientação no
mesmo sentido. Apesar de ter iniciada a abertura de processo licitatório em setembro de 2014,
não foi realizada a licitação em tela até o término dos trabalhos de campo desta auditoria.

Constatou-se que permanece a ocupação sem o devido procedimento licitatório, sem respaldo
contratual, e, por conseguinte, ressarcimentos sem a devida atualização de valores, por
cantinas, restaurantes, agência bancária e serviços de reprografia, fato já apontado no
Relatório de Auditoria de Gestão n° 201503654, relativo ao exercício de 2014, tendo sido
recomendado à época a abertura de processo licitatório. Portanto, constatou-se uma atuação
insuficiente do gestor para regularizar as ocupações irregulares.
Causa
ato
/F
#

A Reitora que, de acordo o Estatuto da Ufal, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da Ufal, dar cumprimento às
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resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não instituiu
medidas de controle suficientes, como o estabelecimento de rotinas visando a regularizar as
ocupações de espaços físicos, bem como o Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional Proginst que, de acordo o Regimento Geral da Ufal, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I.
planejar, superintender e coordenar as políticas de desenvolvimento institucional da UFAL;
II. superintender e coordenar as atividades de gestão da informação, de programação
orçamentária, de planejamento e de avaliação da Universidade; III. desempenhar outras
atribuições compatíveis, conforme dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, e não instituiu
medidas de controle suficientes, como o estabelecimento de rotinas para regularizar as
ocupações de espaços físicos da Ufal.
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
O gestor se manifestou por meio do Despacho n° 054/2018 da Progist/Ufal, de 09 de abril de
2018, encaminhado por email em 11 de abril de 2018, informando o que se segue:
“ (...) informamos que o processo físico/eletrônico que trata sobre o termo de permissão
onerosa entre a Universidade Federal de Alagoas/UFAL e o banco Santander, foi
encaminhado no mês de janeiro/2018 à CASS conforme solicitado pela coordenadora. ” (...)
A Gerência de Contratos informa que não mantém a guarda dos processos e nem lida com
contratações diversas não oriundas de licitação, apesar do protocolo anexado nestes autos,
às fls. 08 a 10. Ao mesmo tempo, ressalta que a PROGINST possui um Setor de Convênios, o
qual foi questionado e informou ter enviado o processo do Banco Santander para esta
Gerência.
Ao tempo, esclarece que apenas foram estimadas as despesas de consumo de água e energia
nos contratos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, (...)”.
Análise do Controle Interno
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

A manifestação do gestor corrobora a falha apontada e não indicou a solução a ser tomada
para resolução da questão.
trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Apresentar, em até 180 dias, plano de ação para regularização da cessão de
espaços físicos existentes nos Campi, efetuando as licitações e ou dispensas devidas, a
consequente formalização dos termos de cessão e a devida atualização dos valores de
ressarcimento pelo uso dos espaços.
Recomendação 2: Implementar, em até 180 dias, rotinas, definindo cronograma e
responsáveis, pelo acompanhamento de termos de cessão de espaços físicos.
Recomendação 4: Efetuar, em até 180 dias, estudos de demanda de serviços pela comunidade
acadêmica.

1.1.1.11 CONSTATAÇÃO
Outorgas semelhantes com valores discrepantes, favorecendo determinado terceiro.
Fato
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Entre as cessões, com base na amostra analisada, constatou-se, a despeito da ausência de
termo de cessão de uso de espaço, que o Banco Santander S. A. CNPJ n° 90400888/0001-42
(antigo Banespa), tem funcionamento normal no Campus A. C. Simões, e tem efetuado
pagamentos para ressarcimento pelo uso do espaço, no valor mensal de R$ 1.720,00,
totalizando R$ 20.640,00 em 2017.
Nesse sentido, cabe mencionar que, pela utilização do espaço físico da Ufal, o Banco do
Brasil S.A. (CNPJ n° 00000000/2454-61) tem feito ressarcimentos mensais de 14.865,40 (R$
178.384,80 em 2017), e a Caixa Econômica Federal (CNPJ n° 00360305/0001-04) de R$
5.227,17 mensais (R$ 63.055,92 em 2017).
Portanto, verifica-se a existência de outorgas semelhantes com valores discrepantes,
favorecendo o Banco Santander.
ato
/F
#

Causa
A Reitora que, de acordo o Estatuto da Ufal, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da Ufal, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não instituiu
rotinas de definição de valores de mercado das outorgas e para regularizar as ocupações de
espaços físicos, bem como o Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional - Proginst que, de
acordo o Regimento Geral da Ufal, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I. planejar,
superintender e coordenar as políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II.
superintender e coordenar as atividades de gestão da informação, de programação
orçamentária, de planejamento e de avaliação da Universidade; III. desempenhar outras
atribuições compatíveis, conforme dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, e (...)”, não
instituiu rotinas de definição de valores de mercado das outorgas e para regularizar as
ocupações de espaços físicos da Ufal.
Manifestação da Unidade Examinada
s
au
/C
#

O gestor se manifestou por meio do Despacho n° 054/2018 da Progist/Ufal, de 09 de abril de
2018, encaminhado por email em 11 de abril de 2018, informando o que se segue:
“ (...) informamos que o processo físico/eletrônico que trata sobre o termo de permissão
onerosa entre a Universidade Federal de Alagoas/UFAL e o banco Santander, foi
encaminhado no mês de janeiro/2018 à CASS conforme solicitado pela coordenadora. ” (...)
A Gerência de Contratos informa que não mantém a guarda dos processos e nem lida com
contratações diversas não oriundas de licitação, apesar do protocolo anexado nestes autos,
às fls. 08 a 10. Ao mesmo tempo, ressalta que a PROGINST possui um Setor de Convênios, o
qual foi questionado e informou ter enviado o processo do Banco Santander para esta
Gerência.
Ao tempo, esclarece que apenas foram estimadas as despesas de consumo de água e energia
nos contratos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, (...)”.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
O gestor informou a ausência de licitação vigente para o Banco Santander, o que não justifica
os valores discrepantes das outorgas e não indicou a solução imediata a ser tomada para
resolução da questão.
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trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Apresentar, em até 180 dias, plano de ação para regularização da cessão de
espaços físicos existentes nos Campi, efetuando as licitações e ou dispensas devidas, a
consequente formalização dos termos de cessão e a devida atualização dos valores de
ressarcimento pelo uso dos espaços.
Recomendação 2: Solicitar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que
comercializa o SIPAC, a adequação em até 180 dias do referido Sistema às necessidades da
Gerencia de Serviços Gerais (GSG), especialmente quanto: a) a inclusão e o acompanhamento
da programação de vistoria das áreas ocupadas; b) o controle dos pagamentos das taxas de
ocupação, controle da inadimplência e registro das notificações aos inadimplentes e operações
de cobrança extra judicial; c) a emissão, em tempo real, de relatórios gerenciais sobre os
espaços ocupados, inclusive para o fornecimento de informações aos órgãos de controle e aos
cidadãos em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (LAI). Caso não seja viável o
monitoramento por meio do SIPAC, apresentar alternativa viável e efetiva de monitoramento
das ocupações de espaços físicos cedidos pela Ufal.

1.1.1.12 CONSTATAÇÃO
Cantina da FEAC com estrutura física comprometida.
Fato
Em visita ao Campus A. C. Simões, verificou-se que a cantina da Faculdade de Economia,
Administração e Ciências Contábeis - FEAC apresenta sua estrutura física com vazamentos
no teto, infiltrações e infestação de cupim. A cobertura do local de colocação das mesas para
os usuários está comprometida com ferrugem. As fotos a seguir ilustram os fatos:

Foto – Cantina da FEAC – Infiltrações e
vazamentos no teto. Maceió, AL, em 10 de março
de 2018.
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Foto – Cantina da FEAC - estrutura de cobertura
metálica sem manutenção e enferrujada. Maceió,
AL, em 10 de março de 2018
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Foto – Cantina da FEAC – vazamentos e falta de
manutenção. Maceió, AL, em 10 de março de
2018.

Foto – Cantina da FEAC - estrutura de cobertura
sem manutenção. Maceió, AL, em 10 de março de
2018.

ato
/F
#

Causa
A Reitora que, de acordo o Estatuto da Ufal, Art. 15, § 1º. possui a atribuição de
“administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da Ufal, dar cumprimento às
resoluções do Conselho Universitário e editar atos não privativos deste (...)”, não instituiu
rotinas de manutenção, pelos outorgados ou pela própria Ufal, da estrutura física dos espaços
cedidos, bem como o Pró-Reitor de Gestão de Gestão Institucional - Proginst que, de acordo o
Regimento Geral da Ufal, Art. 16 § 6º, possui a atribuição de: “I. planejar, superintender e
coordenar as políticas de desenvolvimento institucional da UFAL; II. superintender e
coordenar as atividades de gestão da informação, de programação orçamentária, de
planejamento e de avaliação da Universidade; III. desempenhar outras atribuições
compatíveis, conforme dispuser o Regimento Interno da Reitoria.”, e não instituiu rotinas de
manutenção, pelos outorgados ou pela própria Ufal, da estrutura física dos espaços cedidos
s
au
/C
#

Manifestação da Unidade Examinada
O gestor informou por email do dia 13 de abril de 2018 que o ocupante do citado espaço
cedido desocupou o mesmo em 27 de março de 2018, e acrescentou o que se segue:
“... A CPOM entende que o processo deve ser encaminhado à Proginst para a manifestação
visto que os contratos desta natureza preveem que o Cessionário deve manter o espaço em
perfeito estado de manutenção. Caso isso não tenha acontecido é importante que a Proginst
tome as providências para cobrar que os serviços sejam executados pelo antigo cessionário
ou, se não houver previsão contratual que o obrigue a isso, a Progisnt deve solicitar por meio
de requisição no SIPAC a manutenção do espaço em questão.”
Por meio do Ofício n° 163/2018/GR/UFAL, de 23 de abril de 2018, o gestor informou o
seguinte:
“... vimos informar que as providências estão sendo tomadas, porém, uma vez que os
procedimentos envolvem diversos setores desta Universidade, solicitamos de V. As. A dilação
do prazo para que possamos atender plenamente à solicitação. ”
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Dinheiro público é da sua conta

www.portaldatransparencia.gov.br

73

A manifestação do gestor reafirma a falha apontada, não apresentando, entretanto,
encaminhamentos conclusivos sobre a resolução desta. Cabe mencionar que a desocupação do
espaço ocorreu em período próximo ao de realização dos trabalhos de campo, e, assim, o
gestor deve apresentar a documentação que comprove as medidas já adotadas.
trI
o
aliseC
n
/A
#

Recomendações:
Recomendação 1: Adotar, em até 180 dias, as medidas necessárias à devida manutenção dos
espaços físicos, de forma a evitar os riscos advindos da deterioração.
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