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RESUMO 

Objetivo – Aprimoramento do sistema ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais), 

ferramenta tecnológica de amparo às atividades de controle, visando alcançar os programas 

FUNDEB, PNATE e PNAE, de forma a aumentar a eficácia e eficiência nas fiscalizações 

realizadas pela CGU, com ênfase no controle preventivo, zelando pela boa e regular aplicação 

dos recursos públicos federais transferidos aos entes subnacionais. 

Metodologia – Utilizou-se a metodologia de abordagem mista quali quanti, voltada para 

construção de proposta de intervenção, com coletas de dados obtidos em relatórios de 

fiscalizações, análise da legislação dos programas analisados e documentos referentes à criação 

e implantação do ALICE.  

Resultados – A partir de achados recorrentes, detectados nos trabalhos de fiscalização, 

elaboraram-se trilhas específicas dos programas analisados, que podem contribuir com o 

trabalho de fiscalização, tornando-o mais ágil e preciso, pela automação, o que além de agregar 

valor ao trabalho do auditor, poderá gerar grande economia aos cofres públicos. 

Limitações – A literatura é incipiente, isto é, são poucos os estudos no Brasil e em periódicos 

sobre a utilização do sistema ALICE. Além disso, o estudo restringiu-se ao Estado do Piauí, em 

função da facilidade de acesso da autora aos dados relativos às fiscalizações ocorridas neste 

ente da federação. 

Aplicabilidade do trabalho – Com os resultados, a CGU poderá ampliar seu escopo de 

auditoria, tornando o trabalho do auditor mais célere e permitindo o avanço e a melhoria no 

desempenho de suas atividades, de maneira a aumentar o controle sobre a avaliação e 

monitoramento das políticas públicas, além de ocasionar uma maior cobertura dos programas 

sociais. 

Contribuições para a sociedade – O uso da IA também poderá tornar o trabalho do auditor 

mais abrangente, intensificando as análises sobre a regularidade da aplicação dos recursos 

públicos oriundos da União, descentralizados aos Estados e Municípios, a fim de evitar que 

ocorram gastos indevidos e outros prejuízos ao erário.  

Originalidade – De acordo com as pesquisas realizadas, este é um dos primeiros estudos no 

Brasil que tem por objetivo a proposta de criação de trilhas para o sistema ALICE. 

Palavras-chave: Inteligência Artificial; sistema ALICE; Controle Preventivo; Administração 

Pública; Controladoria-Geral da União; Quali quanti. 

Categoria do artigo: Dissertação de mestrado/Artigo original. 



ABSTRACT 

Objective – Improvement of the ALICE system (Bidding, Contracts and Public Notices 

Analyzer), a technological tool to support control activities, aiming at FUNDEB, PNATE and 

PNAE programs, in order to increase the effectiveness and efficiency of the inspections carried 

out by the CGU, with emphasis on preventive control, ensuring proper and regular application 

of federal public resources transferred to subnational entities. 

Methodology – The methodology of a mixed quali quanti approach was used, focused on the 

construction of an intervention proposal, with data collected from inspection reports, analysis 

of the legislation concerning the programs and documents referring to the creation and 

implementation of ALICE. 

Results – From recurring findings, detected in the inspection work, specific audit procedures 

of the analyzed programs were elaborated, which can contribute to the inspection work, making 

it more agile and accurate, through automation, adding value to the auditor's work, might 

generate great savings for public coffers. 

Limitations – The literature is incipient, that is, there are few studies in Brazil and in journals 

on the use of the ALICE system. In addition, the study was restricted to the State of Piauí, due 

to the author's ease of access to data relating to inspections that took place in this entity of the 

federation. 

Applicability of the work – With the results, CGU will be able to expand its audit scope, 

speeding up auditors’ work and allowing for progress and improvement in the performance of 

its activities, increasing control over the evaluation and monitoring of public policies, in 

addition to causing greater coverage of social programs. 

Contributions to society - The use of AI can also make auditors’ work more comprehensive, 

intensifying the analysis of the regularity of the application of public resources from the Union, 

decentralized to the states and municipalities, in order to avoid undue expenses and other 

damages to the Treasury. 

Originality – According to the research carried out, this is one of the first studies in Brazil to 

propose the creation of trails for the ALICE system. 

Keywords: Artificial Intelligence; ALICE system; Preventive Control; Public administration; 

Comptroller General of the Union; Quali quanti. 

Article category: Master's dissertation/Original article. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização 
 

Dentre os princípios aos quais a Administração Pública deve obediência encontra-se o 

da Eficiência. Segundo Castro (2018, p. 19), numa ideia muito geral, “eficiência significa fazer 

acontecer com racionalidade. Busca estimular e conseguir os melhores resultados com os meios 

de que se dispõe ao menor custo. A eficiência, para os administradores, é a otimização de 

meios”. Ou seja, o gestor público tem que agir tendo como paradigma o melhor resultado já 

alcançado pela administração. Na Administração Pública, este princípio veio reforçar a tese de 

que não basta ao administrador atuar apenas de forma legal e neutra. É fundamental que atue 

com alto rendimento, maximizando a relação benefícios/custo.  

Sabe-se que o controle na Administração Pública, seja interno ou externo, é um 

instrumento importante para a sociedade e para a própria administração, na busca pela eficiência 

e conformidade. O controle representa a segurança do administrador nas decisões tomadas. De 

acordo com Fayol (1990), “o controle consiste em verificar se tudo ocorre em conformidade 

com o plano adotado, as instruções emitidas e os princípios estabelecidos. Tem por objetivo 

apontar as falhas e os erros para retificá-los e evitar sua reincidência. Aplica-se a tudo: coisas, 

pessoas, atos”.  

Castro (2018, p. 254) ressalta ainda que: 

Na Administração Pública, um motivo de rejeição ao ‘controle’ é o desejo que todo o 

dirigente tem de possuir autoridade e fugir da responsabilidade. Ele procura deter a 

autoridade que lhe confere o direito e o poder de dar ordens e de se fazer obedecer. 

Entretanto, não quer arcar com a consequência desse poder, que é a obrigação de 

responder pelas próprias ações ou de outros a quem delegou poderes.  
 

O controle interno é visto por Castro como importante tanto para os gestores quanto 

para os auditores, pois o principal papel de uma auditoria interna é garantir para os dirigentes 

da entidade que os controles internos estejam funcionando adequadamente. Quanto maior o 

risco e a incerteza, mais importante será a verificação sobre o funcionamento adequado dos 

controles internos. Desta forma, não há como dissociar o controle interno da ação de 

administrar, fiscalizar ou gerenciar. Uma visão panorâmica do que vem a ser a atividade de 

administração é imprescindível, para que possamos entender as premissas e os postulados que 

constituem o controle interno. 
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Um controle interno eficiente e eficaz na Administração Pública busca garantir, na 

medida do possível, levando em conta restrições e limites de tempo e recursos, uma verdadeira 

salvaguarda dos recursos públicos contra o desperdício, o abuso, os erros, as fraudes e as 

irregularidades, e quando ele atua de forma preventiva evita fatos consumados e geralmente 

irremediáveis que causam lesões ao patrimônio público.  

Infelizmente a corrupção assola nosso país, e nem sempre adianta correr atrás dos 

desvios, após sua consumação efetiva. Somos carentes de bons administradores. Como diz 

Castro (2018, p. 283): 

Sentimos que a falta de boa gerência é a nossa maior fragilidade. O que aparece e 

domina toda e qualquer discussão administrativa é o problema da corrupção. Não se 

pode sequer apelar para a ignorância dos gestores e da sociedade como justificativa 

para essa desordem de prioridades, pois é quase lugar-comum que, em terra onde não 

se tem controle, a tendência ao desmando é grande.  

 

Este mal foi muito bem abordado no livro O combate à corrupção nas prefeituras do 

Brasil, obra escrita por conselheiros, diretores e colaboradores da Amigos Associados de 

Ribeirão Bonito, ONG voltada ao combate à corrupção no Estado de São Paulo (CASTRO, 

2018, p. 283): 

A corrupção corrói a dignidade do cidadão, contamina os indivíduos, deteriora o 

convívio social, arruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações atuais 

e futuras. O desvio de recursos públicos não só prejudica os serviços urbanos, como 

leva ao abandono obras indispensáveis às cidades e ao país. [...] Além disso, 

investidores sérios afastam-se de cidades e regiões onde vigoram práticas de 

corrupção e descontrole administrativo. 

Podemos considerar que a descoberta das fraudes é efetuada geralmente pela atuação 

efetiva do controle interno, em colaboração com os controles sociais – exercidos pela sociedade 

– e externos, cuja responsabilidade é do Poder Legislativo, com o auxílio dos Tribunais de 

Contas. 

O controle interno não tem apenas como função acompanhar a execução dos atos 

praticados pelo gestor público, indicando, em caráter opinativo ou corretivo, as ações a serem 

desempenhadas, com a finalidade de evitar perdas, desvios. Além disso, tem como premissa 

auxiliar a boa e regular execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, observando 

as normas legais de forma a evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas 

antieconômicas e fraudes. 

Uma das técnicas utilizadas para o exercício do controle interno é a Auditoria. A 

auditoria interna, quando atua previamente, visa dar segurança àquele que pratica o ato ou por 

ele se responsabiliza; quando atua concomitantemente, objetiva garantir a execução da ação; e 
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posteriormente, se efetiva após a conclusão do ato praticado, visando corrigir eventuais 

defeitos, declarar a sua nulidade ou dar-lhe eficácia. 

Na Administração Pública Federal, o órgão responsável pela execução das ações de 

controle, ou seja, realização de auditorias junto aos demais órgãos federais e fiscalizações 

acerca da aplicação dos recursos federais destinados a gestores estaduais e municipais, entre 

outras atribuições como o combate à corrupção, é a Controladoria-Geral da União (CGU), 

atualmente com status de entidade ministerial, compondo o Poder Executivo. 

Geralmente os trabalhos de auditoria realizados pela CGU são estabelecidos e 

priorizados levando-se em consideração a filosofia do risco, com base nos seguintes fatores: 

Materialidade, Relevância e Criticidade, com focos na prevenção e combate à corrupção, além 

de contar com a participação social. 

Importante ressaltar que uma ação de controle concentrada somente no passado não será 

tão eficiente quanto uma que se atém ao futuro, já que esta poderá projetar o resultado que vai 

ocorrer, e em sendo um erro, desvio ou prejuízo, poderá estabelecer que esse risco deixe de 

ocorrer. Daí a importância da adaptação do foco das auditorias, colocando a visão de futuro 

também como base de seu trabalho para poder agregar valor aos dirigentes e melhorar sua 

imagem perante eles. 

E são esses desafios alinhados à evolução tecnológica da Era Digital, ao envolvimento 

crescente da sociedade na formulação de políticas públicas e em discussões sobre eficácia e 

transparência dos gastos públicos, que fizeram com que a CGU não ficasse inerte ou indiferente 

a todos esses acontecimentos. 

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 

(2018, p. 50): “A inclusão do Brasil no Panorama para a Ciência, Tecnologia e Indústria permite 

que os formuladores de políticas possuam as últimas tendências de políticas na área de ciência, 

tecnologia e inovação”. Dessa forma, a CGU não poderia deixar de intensificar o uso de 

Tecnologia da Informação e compartilhar suas experiências, trilhando novos caminhos de 

maneira a tornar-se mais eficiente, transparente e eficaz no atendimento aos anseios da 

população. 

Neste contexto surgiu ALICE, um sistema desenvolvido pela Coordenação-Geral de 

Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI) da CGU, que é uma ferramenta de análise 
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autônoma de editais, licitações e contratos, que nasceu da necessidade de respostas tempestivas 

frente aos processos licitatórios publicados. Tal sistema produz e envia mensagens eletrônicas 

automáticas contendo um apontamento de riscos sobre as licitações, editais e contratos 

publicados no ComprasNet e no D.O.U., considerando aspectos como os valores envolvidos e 

indícios de irregularidades obtidos diretamente dos textos dos editais. Auditores capacitados 

munidos dessas informações executam os trabalhos de análise, verificando a conformidade 

desses instrumentos e, no caso de indícios de compras desnecessárias, favorecimentos, fraudes, 

desvio de finalidade, sobrepreço, superestimativa, e outras irregularidades sugerem alteração, 

suspensão ou cancelamento do certame ou pacto contratual, de forma a evitar danos ao erário.  

Nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas 234 mil licitações na Administração Pública 

federal, perfazendo um montante de 105 bilhões de reais. Desse montante, houve uma economia 

aos cofres públicos de mais de 4 bilhões, relativos a 38 licitações canceladas ou suspensas ou 

revogadas pela CGU em face a detecção de inconsistências ou irregularidades alertadas pelo 

sistema ALICE (ROCHA, 2019). Em 2020 foram enviados 983 alertas pelo sistema, e a partir 

destes foram realizadas 74 auditorias preventivas, acarretando pregões suspensos, revogados 

ou ajustados, evitando prejuízos à Administração Pública num total de 2,4 bilhões de reais. Por 

ser um ano atípico, em virtude da pandemia do vírus Covid-19, em 2021, conforme dados 

fornecidos pela CGATI/CGU, até o mês de agosto, foram emitidos 542 alertas, mas só foram 

abertas 181 auditorias preventivas, totalizando um valor de 548 milhões de reais de redução de 

gastos desnecessários. 

Hodiernamente CGU e TCU atuam em conjunto para melhoria e disseminação do uso 

dessa ferramenta, que é capaz de realizar um trabalho que se presume precisaria de milhares de 

auditores e técnicos para sua conclusão em tempo hábil. Cézar Taurion, autor do livro O 

Primeiro Passo: A Transformação Digital como Base para os Negócios Pós-Digitais no Século 

21, em entrevista publicada na Revista do TCU (2016, p. 8), tratou de uma maneira bastante 

simples e clara sobre as inovações tecnológicas na fiscalização/auditoria:  

Por que esperar semanas e meses para analisar dados, se esses puderem ser analisados 

de forma contínua? As ações terão efeito muito mais imediato. As análises podem ser 

muito mais eficazes se usarmos algoritmos e inteligência artificial. Aliás, algoritmos 

já estão em toda parte, de recomendação de livros e filmes à detecção de fraudes por 

operadoras de cartões de crédito. 

 
1 Número de auditorias limitado em função do contingente de auditores aptos a analisar. 
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O autor acrescentou ao final do artigo que o papel da Inteligência Artificial será o de 

um auxiliar extremamente eficaz na análise de contas, analisando de forma ampla e rápida 

milhões de documentos, fazendo comparações e identificando correlações que nem sempre nós 

humanos conseguimos fazer. De fato, não temos capacidade de lidar com grandes volumes de 

dados muito rapidamente, daí a combinação homem x máquina ser tão importante a ponto de o 

grau de sucesso na prevenção e combate à corrupção aumentar quando essa relação é pautada 

sob a forma de parceria ou complementariedade. 

Para Peter Thiel (2014), a tecnologia é a única forma de escaparmos da competição num 

mundo em globalização. Todo mundo espera que o computador faça mais no futuro, no entanto 

existem aqueles que se preocupam por acharem que serão substituídos, e por isso prefeririam 

que parassem de desenvolver novas tecnologias. Um raciocínio equivocado, pois à medida que 

os computadores se tornarem cada vez mais poderosos, não serão substitutos dos seres 

humanos: serão complementos. A máquina destaca-se no processamento eficiente de dados, 

mas não é capaz de fazer julgamentos básicos, característica sui generis do ser humano. Thiel 

conclui salientando que à medida que descobrirmos formas novas de usar os computadores, 

eles não se tornarão melhores apenas nos tipos de coisas que as pessoas já fazem; eles nos 

ajudarão a fazer o que antes era inimaginável. 

O uso da tecnologia combinada com as técnicas utilizadas pelo auditor no que tange a 

detecção prévia e ágil de possíveis irregularidades em processos licitatórios, editais e contratos 

públicos, é e será uma tendência no mundo todo, uma parceria imbatível no combate à 

corrupção. 

Segundo informações disponibilizadas na intranet da CGU, a ferramenta ALICE foi 

implementada para auxiliar o auditor na busca, categorização e análise automatizada de 

artefatos textuais (não estruturado), tais como editais, termos de referência e demais artefatos 

publicados no Sistema ComprasNet. É um algoritmo autônomo que acessa diariamente o site 

deste sistema, efetua o download e realiza análise textual do arquivo dos editais e seus anexos. 

Cotidianamente a ferramenta classifica, separa e encaminha e-mails, no formato de alertas, para 

os auditores cadastrados com as licitações publicadas ou realizadas no dia e eventuais 

ocorrências identificadas por meio da análise automatizada. A partir desses alertas enviados é 

possível realizar atuações preventivas nas licitações tão logo os editais são publicados. 

Vale ressaltar que o portal ComprasNet é disponibilizado para realização de processos 

eletrônicos de aquisições e disponibilização de informações referentes às licitações e 
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contratações promovidas pelo governo, tendo sido criado pelo extinto Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, e gerenciado atualmente pelo Ministério da 

Economia. 

Com a publicação e entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, as 

modalidades de licitações passaram a ser: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo 

Competitivo. Destas modalidades, as mais utilizadas no sistema ComprasNet são: pregão 

eletrônico, pregão presencial e concorrência. Para entender o funcionamento do sistema 

ALICE, é interessante conhecer os prazos mínimos que a lei exige entre a 

publicação/divulgação do edital de licitação e a apresentação de propostas e lances, de maneira 

que o ALICE seja eficaz e tempestivo em sua atuação.  

Em conformidade com o art. 55 da Lei nº 14.133 (2021), os prazos mínimos entre a 

publicação/divulgação do edital de licitação e a apresentação de propostas e lances, são de: 

I - para aquisição de bens: 

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou 

de maior desconto; 

b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou 

de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de 

engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor 

preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços 

especiais de engenharia; 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada; 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação 

semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas "a", "b" e "c" deste 

inciso; 

III - para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 (quinze) 

dias úteis; 

IV - para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de 

melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 (trinta e cinco) dias úteis. 

Na modalidade diálogo competitivo, a Administração apresentará, por ocasião da 

divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas 

e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na 

participação da licitação, conforme prevê o inciso I do §1º do art. 32 da Nova Lei de Licitações. 

A utilização do sistema ALICE é imprescindível no método de avaliação preventiva de 

licitações, que é uma forma de ação de controle que ocorre em curto espaço de tempo. E 

conforme os prazos exigidos por lei, a atuação desse sistema ocorre, em média, em oito dias 

corridos, levando-se em consideração o prazo para aquisição de bens, que é de 8 (oito) dias 
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úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. O 

fluxo do ALICE inicia-se com o envio do informe diário, na data de publicação do edital e se 

encerra antes da realização da sessão pública do pregão. Esse método serve para alertar a gestão 

quanto a riscos na contratação e evitar despesas irregulares por meio do cancelamento de 

pregões desnecessários ou com indícios de fraudes, ou por meio do ajuste nos itens a serem 

licitados para redução de valor e quantidade estimada.  

Ressalta-se que o Tribunal de Contas da União, órgão competente para julgar as contas 

de gestores públicos e demais responsáveis por recursos, bens e valores públicos federais, 

editou em abril de 2020 o Acórdão nº 898 (2020), firmando o entendimento de que a utilização 

de pregão na forma presencial, de modo injustificado, viola os parágrafos 3º e 4º do art. 1º do 

Decreto 10.024 (BRASIL, 2019a), além de contrariar o art. 5º da Instrução Normativa 206 

(2019b), da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 

da Economia. A Instrução estabelece os prazos para que órgãos e entidades da Administração 

Pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a 

modalidade de pregão na forma eletrônica - quando executarem recursos da União decorrentes 

de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, para a aquisição de 

bens e a contratação de serviços comuns.  

Essa decisão representa o entendimento consolidado do TCU sobre a aplicação do 

pregão eletrônico como modalidade obrigatória para todas as prefeituras do país que usarem 

verbas do Governo Federal. Entretanto, salienta-se que existem precedentes nesse egrégio 

Tribunal, cujo entendimento pacífico é no sentido de que, quando cabível a utilização da 

modalidade pregão, é irregular o uso do pregão presencial sem justificativa da comprovada 

inviabilidade de utilização da modalidade eletrônica, por contrariar o art. 4º, § 1º, do Decreto 

5.450/2005 (Acórdãos 740/2019, Rel. Marcos Bemquerer (BRASIL, 2019c) e 2290/2017, Rel. 

Ana Arraes (BRASIL, 2017b), ambos do Plenário). 

Com relação ao método de avaliação preventiva de licitações, este foi desenvolvido para 

dar agilidade e respostas mais tempestivas frente às informações fornecidas pelo ALICE. O 

fluxo apresentado na Figura 1 ilustra o método:  
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Figura 1: Fluxo de procedimentos do sistema ALICE 

 

Fonte: Intranet CGU  

Atualmente a ferramenta ALICE dispõe de aproximadamente 51 trilhas de auditoria, que 

podem ser descritas como situações possíveis de irregularidades, previstas/antecipadas pelos 

especialistas do negócio, isto é, os auditores e técnicos da CGU, a partir de suas experiências 

no desenvolvimento de trabalhos anteriores. A experiência não é a base exclusiva para as trilhas, 

que podem ter caráter prospectivo, a partir da intuição e criatividade dos auditores e técnicos 

da CGU (revelando-se tarefa eminentemente humana, mas que se busca automatizar através do 

uso da TI). Um exemplo simples de trilha pode ter por descrição, "Licitação de Alta 

Materialidade" ou ainda "Licitantes com sócios de empresas proibidas de contratar".  

A trilha, propriamente, consiste em regras que, se fossem realizadas manualmente, 

consistiriam na "receita" a seguir, como identificar um item a ser adquirido, verificar o preço 

cotado no edital, realizar consulta em banco de dados, realizar a comparação entre ambos, e 

havendo diferença material, apontar a irregularidade. O conceito de trilha é essencial para o 

desenvolvimento deste trabalho. É também fundamental distinguir com clareza quais dados 

estão acessíveis ao ALICE, na etapa de coleta de dados, e de consulta em bancos de dados, que 

tornem possíveis, e viáveis, suas manipulações e demais atividades que compõem a trilha.  

Uma circunstância que pode render o ALICE inútil para as atividades das Regionais, 

mesmo diante de um cenário em que todos os editais de todos os entes federativos estivessem 

https://cgugovbr.sharepoint.com/:u:/s/intracgu-controle-interno/EdQOwTI8hbFPhTIReWgV_NsBCJmWlY0VnAfFJbGoIxbVjQ?e=MmU6rk
https://cgugovbr.sharepoint.com/:u:/s/intracgu-controle-interno/EdQOwTI8hbFPhTIReWgV_NsBCJmWlY0VnAfFJbGoIxbVjQ?e=MmU6rk
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EbuSJ_5G--5DvpGOGTE3kBAB0XLt_x2oexrcQocYmT38Fg?e=FtdK8F
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EbuSJ_5G--5DvpGOGTE3kBAB0XLt_x2oexrcQocYmT38Fg?e=FtdK8F
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EXrJpPd0GUVDqE2XFhQzEvMBs8K8cjPhp30iVt3dBi-FGA?e=jxiErC
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disponíveis em um mesmo local, como ocorre quanto ao ComprasNet para as aquisições 

federais, é a falta de trilhas específicas que atendam às particularidades específicas de 

programas estaduais e regionais. A criação de trilhas para cobrir essa lacuna é o escopo principal 

deste trabalho. 

O ALICE segue em constante evolução para englobar as diversas fases de uma licitação. 

Envolve o cruzamento de dados, utilizando as diversas bases disponíveis no CGUDATA, tais 

como CPF, CNPJ, CEIS, entre outras. Porém, como já destacado, infelizmente a quantidade e 

a temática de trilhas não é suficiente ou não abrange casos específicos como de determinados 

programas de governo, cujos recursos são descentralizados para Estados e Municípios, ficando 

a fiscalização destes a cargo das Controladorias Regionais da União nos Estados, que utiliza 

técnicas de amostragem simples com grande probabilidade de não alcançar o objetivo almejado, 

que é atestar a boa e regular aplicação dos recursos públicos.  

Salienta-se, por fim, que tais regras são gerais e aplicáveis principalmente ao governo 

federal, embora evidentemente exista aplicação a qualquer ambiente que guarde similaridade 

com aquele no qual o ALICE opera. Isto é, dada a configuração atual do ALICE, que opera a 

partir do "escaneamento" de editais armazenados em arquivos PDF, e considerando que haja 

disponibilidade de bases de dados para consultas (de preços, por exemplo), o ALICE poderá 

operar instantaneamente, sem necessidade de ajustes, em qualquer dos entes da federação, 

sejam Estados, o Distrito Federal ou Municípios. Encontra-se exemplo deste fato no acordo 

celebrado entre a regional CGU São Paulo e a entidade mantenedora da Bolsa Eletrônica de 

Compras de São Paulo (BEC/SP), portal que tem por objetivo a negociação de preço de bens e 

serviços adquiridos pelas administrações estadual e municipal.  

De acordo com a Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação 

(CGATI/DG/SFC), “...considerando o constante processo de evolução do Sistema ALICE, foi 

disponibilizado informe de Licitações da Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo (BEC/SP), 

elaborado em parceria com a CGU em São Paulo, tem escopo específico e é formado a partir 

dos dados de convites, dispensas e pregões em homologação registrados na BEC/SP”.  

A Coordenação destacou que as Regionais serão as principais consumidoras desse novo 

informe, que, inicialmente, “contará com duas novas trilhas adicionadas pela equipe do 

ALICE, similares às já existentes”, isto é, que utilizam as regras de negócio já aplicadas nas 

licitações do ComprasNet. No ensejo, a CGATI orientou as unidades da SFC que venham a 
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identificar situações recorrentes, passíveis de serem mapeadas na forma de trilhas, que 

procurem a equipe do ALICE para que a respectiva situação seja avaliada quanto à viabilidade 

de incorporação à ferramenta, o que reforça a justificativa do presente trabalho. 

De acordo com o Relatório Gerencial sobre a capacidade operacional da CGU, baseado 

em dados extraídos do sistema SIAPE, atualmente, a CGU dispõe de uma força de trabalho de 

9672 servidores especificamente na atividade de Auditoria Interna Governamental, sendo 437 

servidores no órgão central e 530 servidores atuando nos Estados. Analisando o quadro de 

pessoal da CGU com o valor relativo às transferências legais, voluntárias e específicas 

realizadas em 2021 pela União aos demais entes federativos, constatou-se um repasse no 

montante de R$ 118.350.799.048,24 (Portal da Transparência; 2021), sendo 5.570 municípios 

contemplados com tais recursos. Para se ter uma ideia da complexidade e quantidade de 

programas, envolvendo convênios, contratos de repasse e termos de parceria, só o Ministério 

da Saúde gerencia 33.045 instrumentos dessa natureza, além dos repasses fundo a fundo que 

totalizam mais de um trilhão de reais. Portanto, percebe-se uma discrepância enorme entre o 

quantitativo de fiscais e o volume de recursos a serem fiscalizados.  

De todo o exposto, depreende-se que as ações de controle realizadas pela CGU poderiam 

ser ainda mais eficazes e eficientes se fosse possível a automação de parte dos trabalhos de 

fiscalização ligados a governos locais, tendo em vista a especificidade de alguns programas 

cujos recursos são aplicados diretamente nestes entes federativos, além da otimização do tempo 

do auditor, para o desempenho de outras atividades como de consultoria aos gestores públicos. 

Este estudo possui um total de onze capítulos, o primeiro é essa introdução, que 

apresenta o problema de pesquisa, os objetivos (principal e específicos) e a justificativa, quatro 

capítulos específicos (Cap. 2, 3, 4 e 5) sobre o tema pesquisado, seis capítulos finais (Cap. 6, 7, 

8, 9, 10 e 11) contendo a abordagem metodológica, os principais achados decorrentes das 

fiscalizações realizadas pela CGUPI, os resultados das entrevistas, a proposta de criação de 

trilhas, perspectivas futuras e as considerações finais. No capítulo 2 é abordada a importância 

do controle interno na Administração Pública brasileira, onde são apontados os tipos de controle 

existentes e como se deu o introito das ferramentas digitais no âmbito do controle. 

 
2 Informação extraída do Relatório Gerencial de Análise das Competências da SFC e dos NAC, publicado em 

outubro de 2021. Com o ingresso de novos AFFCs e TFFCs a partir de julho de 2022, por meio do concurso 

público, esses dados devem ter sofrido alteração. 
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No capítulo seguinte são abordados aspectos que dizem respeito à auditoria 

governamental, seus elementos, processo e tipos. Além de destacar as distinções entre controle, 

auditoria e fiscalização sob a ótica do Sistema de Controle Interno e alguns autores. Também 

traz um subcapítulo no qual se explana sobre o uso da Tecnologia na atividade da auditoria 

pública. Já o capítulo 4 faz alusão a CGU como órgão central do sistema de controle interno da 

Administração Pública Federal, destacando o processo fiscalizatório na aplicação dos recursos 

públicos federais, como são realizadas as ações de controle no âmbito deste órgão de controle, 

ressaltando as diferenças intrínsecas entre as atividades de auditoria e de fiscalização.  

No capítulo 5 consta a explanação detalhada do sistema ALICE: o surgimento, seu 

funcionamento, a base normativa, a criação das trilhas, sua aplicabilidade no âmbito da CGU e 

os problemas até então identificados na sua operacionalização. Em seguida expõe-se a 

metodologia utilizada na pesquisa. O capítulo 7 traz a compilação dos principais achados de 

fiscalizações realizadas pela CGU/PI nos municípios do Estado do Piauí, durante o período de 

2017 a 2021. No seguinte, a consolidação dos resultados obtidos a partir de análises das 

entrevistas semiestruturadas realizadas com Auditores e Técnicos Federais de Finanças e 

Controle e com a equipe responsável pela manutenção do sistema ALICE.  

No tópico 9 apresenta-se o fundamento desse estudo que é a proposta de criação de 

novas trilhas voltadas para o trabalho de fiscalização realizado nos entes subnacionais. E logo 

em seguida as perspectivas futuras do uso dessa ferramenta, especialmente no que tange à 

potencial expansão de suas regras de negócio. 

Por fim, nas considerações finais faz-se uma consolidação dos principais temas 

estudados, especialmente no que se refere a utilização da Inteligência Artificial (sistema ALICE 

– ferramenta de análise autônoma de licitações e contratos) como forma de contribuir para uma 

melhor aplicação dos recursos públicos federais. Também discorre sobre as perspectivas futuras 

quanto à criação de outras trilhas (regras de negócio) para tratar das especificidades de 

programas sociais cujos recursos são aplicados pelos entes subnacionais. 

1.2. Apresentação do problema de Pesquisa  

PROBLEMA: 

A utilização do sistema ALICE (Analisador de Licitações, Contratos e Editais), como 

ferramenta em trabalhos de auditorias na CGU, tem se mostrado ao longo desses últimos anos 

bastante eficiente, gerando uma economia de milhões de reais aos cofres públicos. É razoável 
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considerar que a CGU dispõe de uma capacidade operacional aquém do que seria o ideal, frente 

ao volume de recursos federais que são aplicados ou deveriam ser aplicados pelos órgãos 

públicos. Assim, graças ao uso da tecnologia está sendo possível realizar trabalhos de forma 

preventiva e eficaz, com ênfase nos casos mais passíveis de apresentarem problemas 

relacionados a fraudes, vícios ou erros. O sistema subsidia as análises realizadas ou a serem 

realizadas pelos auditores, buscando evitar gastos desnecessários ou licitações e contratos 

anômalos. 

No entanto, julga-se que a utilização do sistema poderá contribuir de forma mais 

eficiente para os trabalhos de fiscalização, em especial quando tratar de especificidades dos 

Estados e Municípios, como ocorre na execução de determinados programas do governo 

federal, como por exemplo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, Transporte escolar - PNATE e 

Merenda escolar – PNAE (todos do Ministério da Educação). Mister salientar que tais recursos 

são transferidos da União para os Estados e Municípios para que estes possam garantir a 

educação básica de maneira geral, mas que muitas vezes sofrem desvios impactando no 

atingimento do objetivo daqueles programas.  

 

PERGUNTA DE PESQUISA: 

De que forma o uso da Inteligência Artificial (sistema ALICE – ferramenta de análise 

autônoma de licitações e contratos) poderá contribuir para uma melhor aplicação desses 

recursos? Há possibilidade de criar trilhas (regras de negócio) para tratar das especificidades 

dos programas FUNDEB, Transporte Escolar e Merenda Escolar cujos recursos são aplicados 

pelos Estados e Municípios de modo a expandir o uso da tecnologia de informação em 

procedimentos de fiscalização/auditoria? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Propor a criação de trilhas que considerem as especificidades dos Estados e Municípios, 

aumentando a eficácia e eficiência do uso da tecnologia combinada com as técnicas utilizadas 

pelo auditor, que realiza fiscalizações no âmbito das Regionais, no que tange a detecção prévia 

e ágil de possíveis irregularidades em licitações e contratos relativos ao uso dos recursos 

oriundos de programas do Ministério da Educação, de maneira a zelar pela boa e regular 

aplicação dos recursos públicos federais pelos demais entes da federação. 
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1.3.1. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos desse estudo tem-se: 1. Identificar as principais fragilidades 

(irregularidades) em contratações públicas dos entes subnacionais na execução dos programas 

governamentais FUNDEB, PNATE e PNAE; 2. Verificar as perspectivas futuras do sistema 

ALICE, suas possibilidades de aperfeiçoamento com propostas para melhorar o trabalho das 

Regionais no que tange às especificidades dos Municípios e Estados, expandindo as suas regras 

de negócio, frente não somente às legislações específicas dos programas abordados, como 

também às alterações decorrentes da nova lei de licitações e contratos; 3. Analisar a propositura 

de outras trilhas que possam aprimorar o uso dessa ferramenta, transformando a tecnologia em 

uma grande aliada do auditor federal em seu combate diário às fraudes, aumentando assim a 

produtividade do órgão, especialmente no que tange aos trabalhos de fiscalização realizados no 

âmbito das Regionais. 

1.4. Justificativa 

Este projeto adere à linha Governança e Administração Pública, buscando compreender 

a dinâmica da administração, a partir de um enfoque intra e interorganizacional, tendo em vista 

que aborda um tema relacionado ao sistema de controle da Administração Pública no que tange 

a inovações tecnológicas, além de focar na prevenção da corrupção e na aplicação regular dos 

recursos públicos em prol da sociedade.  

Sua realização justifica-se na ampliação de estudos sobre a temática do uso da 

tecnologia da informação a serviço do combate à corrupção, com foco inicial na utilização do 

sistema ALICE. Dessa forma, contribuir com subsídios para o aprimoramento do sistema 

ALICE com pesquisas e análises críticas sobre a forma como está sendo utilizada essa 

ferramenta, assim como identificar as perspectivas futuras para este sistema na Administração 

Pública, e em todas as esferas de governo, revela-se relevante. Em termos práticos, busca 

aprofundar os conhecimentos no que se refere às benfeitorias do sistema, entendendo suas 

falhas e possibilidades de melhorias, de forma a alinhar mais ainda a parceria existente entre a 

máquina e o homem (Auditor), entendimento defendido por Peter Thiel (2014). Ademais, o 

projeto também está alinhado aos objetivos e estratégias da Controladoria-Geral da União, que 

tem por missão elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle 

interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade. 

https://www.effecti.com.br/10-motivos-para-usar-robo-de-lances-no-novo-decreto/
https://www.effecti.com.br/10-motivos-para-usar-robo-de-lances-no-novo-decreto/
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Apesar do uso do sistema ALICE pela CGU na análise de licitações, contratos e editais, 

esse exame é restrito aos órgãos da Administração Pública federal, os quais são obrigados a 

informar no Portal ComprasNet toda compra realizada pelo órgão. Ou seja, o sistema tem pouca 

ou nenhuma utilização nos trabalhos executados pelas Regionais quando da fiscalização dos 

recursos públicos federais descentralizados aos Estados e Municípios, nos quais tem-se 

observado um grande volume de recursos desviados e/ou mal aplicados. Portanto, a 

possibilidade de ampliação desse sistema, com a proposição de novas trilhas específicas, 

abarcando o fluxo de descentralização de recursos públicos e de execução dos programas de 

governo específicos e regionalizados, poderia contribuir bastante não apenas para melhoria nos 

resultados dos trabalhos de fiscalização nos demais entes federativos, mas seria uma ferramenta 

de enorme poder na batalha contra a corrupção e a má gestão do dinheiro público. 

 

2. A importância do controle interno na Administração Pública 

brasileira. 

O presente capítulo apresenta as questões precípuas da atividade de controle interno na 

Administração Pública brasileira, notadamente o exercido dentro do Poder Executivo Federal. 

Apesar de sua existência anteceder a promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir 

desta é que o controle passou a ter um papel de destaque, estando, inclusive, entre os princípios 

fundamentais que orientam a atividade pública. Tem também por finalidade proporcionar 

melhores serviços públicos, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, organizando os processos peculiares à gestão pública, e 

evitando erros, fraudes e desperdícios. O Controle Interno na Administração Pública é peça 

fundamental na redução de gastos para a aquisição de bens e serviços, possibilitando maior 

economicidade, eficiência e eficácia. 

Conceitualmente, controlar significa fiscalizar pessoas, sejam físicas e/ou jurídicas, com 

o objetivo de evitar que a entidade desvie de suas finalidades para as quais foi instituída na 

sociedade. A palavra “interno” expressa “dentro da Administração Pública”, ou seja, o controle 

será exercido por servidores da própria entidade, órgão ou poder estatal. Na sua essência, o 

controle interno deve ser realizado por todo servidor público. Diferentemente, o sistema de 

controle interno, por ser mais amplo, verifica, de forma articulada, a eficiência de todos os 

controles setoriais. 
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Depreende-se que controle interno decorre de órgão integrante da própria estrutura em 

que se insere o órgão controlado. A Instrução Normativa nº 01/20013, da Secretaria Federal de 

Controle Interno/Controladoria-Geral da União, define controle interno administrativo como 

sendo o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, 

estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da 

Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais 

desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 70, preconiza que a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder, ou seja, como órgão autônomo, o sistema de controle 

interno de cada Poder deve fiscalizar o uso eficiente, econômico e regular dos recursos públicos. 

Segundo o COSO4 - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (2013), os controles internos asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira 

correta e tempestiva, com a mínima utilização de recursos. Dessa forma, a estrutura de controle 

interno definida pelo COSO compreende ambiente de controle; mapeamento e avaliação de 

riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; monitoramento.  

Percebe-se que o embasamento legal é vasto no que se refere à atuação do controle 

interno no âmbito da Administração Pública. A própria Lei Complementar nº 101/00, conhecida 

como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabeleceu que a fiscalização do cumprimento dos seus 

dispositivos será exercida pelo Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público e 

Sistema de Controle Interno de cada Poder. De acordo com a Instrução Normativa nº 01/2001, 

da Secretaria Federal de Controle (BRASIL, 2001), retro mencionada, controle interno 

administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos 

interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da 

 
3 Não obstante haver sido revogada pela IN SFC nº 3/2017, a citada norma é amplamente considerada marco legal 

das ações de controle que, além de aprovar o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

(art. 2º), definiu diretrizes, princípios, conceitos e aprovou as normas técnicas relativas às ações de controle 

aplicáveis ao Serviço Público Federal (art. 1º). 
4 Organização privada criada nos EUA em 1985 para prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e processos 

internos da empresa. O COSO é tido como um referencial de como os sistemas de controle interno das organizações 

devem funcionar. Para isso, ele estabelece várias diretrizes tendo como objetivo proteger a organização dos riscos. 

Existem dois modelos de COSO, o “Internal Control – Integrated Framework”, chamado também de COSO I e o 

“Enterprise Risk Management – Integrated Framework” (Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura 

Integrada), chamado de COSO II ou COSO ERM. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais 

desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público. 

Também a Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, trouxe importantes 

inovações sobre as sanções aplicáveis aos agentes privados que participem, como beneficiários, 

de desvios de atuação e de recursos públicos. Citada norma preceitua que acompanhar e apurar 

a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é 

função precípua do controle interno da Administração Pública. É natural, por conseguinte, que 

as novas atribuições relacionadas com a aplicação prática da Lei Anticorrupção recaiam sobre 

os órgãos responsáveis por tal atividade, uma vez que atos lesivos previstos no art. 5º da 

mencionada lei podem e devem ser objeto de auditoria interna. 

Destarte, pode-se afirmar que a existência de controle interno é de extrema importância 

para que haja eficácia na utilização das verbas públicas por parte dos governantes. E como o 

controle interno participa de forma efetiva do planejamento orçamentário e faz avaliação 

periódica da sua execução, torna-se um dispositivo de grande relevância para que os recursos 

públicos sejam aplicados de forma eficaz. Ademais, as controladorias governamentais devem 

ser estruturadas para garantir a gestão eficiente, eficaz e regular dos recursos públicos, 

avaliando os objetivos dos programas de governo e monitorando sua execução, garantindo o 

uso racional e legal desses recursos, cumprindo, assim, adequadamente sua missão 

constitucional.  

Como dizem Ungaro et al. (2014), a excelência alcançada por muitos dos órgãos de 

controle estimula que todos sejam alçados ao mais elevado patamar de qualidade, com boas 

práticas a multiplicar e ótimos resultados a comemorar, e serve de alerta aos que, tentando 

retaliar ou tolher sua imprescindível atuação, estão em verdade a ampliar desmesuradamente os 

riscos a que se expõe um dirigente pouco diligente, afastando-o das melhores expectativas da 

sociedade. O fortalecimento do controle da administração previne e possibilita efetivo 

enfrentamento da corrupção, sendo um modo de robustecimento da democracia. 

Vale ressaltar que, de acordo com o COSO, a função dos sistemas de controle interno é 

auxiliar entidades a alcançar seus objetivos por meio de gerenciamento de riscos, garantindo a 

execução das operações com segurança razoável. E a Estrutura Integrada de Controle Interno – 

COSO I é um referencial teórico importante nessa matéria que possibilita às organizações 

desenvolverem, de forma efetiva e eficaz, sistemas de controle interno que se adaptam aos 
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ambientes operacionais e corporativos em constante mudança, reduzindo os riscos para níveis 

aceitáveis e apoiando um processo sólido de tomada de decisões e governança da organização 

(2013). A controladoria governamental deve ser vista como órgão auxiliar da gestão no 

processo de tomada de decisões importantes na condução das políticas públicas, subsidiando o 

gestor nos momentos de orçamentação, contratação e pagamentos, tendo em vista que aos 

governantes não é permitido agir livremente, conforme seus próprios interesses. 

Portanto, a importância do controle interno na administração basicamente consiste em 

garantir que o interesse público seja alcançado, mitigando possíveis riscos de uso ineficiente ou 

irregular dos recursos pelo gestor público. Para Novo (2019), o Controle Interno se configura 

em um importantíssimo aliado do gestor, pois sua atuação independente dentro do órgão 

permite uma base de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira 

a estimular a governança a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade. 

O autor ainda entende que para o controle interno alcançar êxito é preciso superar as 

dificuldades na sua implantação, de forma a favorecer a conscientização dos administradores 

públicos das vantagens de um sistema usado de forma correta, para o bom andamento da 

instituição. Além disso, entende ser fundamental que as ações de controle interno sejam 

aperfeiçoadas de forma contínua e permanente para que se possam atingir níveis satisfatórios 

de desempenho e busca de qualidade superior nos serviços oferecidos aos cidadãos. Na 

Administração Pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o 

desperdício, trazendo benefícios à sociedade.  

Para uma melhor compreensão e uma visão mais técnica sobre o assunto, Pompeo et al. 

(2014) fazem a seguinte distinção: Controle Interno Administrativo seria o conjunto de 

atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a 

assegurar que os objetivos das unidades e entidades da Administração Pública sejam alcançados 

de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a 

consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público (Secretaria Federal de Controle Interno – 

SFC). Já Controles Internos seriam os procedimentos utilizados pela área de controle com o 

intuito de preservar o patrimônio público. Por exemplo: procedimentos de almoxarifado.  

Por sua vez, o Sistema de Controle Interno poderia ser considerado o conjunto de ações 

desencadeadas pelas unidades de controle interno. E finalmente, para os autores, Controladoria 

seria o órgão central do Sistema de Controle Interno que agrega não somente as atividades de 
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auditoria, mas diversas outras atividades de controle da Administração Pública, a exemplo de 

funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, 

prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da 

gestão no âmbito da Administração Pública. 

Para Malafaia (2011), os controles exercidos sobre os gastos da Administração Pública 

transitam por diversas classificações. Quanto à extensão do controle pode ser de legalidade ou 

de mérito. Quanto ao momento de sua execução pode ser prévio, concomitante ou posterior. Há 

classificações ainda quanto ao papel que desempenha ou o órgão que o exerce, podendo o 

controle ser administrativo, político ou legislativo e judicial. 

O controle administrativo nos externa a necessidade de o Estado ser eficiente, pela 

necessidade de o próprio aparelho estatal desenvolver um sistema de controle isento e capaz de 

produzir com transparência a visibilidade necessária aos seus atos. 

Já na visão de Curcino et al. (2019), a atividade de controle está diretamente ligada às 

funções da Administração Pública, pois faz parte de toda organização as atividades de 

planejamento, organização, direção e controle. Especialmente no setor público, em que todos 

os trabalhos devem visar o interesse público e atender a princípios como o da legalidade, 

moralidade e impessoalidade, tornam-se necessários mecanismos que possibilitem a verificação 

da regularidade dos atos praticados por seus agentes. 

O autor destaca ainda o conceito de Filho (2008) que descreve o controle na 

Administração Pública como “o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio 

dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer 

das esferas de poder”. Como elementos básicos do controle, a fiscalização consiste no poder de 

verificação das atividades dos órgãos e dos seus agentes, enquanto a revisão no poder de corrigir 

as condutas administrativas. Dessa forma a atividade de controle é ampla e abrange todas as 

esferas de Poder e unidades Administrativas do Estado. Como todas as instituições, mesmo no 

Poder Judiciário, exercem atividades administrativas, realizam o controle desses atos ao menos 

nas atividades de apoio ao funcionamento do órgão, a exemplo da gestão de contratos, 

contabilidade e recursos humanos. 

O controle como função administrativa pública emana do poder-dever de fiscalização 

que a Administração detém sobre seus próprios atos e agentes. Poder-dever este que não pode 

ser renunciado e abrange a fiscalização e correção dos atos ilegais, bem como dos inoportunos 
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e inconvenientes para o interesse público. Pode-se distinguir dois tipos de controle presentes na 

gestão pública. O controle interno, que ocorre quando exercido pela própria unidade 

administrativa ou esfera de poder cujo órgão faz parte, e o controle externo, quando é realizado 

por instituição ou esfera distinta, a exemplo do controle exercido pelos Tribunais de Contas e 

Ministério Público. 

O foco do presente trabalho será a classificação quanto ao momento de exercer o 

controle interno, quais sejam: controle prévio ou preventivo (a priori), controle concomitante, 

e controle repressivo ou corretivo (a posteriori). 

2.1. Controle preventivo ou a priori 

O controle preventivo ou a priori pode ser considerado um importante mecanismo para 

se evitar uma prestação de serviços deficiente e uma má utilização dos recursos públicos, além 

de coibir casos de corrupção e fraudes relacionadas à aquisição de bens e contratação de 

serviços. Assim como o setor privado, a Administração Pública dispõe de ferramentas e rotinas 

administrativas que, se bem aplicadas, provavelmente teriam o condão de, senão impedir, 

dificultar as inúmeras irregularidades apontadas pelos órgãos de controle, como por exemplo o 

Princípio da Segregação de Funções (quem executa, não fiscaliza o contrato). Estas ferramentas 

não ficam restritas ao cumprimento de etapas de formalização dos processos de compra, mas 

também perpassam a execução das compras ou a prestação dos serviços públicos. 

Curcino et al. (2019) abordam o controle preventivo como uma ferramenta que contribui 

para a melhoria da gestão dos recursos públicos, permeando todos os atos e buscando anteceder-

se aos fatos. A sua utilização ajudaria o alcance de resultados mais eficazes e econômicos. A 

partir de estudo na literatura e normativos legais, os autores levantaram os principais problemas 

apontados pelo Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União nos processos de 

despesa das instituições públicas, demonstrando como o controle preventivo pode atuar para 

evitar as irregularidades retratadas pelos órgãos de controle. 

Corroboram a ideia de que o controle preventivo pode ocorrer tanto por meio dos 

controles próprios dos órgãos, aquele realizado pela própria entidade responsável pela execução 

da despesa, quanto pelos órgãos de controle interno, a exemplo das Controladorias. No próprio 

órgão o controle preventivo ocorre quando os agentes procuram seguir os ditames legais e 

conferir técnica ao que se pretende adquirir, fazendo levantamento adequado da despesa, 

descrevendo de forma clara e objetiva o objeto ou serviço a ser adquirido, bem como a 
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quantidade. Assim como, por outro lado, as Controladorias realizam o controle preventivo 

nessas aquisições ao analisar e identificar as falhas nos editais e minutas de contratos, mas 

principalmente, quando agem como órgão orientador do Governo em relação às compras 

públicas, adotando medidas educativas junto às entidades do Estado. Importante ressaltar que 

cabe aos órgãos de controle propor medidas que evitem as irregularidades encontradas antes 

mesmo de que necessitem adotar medidas corretivas, por se tratar de um poder-dever subsidiar 

as decisões dos gestores públicos. 

Os autores destacam, ainda, que o controle prévio dos atos de gestão deve ser realizado 

por profissionais de elevada qualificação para evitar problemas futuros com as contratações 

realizadas, devido a controles preventivos inadequados. Um controle preventivo adequado 

quanto aos atos e procedimentos administrativos dos gestores públicos, além de gerar segurança 

jurídica, gerará um alto grau de eficácia nos resultados para os quais foram propostos. Por sua 

vez, tais resultados não podem se apartar da finalidade pública. 

Para Silva (2014), controle prévio ou preventivo (a priori) é exercido antes de ser 

praticado o ato administrativo, visando prevenir a prática de ato ilegal ou não conveniente com 

o interesse público. Este controle cria normas e procedimentos que por consequência reduzem 

e otimizam o tempo, evitando assim, possíveis falhas e vícios. A formalização de normas, 

manuais e outras formas de instruir as ações da Administração Pública, dando um padrão e 

qualidade às ações torna-se uma das formas mais eficientes de controle prévio, reduzindo com 

isto custos, otimizando tempo e evitando vícios. 

André Silva Gomes (2017) coaduna com o entendimento de Silva (2014) que o controle 

prévio ocorre quando o órgão de controle aprecia o objeto antes da realização do ato pela 

administração, permitindo que se constate a possibilidade de um controle preventivo, em que o 

órgão de controle possui a capacidade de, cautelarmente, suspender determinados atos da 

administração sem, no entanto, analisá-los em caráter definitivo. 

Também sobre o controle preventivo, o Tribunal de Contas da União registrou no 

Referencial de Combate à Fraude e Corrupção (2016) que:  

A mais eficiente e proativa atitude para preservar os recursos públicos é prevenir que 

sejam desviados dos seus propósitos. Ainda que os componentes da prevenção (gestão 

da ética, controles preventivos, transparência e accountability¹) não impeçam 

totalmente a ocorrência de fraude e corrupção, eles fazem parte das primeiras 

atividades de defesa para diminuir o risco de fraude e corrupção numa organização. 

Em geral, devido ao melhor custo-benefício, medidas preventivas devem ser adotadas 

para evitar o risco de fraude e corrupção, reduzindo as chances do seu cometimento. 
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São inúmeras as práticas que se enquadram como fraude em processos licitatórios, as 

quais podem, hipoteticamente, ser evitadas se os atos administrativos forem submetidos 

previamente ao controle, podendo ser destacadas as ocorrências indicadas a seguir: 

• Direcionamento em licitação de obras públicas, em que os autores do projeto básico 

possuem vinculação com alguma das empresas participantes, acarretando competição 

desigual, haja vista que a empresa que possuir esse tipo de ligação com os autores do 

projeto terá informações privilegiadas sobre o certame que podem favorecer a 

elaboração de sua proposta de preços.  

• Exigência injustificada de documentos que restrinjam a competição do certame, de 

forma a direcionar o resultado da licitação para determinado fornecedor.  

• Fraudes na divulgação do procedimento licitatório, ou seja, publicação do aviso de 

licitação de forma intempestiva, fora do prazo previsto em lei, bem como a ausência de 

publicação do referido aviso em todos os meios de comunicação legalmente exigidos, 

além de casos em que as publicações omitem informações essenciais para a 

identificação do objeto licitado pelos interessados. Esse tipo de fraude geralmente 

ocorre devido à existência de acerto prévio ao procedimento licitatório, envolvendo 

agente público atuante no certame e determinado fornecedor, com o intuito de restringir 

ao máximo a publicação de informações sobre a licitação, de forma a possibilitar que 

aquele fornecedor não tenha que competir com outros interessados.  

• Apresentação de documentos de habilitação adulterados.  

• Utilização de modalidades indevidas de licitação com o intuito de favorecer a 

participação de determinada empresa, bem como a desclassificação indevida de 

competidores com o mesmo objetivo.  

• Constituição de cartéis como acontece com o rodízio entre os vencedores de certames, 

a divisão de mercado (empresas que acordam não concorrerem entre si, levando em 

consideração o objeto, região ou entidade relacionada à licitação), a supressão de 

propostas (licitantes que se retiram do certame durante a sua realização ou nem 

comparecem à sessão de julgamento das propostas apesar de terem encaminhado o 

documento, com o intuito de favorecer determinado participante).  
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• Superestimativa ou sobrepreço, em que editais de licitação são elaborados contendo 

quantidades não condizentes com a realidade/necessidade da entidade ou preço do 

objeto acima do praticado no mercado, acarretando prejuízo à Administração Pública.  

Percebe-se que apenas a aplicação pura da lei ou norma infralegal não garante por si só 

êxito nos atos dos gestores públicos, sendo mister a existência de controles administrativos 

eficientes capazes de atestarem, com rigor, o cumprimento da legalidade e dos demais 

princípios que norteiam a Administração Pública, em especial os da moralidade, economicidade 

e efetividade na aplicação dos recursos, que serão medidos pela lisura dos procedimentos 

administrativos e benefícios efetivos à sociedade. 

2.2. Controle concomitante 

Controle concomitante vem a ser exercido durante o ato, que acompanha a sua 

realização, com a finalidade de verificar a regularidade de sua formação (RAMIS, 2013). Já 

Silva (2014) atesta que “controle concomitante se caracteriza como acompanhamento da 

realização da atividade administrativa no momento do ato, para que este não se desvirtue de sua 

natureza, evitando falhas, desvios e até fraudes”. De acordo com Chaves (2014), controle 

concomitante é o que acompanha a atuação administrativa no momento em que o ato 

administrativo é executado, como, por exemplo, o acompanhamento do procedimento 

licitatório, a execução orçamentária da despesa etc. 

Nohara (2019) definiu controle concomitante como o controle que se dá no momento 

da atuação administrativa. Com foco mais em licitações e contratos, Neves e Naves (2019) 

entendem que o controle concomitante dos defeitos ou irregularidades nos editais de licitações 

justifica-se na medida em que na fase interna da licitação a definição do objeto, das regras de 

habilitação e das condições de execução podem permitir o seu direcionamento. Assim, podem 

definir o vitorioso de um futuro certame ou até mesmo causar a impossibilidade de sua 

realização, que enseja a contratação direta. Os autores buscam analisar a importância do 

controle concomitante de editais de licitação como uma política pública preventiva à corrupção. 

Os autores também ressaltam o caráter pedagógico e colaborativo dessa forma de 

fiscalização aos jurisdicionados, com a intervenção dos órgãos de controle no campo das 

políticas públicas, pois se trata de oportunidade de correção das licitações, por meio de e-mail 

ou contato telefônico, priorizando o diagnóstico célere e tempestivo de equívocos e 

inconsistências, acompanhado da formulação tempestiva de sugestões de aprimoramentos e 
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possíveis soluções. Isto é, em um contexto em que se privilegia o direito fundamental à boa 

Administração Pública, a atuação tempestiva dos órgãos de controle nas licitações pode 

favorecer a melhoria das escolhas orçamentárias, bem como a efetividade na atuação de tais 

órgãos.  

Cunha et al. (2019) veem o controle social como uma forma também de controle 

concomitante, isto é, como um complemento indispensável ao controle institucional realizado 

pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Essa participação é importante pois contribui 

para a boa e correta aplicação dos recursos públicos, fazendo com que as necessidades da 

sociedade sejam atendidas de forma eficiente. O controle social é de extrema importância para 

garantir que as políticas atendam, de fato, às necessidades prioritárias da população, para 

melhorar os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e para fiscalizar a aplicação dos 

recursos públicos. A participação social durante a execução das obras e serviços é de 

fundamental importância para a construção de uma sociedade bem mais consciente dos seus 

direitos de cidadão.  

Portanto, trata-se do controle exercido durante o ato, acompanhando a sua realização, 

com o intento de verificar a regularidade de sua formação. A fiscalização da execução de um 

contrato administrativo e a realização de uma auditoria durante a execução do orçamento podem 

ser considerados como modalidades de controle concomitante. Ocorre também quando se 

realiza análise logo após a licitação e o objeto ainda não está liberado para ser adquirido, ao 

passar novamente pelo controle para verificar se o que foi alcançado permanece dentro dos 

padrões que julgam ideais de compra. Dá-se o controle de forma concomitante quando a 

administração ou os órgãos de controle seguem junto à execução do ato para verificar a 

regularidade de sua realização, ou seja, acompanha a situação administrativa no momento em 

que ela se verifica. É o que ocorre, por exemplo, com a fiscalização de um contrato em 

andamento. 

No que tange a realização do controle concomitante, a CGU tem desenvolvido uma série 

de atividades para reforçar sua atuação nesse momento. O órgão tem ampliado suas ações 

quanto ao monitoramento das atividades realizadas pelas entidades da Administração Pública 

Federal, fazendo acompanhamento da implementação das recomendações provenientes de 

trabalhos de auditoria executados pelos auditores, por meio do sistema e-Aud5. Também tem 

 
5 O sistema e-Aud integra, em uma única plataforma eletrônica, todo o processo de auditoria, desde o mapeamento 

do universo de auditoria e o desenvolvimento do plano anual de auditoria, até a operacionalização dos trabalhos 
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atuado na avaliação da Execução de Programas Governamentais, que geralmente ocorre 

mediante roteirização, fiscalização por sorteios de municípios e fiscalização de entes 

federativos. Salienta-se que o controle concomitante, por se dar durante a execução dos 

serviços, configura ferramenta dotada de grande eficácia na contenção de gastos desnecessários 

ou no bloqueio de desvios de recursos públicos, como ocorre quando se constata a ocorrência 

de superfaturamento em obras e serviços contratados na fase da execução, evitando mais 

prejuízos efetivos ao erário. 

2.3. Controle repressivo ou a posteriori 

Segundo Nohara (2019), o controle repressivo teve seu apogeu durante a implantação 

do modelo gerencial, que foi oficialmente introduzido no Direito Administrativo a partir da 

Reforma Administrativa da década de 1990, e procurou dar ênfase ao princípio da eficiência. 

De acordo com o documento da Reforma, denominado Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado, objetivou-se estimular a "performance based accountability", isto é, a prestação de 

contas voltada a avaliar o desempenho no cumprimento das metas, em detrimento da 

exclusividade da "rule based accountability" (prestação de contas pelas regras e 

procedimentos). 

Entretanto a autora destaca que, apesar do foco no controle repressivo, a tendência é que 

também haja orientações prévias e concomitantes dos órgãos de controle, para que estes não 

sejam vistos como “engenheiros de obra prontas”, expressão geralmente utilizada para criticar 

a situação em que o controle a posteriori atém-se exclusivamente em apontar falhas e erros, 

sem procurar compreender as dificuldades práticas e obstáculos enfrentados pelo gestor no 

processo. Isto adquire maior relevo sobretudo quando não há orientações claras e compreensão 

dos gargalos existentes em cada situação concreta e, em vez da prevenção, o controle acaba se 

focando exclusivamente na repressão e no sancionamento, especialmente se este é considerado 

"excessivo" e "injusto". 

Silva (2014) corrobora a ideia de que o controle subsequente ou corretivo (a posteriori) 

consiste no ato controlado efetivado após a sua conclusão, objetivando corrigir eventuais falhas, 

declarando a sua invalidade ou dando-lhe eficácia. O autor entende o controle corretivo como 

sendo “[...] aquele que atua posteriormente à realização do ato, depois de consumado, avaliando 

 

individuais, contemplando as fases de planejamento, execução, comunicação dos resultados, monitoramento das 

recomendações emitidas e registro dos benefícios decorrentes, entre outras funcionalidades. 
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se houve a regular aplicação dos recursos públicos e, ainda, se ela foi eficiente”. Dessa forma, 

considera-se subsequente ou corretivo aquele controle exercido após a conclusão do ato, tendo 

como intenção corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia, a exemplo 

da homologação na licitação. Já para Nohara (2019) o controle posterior é aquele que envolve, 

por exemplo, o desfazimento, a confirmação, a revogação ou a convalidação de atos já 

praticados. 

Chaves (2014) corrobora o mesmo entendimento de Nohara de que o controle posterior 

ou corretivo tem o objetivo de rever os atos já praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou apenas 

confirmá-los, abrangendo atos como os de aprovação, homologação, anulação, revogação, 

convalidação. Ou seja, o controle posterior seria o mais abrangente dos controles quanto ao 

momento em que seria realizado. 

Algumas práticas usuais de fraudes praticadas em processos licitatórios são combatidas 

a partir da atuação corretiva dos órgãos de controle, como nas situações de dispensa. Por 

exemplo, o enquadramento propositalmente incorreto da contratação em um dos casos de 

dispensa previstos no art. 24 da Lei nº 8.666/1993, como o chamado “fracionamento de 

despesa”, em que dentro de um exercício se realizam várias contratações por dispensa abaixo 

dos limites previstos nos incisos I e II do referido artigo, quando, no total, essas contratações 

somadas exigiriam a utilização de alguma das modalidades de licitação. Outro exemplo desse 

enquadramento incorreto seria considerar determinada situação emergencial de forma incorreta 

a fim de efetuar a contratação com base no inciso IV do mencionado artigo. Este tipo de fraude 

visa à realização da contratação sem determinadas exigências que deveriam ser cumpridas caso 

adotada alguma das modalidades de licitação, com o objetivo de favorecer a contratação de 

determinado fornecedor. 

2.4. O controle na era digital 

Antes de adentrar na área específica do controle na era digital, importante destacar o 

pensamento de Figueiredo e Cabral (2020) de que muito se discute sobre a relevância da IA na 

sociedade. As arguições sobre este novo mecanismo de atuação social geralmente vêm 

acompanhadas com a preocupação da substituição da força de trabalho humana por sistemas 

informatizados, havendo também dúvidas sobre a capacidade de um “robô” exercer as funções 

idênticas ou similares às atividades desenvolvidas por um ser humano, levando-se em conta 

toda a sua complexidade. 
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Ainda segundo os autores, este novo paradigma de inteligência surge com a tentativa e 

intenção de melhoria nos mais variados setores da sociedade, e de maneira excepcional vem 

aumentando seu grau de importância no âmbito da Administração Pública. Este fenômeno da 

IA está presente no seio da sociedade brasileira desde a década de 90, a partir do advento da era 

digital com a entrada da internet no Brasil. É salutar lembrar que a boa Administração Pública 

se faz com o cumprimento de direitos fundamentais, observando e exercendo de forma ótima 

os princípios e regras plasmados na Constituição Federal de 1988, embora o ápice da 

observância e cumprimento de tais direitos só consiga atingir real importância quando 

ultrapassa a literalidade dos conceitos positivados e atinge a esfera subjetiva do cidadão. É neste 

contexto de boas práticas administrativas e cumprimento dos direitos fundamentais que se 

debate o surgimento da IA na Administração Pública.  

Ao tratar da era digital, Siqueira (2011) salienta que esta é marcada por vários 

elementos, dentre os mais importantes, a passagem da sociedade rural para a industrial e 

posteriormente para a pós-industrial, com a saída do homem do campo para a fábrica e 

posteriormente para o trabalho predominantemente intelectual (sic). Destaca ainda a agilidade 

na forma de os homens se locomoverem de forma cada vez mais rápida e eficaz com o uso 

crescente de veículos terrestres, aéreos e subterrâneos de altíssima velocidade. Por fim, com o 

advento dos meios de informação e comunicação de massa, como o rádio, televisão, jornais e 

internet, difundiu-se o conhecimento em larga escala mundo afora. Infindáveis são as benesses 

que a era digital tem proporcionado à sociedade desde o advento do Código Morse6. Entretanto, 

há também que se falar dos riscos. Na sociedade de risco há perigos inerentes aos novos tempos, 

onde um simples apertar de botão pode acarretar uma explosão que poderá gerar milhões de 

seres mortos. 

Com a facilidade de utilizar as redes sociais, blogs e sítios na internet o Estado abre um 

espaço muito mais amplo e de baixo custo do que as audiências públicas. Desta forma, Estado 

e cidadãos podem se reunir para o debate de questões importantes, como a própria regulação da 

internet e a proteção dos dados pessoais, de forma rápida, válida e eficaz. Entretanto, a era 

 
6 O Código Morse é um sistema telegráfico que pode ser utilizado em várias línguas. É composto por pontos, 

traços e espaços que representam letras, números e sinais de pontuação e foi utilizado por governos e por militares. 

Esse sistema permite a transmissão de mensagens à distância, por fio ou por rádio, através de sons de curta e de 

longa duração. 

 



40 

 

digital não pode ser marcada pela sua suposta anarquia inicial, necessitando de regulação no 

ambiente virtual.  

Já Reis (2019), ao se referir à era digital, destaca a Lei nº 12.527/2.011 (Lei de Acesso 

à Informação) e a Lei Complementar nº 131/2.000 (Lei da Transparência) como importantes 

mecanismos legais de acesso à informação e controle participativo da gestão pública. Estas 

servem de base para fomentar o fortalecimento do regime democrático e o direito fundamental 

à informação, tornando públicos os atos e informações relevantes da administração, com estrita 

observância ao sigilo como exceção. Ademais, a divulgação de informações de interesse 

público independentemente de solicitações, bem como a utilização de meios de comunicação 

viabilizados pela tecnologia da informação, cria um dever de constante atualização da estrutura 

administrativa e fundamenta a exigência de ferramentas que tornem o acesso às informações 

cada vez mais rápido, eficiente e seguro, indicando possíveis caminhos futuros em prol da 

probidade administrativa à luz de mecanismos tecnológicos. 

Por esse prisma, o autor observa que a tecnologia de informação como ferramenta 

indispensável ao aprimoramento da tutela da probidade administrativa já é algo presente e 

perfeitamente executável. As chamadas tecnologias da informação aplicadas ao controle 

“engloba uma série de domínios e paradigmas em grande destaque atualmente, tais como Big 

Data Analytics7, Data Mining8, Text Mining9, Business Intelligence (BI)10 e Business 

Discovery11. A chamada Ciência de Dados (Data Science) explora enormes e diversas bases de 

dados, utilizando técnicas de preparação de dados, modelagem preditiva, mineração de dados, 

aprendizagem de máquina, visualização de dados e análise estatística para investigar problemas 

nos mais diversos domínios, como detecções de fraudes, gerência de riscos, criação de 

indicadores, recomendações, análise preditiva e análise de opiniões e tendências. 

Destarte, a análise automatizada permite o processamento da informação na busca por 

tendências, riscos e indícios, além de propiciar aos órgãos de controle um planejamento de suas 

ações de modo oportuno, sob a forma de acompanhamento individualizado e pari passu de 

 
7 Análise aprimorada de grandes quantidades de dados brutos para extrair informações e insights para um 

determinado negócio. 
8 Mineração de dados. Processo de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes. 
9 Text Mining ou mineração de texto é um processo em que textos não estruturados são transformados em 

informações acionáveis e cheias de significado. 
10 Combina análise empresarial, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas/infraestrutura de dados e 

práticas recomendadas para ajudar as organizações a tomar decisões impulsionadas por dados. 
11 Conceito de Business Intelligence orientado ao usuário, que auxilia no processo de tomada de decisões através 

de várias fontes de percepções: dados, pessoas e lugares. 
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ações governamentais de risco. A utilização do uso da tecnologia pode, por exemplo, 

acompanhar com celeridade e com alto grau de precisão a evolução de gastos com pessoal em 

cada ente federativo (REIS, 2019). 

Além disso, o uso de dados geoespaciais para o controle da probidade administrativa 

também é ferramenta indispensável, notadamente, no que se refere à construção de bases de 

dados georreferenciados e o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, como acentua 

Reis, viabiliza a formação de grandes bases de imagens georreferenciadas que pode servir no 

acompanhamento, inspeção e registro remoto de objetos de interesse para o controle, tais como 

obras públicas, reservas ambientais, diminuindo drasticamente a necessidade de visitas in loco 

e permitindo o acompanhamento de um número muito maior de empreendimentos quase em 

tempo real.  

O autor enfatiza, ainda, que o valor de tal tecnologia na verificação da probidade na 

entrega e execução de serviços e obras públicas, no acompanhamento real e material da despesa 

pública em determinados setores é de extrema relevância. Cita um outro exemplo de ferramenta 

tecnológica para aprimorar a probidade na administração, a chamada Internet das Coisas (IoT), 

que basicamente expressa a ideia de aparelhos conectados a qualquer coisa física, numa rede 

integrada, capazes de coletar, monitorar e transmitir informação sem a intervenção humana. O 

potencial da IoT no monitoramento de obras e serviços públicos (quantitativo de material, 

entrega de bens e serviços), além de benefícios jungidos à gestão de políticas públicas em si 

(iluminação pública, fornecimento e controle de medicamentos, monitoramento do meio 

ambiente etc.), promove uma redução de custos e otimização da eficiência na gestão 

administrativa. 

Segundo o autor, a utilização de mecanismos de IA pode ser promissora no campo da 

tecnologia aplicada ao controle da probidade. Como se sabe, a IA trabalha com a percepção de 

sistemas ou ambientes por agentes inteligentes que buscam soluções ou na esteira do 

atingimento de metas. Neste contexto, a utilização do NLP (Natural Language Processing)12, 

associado ou não a algoritmos de deep learning13, permitindo às máquinas a leitura e 

entendimento de padrões comportamentais com aprendizado a partir desta interação com o 

 
12 Tecnologia usada para ajudar dispositivos tecnológicos a entenderem a linguagem do ser humano de maneira a 

responder suas demandas. 
13 Tipo de aprendizagem de máquina que treina computadores para realizar tarefas como seres humanos, o que 

inclui reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez de organizar os dados para serem 

executados através de equações predefinidas, o deep learning configura parâmetros básicos sobre os dados e treina 

o computador para aprender sozinho através do reconhecimento padrões em várias camadas de processamento. 
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ambiente. Ou seja, na Administração Pública, em especial nos órgãos de controle, há grandes 

possibilidades de desenvolvimento de sistemas aptos a auxiliar os auditores nos trabalhos de 

análise de orçamentos de obras, reduzindo o tempo que era empregado na preparação e no 

processamento de dados da planilha orçamentária, aumentando a produtividade dessa tarefa em 

comparação às análises não automatizadas. 

Quanto à tecnologia blockchain14, Reis (2019) entende se tratar de um mecanismo capaz 

de atender às imposições legais de autenticidade, integridade, imodificabilidade, segurança, 

primariedade e transparência da informação. Conforme o autor, não seria possível aos órgãos 

da administração alterar lançamentos, registros, movimentações e transferências pretéritas. Por 

outro lado, representaria uma economia considerável no custo de processamento dos atos da 

administração, o que evitaria um sem-número de casos de prejuízo ao erário por treinamento 

precário dos agentes administrativos ou falta de estrutura material.  

Os potenciais de utilização são imensuráveis: o acompanhamento dos estágios da 

realização da despesa pública; o acompanhamento em tempo real e atualizado do nível do gasto 

público; a imutabilidade das transferências e movimentações financeiras; a comprovação em 

tempo real e de modo seguro do investimento mínimo em saúde e educação; a inalterabilidade 

das movimentações de recursos; a impossibilidade de utilização indevida de recursos 

depositados em fundos com destinação protegida sem a existência de rastros comprovados da 

movimentação indevida; a inalterabilidade das propostas em procedimentos licitatórios; a 

impossibilidade de aposições de assinaturas fraudulentas, entre vários outros casos 

exemplificativos.  

No tocante às condições materiais e estruturais para a probidade administrativa, o autor 

conclui sugerindo, sobretudo na área de controle, que os órgãos sejam municiados com 

mecanismos aptos a fiscalizar os atos do gestor com impacto na tutela da probidade, e que tais 

investimentos prevejam a capacitação e atualização constante de servidores e que realizem 

acompanhamento quanto ao desenvolvimento da utilização de tecnologias da informação 

aplicadas ao controle da administração no setor público junto aos entes federativos dos três 

 
14 Sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet, pela manutenção 

de um “livro-razão” (como na Contabilidade) compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de 

transações e rastreamento de ativos em uma rede de negócios, tangível (uma casa, carro, dinheiro, terreno) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, marca). Praticamente qualquer coisa de valor pode 

ser rastreada e negociada em uma rede blockchain, reduzindo riscos e cortando custos para todos os envolvidos. 
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níveis com vistas à redução de gastos, combate às fraudes, uso otimizado dos recursos públicos 

e eficiência dos serviços públicos.  

Por sua vez, Lírio do Valle (2020) destaca que a pronta integração de IA nas múltiplas 

áreas de ação da Administração tem sido louvada por muitos, não só no âmbito do Judiciário, 

mas também em órgãos de controle, notadamente o Tribunal de Contas da União e a 

Controladoria-Geral da União. O entusiasmo tecnológico evoca os benefícios da rapidez, ao 

qual frequentemente se associa a ideia de eficiência – o que para muitos parece suficiente para 

justificar uma incorporação pouco crítica desse ferramental. IA a serviço do Poder Público deve 

ser vista como a Administração, e não um “corpo estranho” às relações que o poder 

institucionalizado mantém com a cidadania. Mister salientar que essa IA permeada por uma 

lógica que mimetiza – mas não é – a humana, haverá de se dar a partir da inteligência de origem: 

a dos humanos. 

2.5. O uso da Inteligência Artificial como ferramenta de controle 

O conceito de Inteligência Artificial basicamente está relacionado à capacidade de 

soluções tecnológicas realizarem atividades de um modo considerado inteligente. Para Silva & 

Mairink (2019), a IA, resumidamente, é a possibilidade de uma máquina, através de algoritmos, 

possuir capacidade cognitiva semelhante ao de um ser humano; com isso, poder realizar 

atividades que antes apenas o homem era capaz. Aplicado ao Direito, pode desempenhar todo 

o trabalho repetitivo e maçante de forma ininterrupta, economizando tempo.  

IA, pode-se assim dizer, refere-se amplamente a certos comportamentos semelhantes ao 

do humano apresentado por uma máquina ou sistema. Na forma básica da IA, os computadores 

são programados para “emular” o comportamento humano usando dados extensivos de 

exemplos anteriores de comportamento similar. 

De acordo com o site da Fundação Instituto da Administração, a IA é um campo da 

ciência, cujo propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades 

humanas de maneira autônoma. Também está ligada à robótica, ao Machine Learning 

(Aprendizagem de Máquina), ao reconhecimento facial, de voz e de visão, entre outras 

tecnologias. 

A concepção de algo artificial que simula a inteligência humana, ou algo próximo a isso, 

tem sido motivo de discussão há muito tempo na história. Já a conceituação moderna disso 

remonta a meados da década de 1920. IA contribui para automação de atividades lógicas, 
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analíticas e cognitivas, gerando maior velocidade no tratamento de informações. Isso serve 

como complemento à automação das tarefas físicas. A IA é capaz de gerar vantagens para 

diversos campos de trabalho, em especial à área da auditoria. 

Uma das formas de IA mais utilizada no campo da auditoria é o sistema especialista. 

Sistema especialista é uma classe de programa de computador desenvolvido por pesquisadores 

de IA durante os anos 1970 e aplicado comercialmente durante os anos 1980. Estes sistemas 

são constituídos por uma série de regras que analisam informações sobre uma classe específica 

de problema. 

Segundo Coppin (2004), um sistema especialista é projetado para modelar o 

comportamento de um especialista em alguma área, como medicina, geologia ou outra área. 

Sistemas especialistas baseados em regras são projetados para serem capazes de usar as mesmas 

regras que os especialistas usariam para chegar a conclusões, a partir de um conjunto de fatos 

apresentados ao sistema. 

O projeto, o desenvolvimento e o uso de sistemas especialistas envolvem diversas 

pessoas. O usuário final do sistema é a pessoa que tem a necessidade do sistema. No caso de 

um sistema para diagnóstico de trabalhos de auditoria, pode ser um auditor ou mesmo o gestor 

que tenha interesse em acompanhar os atos administrativos de seu órgão ou entidade. O 

engenheiro de conhecimento é a pessoa que projeta as regras para o sistema baseado tanto em 

observar o especialista em ação como em formular questões sobre como ele atua. O especialista 

de domínio é muito importante para o projeto de um sistema especialista. No caso de um 

sistema para diagnóstico de achados de auditoria, o especialista precisa ser capaz de explicar 

ao engenheiro de conhecimento como ele faz para detectar as falhas ou inconsistências nos atos 

administrativos. 

Mendes (1997) destaca que no caso específico de um sistema especialista, considerando 

que seja um sistema dotado de mecanismos de aprendizagem, tal sistema deverá ter a sua base 

de conhecimento avaliada periodicamente, bem como o seu desempenho, para adequação 

quanto às necessidades de recursos de hardware adicionais, ou mesmo para análise de sua 

eficácia.  

No que se refere às oportunidades da adoção da IA no setor público, Mikhaylov et al. 

(2018) apud Azevedo et al. (2022) afirmam que tal tecnologia proporciona maior precisão na 

adequação do serviço público, gerando inúmeros benefícios como: previsão de demanda; 
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automação da resposta; identificação de risco; desenvolvimento de intervenções direcionadas; 

maior eficiência; soluções inteligentes; melhoria do serviço púbico prestado; empatia na 

prestação do serviço público; alívio dos encargos administrativos; correção dos atrasos e 

diminuição da burocracia. 

Os autores elencam algumas situações em que a adoção da IA se torna uma grande 

aliada, como: a manutenção da infraestrutura pública; fornecimento de ferramentas inteligentes 

de assessoramento, auxiliando os funcionários públicos no gerenciamento de situações, 

monitoramento de impactos e desempenho, inclusive gestão em tempo real; auto conformidade 

(codificação, verificação e simulação) das leis e normas; regulamentação combinada; 

manutenção e armazenagem de registros públicos com maior segurança; elaboração de 

contratos; administração de tribunais, do judiciário e órgãos de polícia; resolução online de 

questões judiciais; e, desenvolvimento de políticas públicas. 

Do mesmo modo, embora os procedimentos de controle prévio sejam considerados o 

meio mais eficiente de evitar a prática de irregularidades na Administração Pública, há diversos 

obstáculos para que esses procedimentos sejam executados em maior proporção, razão pela 

qual a adoção de tecnologias como a IA contribui de forma significativa. Ademais, segundo os 

autores mencionados, além de ferramentas voltadas à melhoria do serviço público prestado, 

outros sistemas potenciais para apoio aos trabalhos dos servidores públicos são os voltados à 

detecção de abuso e fraude. Desse modo, acompanhando a tendência, estudos já mostram as 

diferentes iniciativas do uso dessas novas tecnologias voltadas ao controle governamental. 

Os autores ressaltam que no Brasil destacam-se o projeto desenvolvido pela 

Controladoria-Geral da União – CGU, que utiliza a IA visando o aprimoramento de suas 

auditorias, como o robô “ALICE” - Análise de Licitações e Editais, que identifica potenciais 

indícios de inconformidade. Assim também o Tribunal de Contas da União, que vem utilizando: 

o Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor - “Sofia”, que funciona como 

um corretor e auxilia o auditor apontando possíveis falhas; e “Monica”- Monitoramento 

Integrado para Controle de Aquisições, responsável por monitorar de forma integrada às 

contratações. 

Além dos projetos relacionados acima, voltados ao controle governamental, os autores 

ainda mencionam outros projetos brasileiros baseados em IA voltados à melhoria do serviço 

público, como o Sistema “Bem-Te-Vi” do Superior Tribunal do Trabalho - TST, que através da 
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IA gerencia processos judiciais; a ferramenta denominada “Victor”, desenvolvida pelo 

Supremo Tribunal Federal – STF em parceria com a Universidade de Brasília – UNB, a qual 

tem por objetivo ler todos os Recursos Extraordinários e identificar quais estão vinculados a 

determinados temas de repercussão geral, o que envolve um alto nível de complexidade. Já na 

esfera estadual foram identificados o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), programa de IA 

focado na prestação de serviços à população; o Sistema “Elis”, desenvolvido pelo Tribunal de 

Justiça de Pernambuco para acelerar a tramitação de processos; e, os sistemas do Ministério 

Público do Rio de Janeiro, utilizados para agilizar investigações e evitar a prescrição de crimes. 

A adoção das tecnologias baseadas em IA, para os autores, embora seja uma grande 

oportunidade de melhorar a eficiência do serviço público, apresenta inúmeros desafios, dentre 

eles: as dificuldades no uso e compartilhamento de dados dos cidadãos em razão das questões 

relacionadas às normas de sigilo; a falta de recursos; a ausência de uma cultura colaborativa; a 

falta de agentes com capacidades técnicas específicas e a responsabilidade na tomada de 

decisões. Além disso, um dos principais argumentos contra a aplicação da IA no setor público 

é a possibilidade de obtenção de dados tendenciosos, incompletos ou com deficiências, aliada 

à falta de transparência dos processos que produzem o resultado. 

Mikhaylov et al. (2018) apud Azevedo et al. (2022) acrescentam que para o 

desenvolvimento de ferramentas de IA no setor público se faz necessária a colaboração de todos 

os atores envolvidos (universidades, empresas e governos). Essa colaboração intersetorial é 

exigida em centros de IA aplicada em todo o mundo, haja vista que implica em uma série de 

desafios, inclusive de ordem ética e legal, que se não observados inviabiliza seu sucesso. Nesse 

sentido, a utilização da IA na Administração Pública, em especial na área de controle 

governamental, oportuniza aos referidos órgãos uma verdadeira transformação na forma de 

acompanhamento dos gastos públicos e ganho significativo às ações, otimizando o tempo e 

melhorando o controle preventivo. 

 

3. A Auditoria Governamental 

Carvalho Neto et al. (2011) fazem uma análise do processo histórico e da origem da 

auditoria e destacam o motivo pelo qual esta técnica se tornou uma importante e necessária 

atividade ao proprietário que delega um patrimônio à gestão de um terceiro, permitindo obter 

uma melhor compreensão sobre o conceito e o papel da auditoria a partir da teoria da agência. 
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Segundo essa teoria, os conflitos de agência aparecem quando o bem-estar de uma parte – o 

proprietário – denominada principal, depende das decisões tomadas por outra, responsável pela 

gestão do patrimônio do principal, denominada agente. 

Para os autores, a auditoria em muitas situações atua para reduzir conflitos entre agentes, 

e não entre estes e o principal. Este, por exemplo, é o caso das auditorias internas de empresas 

privadas e entidades públicas, órgãos de controle interno de Poder e de órgãos públicos. A 

auditoria, nestes casos, é um instrumento útil para que o gestor verifique se seus subordinados 

estão cumprindo as determinações da alta administração, que são executadas para alcançar os 

objetivos estabelecidos pelo principal. Essa relação de accountability no setor público está 

demonstrada na Figura 2. 

Ainda segundo os autores, a auditoria governamental no que tange à vinculação da 

unidade/entidade de auditoria em relação à entidade auditada pode ser classificada em: 

Auditoria Interna, quando a unidade de auditoria integra a estrutura da própria entidade; e 

Auditoria Externa, quando realizada por uma organização independente da entidade. No setor 

público brasileiro, utilizam-se os termos “controle interno” e “controle externo” para 

demonstrar essa vinculação. Na Administração Pública, a auditoria externa é exercida pelo 

Tribunal de Contas da União, enquanto a interna é realizada pela Controladoria-Geral da União, 

à qual será dada ênfase neste estudo. 

Figura 2: Relação de Accountability no setor público 

 
Fonte: Auditoria Governamental – Tribunal de Contas da União 
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Nesse contexto, cabe destacar os impactos positivos do trabalho de auditoria 

governamental mencionados por Azevedo e Lino (2018), quais sejam: as organizações de 

auditoria governamental atuam diminuindo a assimetria de informação entre cidadãos e 

governos, instrumentalizando o cidadão comum para o exercício da accountability vertical; tais 

organizações são fonte de legitimidade para as ações de gestores públicos, possibilitando a 

confirmação da entrega de serviços de acordo com metas políticas estabelecidas e regulações 

aceitas pela sociedade; organizações de auditoria governamental possuem a capacidade 

potencial de gerar incentivos para mudanças de práticas nos órgãos auditados, dependendo do 

quanto burocratas e governantes creem que os processos de auditoria executados pela 

organização são confiáveis; se as práticas de auditoria não são bem definidas, padronizadas e 

executadas pelos órgãos de controle, o principal mecanismo de accountability horizontal 

existente se torna enfraquecido. 

De acordo com a Resolução nº 986 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC (1995), 

Auditoria Interna é a atividade que compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos 

e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, 

eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles 

internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento dos objetivos. 

Michel (2014), ao ensinar sobre auditoria interna, cita o conceito de Sá (1977, p. 55), 

segundo o qual auditoria interna é “verificação dos fatos contábeis pelos processos técnicos da 

Auditoria realizados por funcionários da própria Azienda”. Também menciona Wilian Attie 

(1984, p. 52) que conceitua a auditoria interna como “uma atividade em franco 

desenvolvimento e de grande importância para a administração de uma instituição”. Completa 

afirmando que a existência de uma auditoria interna eficiente e atuante é considerada como um 

ponto forte para efeito de controle interno.  

Já para Castro (2018), Auditoria Interna seria o conjunto de técnicas que visa avaliar a 

gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, bem como a aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação 

encontrada e determinado critério técnico, operacional ou legal. O autor entende tratar-se de 

uma importante técnica de controle em busca de melhor alocação de recursos, não só atuando 

para corrigir desperdícios, como para inibir a impropriedade, a negligência e a omissão e, 
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principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos 

e contribuir para agregar valor ao corpo gerencial. 

Mister ressaltar que a auditoria é uma ferramenta utilizada tanto no campo público como 

no privado. No âmbito do setor público, recebe de alguns autores a denominação de Auditoria 

Governamental. Braga (2011), de acordo com estudo da Associação dos Tribunais de Contas, 

denomina Auditoria Governamental como o exame objetivo, sistemático e independente, 

pautado em normas técnicas e profissionais, efetuado em entidades estatais e paraestatais, 

funções, subfunções, programas, projetos, atividades, operações especiais, ações, áreas, 

processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas e na guarda e aplicação dos recursos. Trata 

dos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, 

assim como acerca da confiabilidade do sistema de controle interno, por servidores públicos 

integrantes do quadro permanente das entidades federais. 

Estes servidores, denominados de profissionais de auditoria governamental, realizam 

levantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de 

informações seguras, devidamente consubstanciadas em provas, segundo os critérios de 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e 

preservação do meio ambiente, visando a observação da probidade administrativa e a 

responsabilidade social dos gestores da coisa pública (BRASIL, 2010). 

Para Michel (2014), a auditoria governamental é uma atividade de fiscalização 

orçamentária, financeira e patrimonial, e refere-se à etapa final do controle interno de que trata 

o artigo 77, da Lei nº 4.320/64. O campo de atuação traduz-se nas pessoas jurídicas de Direito 

Público, isto é, a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias, como também 

em algumas de suas entidades vinculadas, como as fundações e as empresas públicas. 

Vê-se que não cabe falar em auditoria interna sem se reportar ao Sistema de Controle 

Interno, cuja ação é de fundamental importância em qualquer organização, principalmente nas 

instituições públicas, face ao volume e movimentação de recursos provenientes de impostos 

cobrados da população, bem como das dúvidas existentes nos diversos segmentos da sociedade 

quanto à observância dos princípios da economicidade, legalidade e eficiência na aplicação 

desses recursos (MICHEL, 2014). 

A auditoria no setor público, ou auditoria governamental, consiste no conjunto de 

técnicas que visa avaliar a gestão da coisa pública (res publica), pelos processos e resultados 
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gerenciais, bem como controlar a “aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado 

critério técnico, operacional ou legal” (PIRES, 2007). A auditoria relaciona-se, portanto, com 

a noção de controle, justificando, assim, o estudo sobre controle interno e externo a que se 

submete a Administração Pública. 

Todos esses conceitos ligam-se à avaliação de uma situação concreta - seja um programa 

de governo, um processo de gestão ou uma organização pública - com a finalidade de avaliar 

essa situação à luz de parâmetros definidos. A auditoria, que já foi um instrumento voltado 

exclusivamente à detecção de erros e fraudes, avançou no sentido preventivo e orientador, como 

um elemento externo de auxílio à gestão, de forma sistemática, documentada e independente, 

sendo essa informação geradora de um produto a ser encaminhado a um destinatário interessado 

(BRAGA, 2011). 

São diversos os tipos existentes de auditoria, cada um deles voltado para determinadas 

informações, mas sempre com um cunho em comum, a perfectibilização dos atos 

administrativos. Michel (2014) entende que daí se extrai sua importância, pois, 

independentemente do tipo, o elemento fático permanece. Assim, fica evidenciado o foco no 

controle dos atos do Administrador Público. Portanto, esse controle é um corolário do Estado 

de Direito, vinculando o gestor aos atos devidamente autorizados em lei (princípio de legalidade 

administrativa). 

A diversidade de objetos, a multiplicidade de objetivos e a abrangência do campo de 

atuação, configuram a auditoria governamental como um vasto campo de estudos e práticas, 

cuja abordagem exige sua decomposição em diversas classificações. Segundo a CF/88, art. 71, 

IV, são cinco os tipos de auditoria: contábil; financeira; orçamentária; operacional; e 

patrimonial. Deverão ser realizadas conforme os critérios da legalidade - observância de leis e 

regulamentos aplicáveis; legitimidade - adequação ao interesse público; economicidade - 

minimização do custo dos recursos na realização de uma atividade sem comprometimento dos 

padrões de qualidade. 

Sob o enfoque da gestão pública, segundo Carvalho Neto et al. (2011), a auditoria 

classifica-se em duas vertentes contidas na expressão que traduz a missão dos órgãos de 

controle interno e externo: “zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos”. Boa, diz 

respeito aos resultados satisfatórios que devem ser alcançados pela gestão; e regular remete-se 
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à regularidade dos atos de gestão praticados. A primeira é aferida por meio da Auditoria 

Operacional, enquanto a regularidade, por intermédio da Auditoria de Regularidade. 

Auditorias Operacionais objetivam examinar a economicidade, eficiência, eficácia e 

efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de 

avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Auditorias de 

Regularidade objetivam examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos 

responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, 

orçamentário e patrimonial, e são compostas pelas as auditorias de conformidade e as auditorias 

contábeis. 

Dentro das duas vertentes maiores da auditoria de gestão pública (Operacional e 

Regularidade), para Carvalho Neto et al. (2011) diversas outras classificações são adotadas para 

melhor caracterizar os trabalhos de auditoria, tais como as baseadas na vinculação da entidade 

de auditoria, no tipo de objeto auditado, na forma de execução e até outras classificações 

próprias são adotadas em função de disposições regimentais da entidade de auditoria. A 

classificação baseada no objeto de auditoria se divide em: 

• Auditoria Contábil, Financeira, Orçamentária ou Patrimonial; 

• Auditoria de Gestão de Riscos/Controles Internos; 

• Auditoria de Contas (de Gestão e de Tomada de Contas Especial); 

• Auditoria de Programas; 

• Auditoria de Pessoal; 

• Auditoria de Obras; 

• Auditoria de TI (ou de Sistemas); 

• Auditoria da Qualidade; 

• Auditoria Ambiental etc. 

Na esfera federal, a CGU é o órgão paradigmático do Controle Interno, sendo 

reconhecido internacionalmente como agência de combate à corrupção, cujas atribuições são 

tratadas em tópico específico deste trabalho, destacando-se entre suas funções a de realizar 

auditorias sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e 

entidades públicos e privados e sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. 
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Importante salientar que a CGU, em conformidade com o Manual do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal (Manual do SCI), aprovado pela IN SFC Nº 

01/2001, classifica as atividades do SCI do Poder Executivo em duas técnicas de controle: 

- Auditoria, conceituando-a como o “conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão 

pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada 

com um determinado critério técnico, operacional ou legal”; e 

- Fiscalização, conceituando-a como uma “técnica de controle que visa a comprovar se 

o objeto dos programas de governo existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende 

às necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e características 

pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes”. 

Observa-se que o conceito de auditoria adotado pela Secretaria Federal de Controle 

Interno (SFC/CGU), além de conter o núcleo e os elementos desta técnica, traz também, em 

termos amplos, os objetos (processos, resultados e recursos públicos) e as entidades (de direito 

público e privado) sujeitos à sua aplicação. O Manual do SCI classifica as auditorias em: 

• Auditoria de Avaliação da Gestão 

• Auditoria de Acompanhamento da Gestão; 

• Auditoria Contábil; 

• Auditoria Operacional; 

• Auditoria Especial; 

• Auditoria de Tomada de Contas Especial; 

• Análise de Processos de Pessoal; e 

• Avaliação das Unidades de Auditoria Interna. 

3.1. Elementos e Processo da Auditoria Governamental 

O ISSAI 10015 (INTOSAI16, 2016) no item 24 trata dos elementos da auditoria 

governamental, destacando que a auditoria do setor público é indispensável para a 

 
15 Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior (ISSAI), formam uma coleção 

completa e atualizada de normas profissionais e de melhores práticas para auditores do setor público. 

ISSAI 100 – Normas de auditoria INTOSAI: Princípios básicos. 

 
16 Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
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Administração Pública, uma vez que a gestão de recursos públicos é uma questão de confiança. 

A responsabilidade pela gestão de recursos públicos de acordo com as finalidades previstas é 

confiada a uma entidade ou pessoa que atua em nome do público. A auditoria do setr público 

aumenta a confiança dos usuários previstos, fornecendo informações e avaliações 

independentes e objetivas a respeito de desvios dos padrões aceitos ou dos princípios de boa 

governança. 

Referida norma ressalta que todas as auditorias governamentais contam com os mesmos 

elementos básicos: o auditor, a parte responsável, os usuários previstos (as três partes da 

auditoria), os critérios para avaliar o objeto e a informação resultante da avaliação do objeto. 

Tendo em vista que as auditorias do setor público envolvem pelo menos as três partes já citadas, 

a relação entre as partes deve ser vista no contexto específico do ordenamento constitucional 

para cada tipo de auditoria.  

Na auditoria do setor público, o papel de auditor é desempenhado pelo titular da 

Entidade de Fiscalização Superior (EFS)17 e pelas pessoas a quem é delegada a tarefa de 

conduzir auditorias. A responsabilidade geral pela auditoria do setor público é aquela definida 

no mandato da EFS. Salienta-se que na auditoria governamental as principais responsabilidades 

são determinadas pelo ordenamento constitucional ou legal. As partes responsáveis podem ser 

responsáveis pela elaboração da informação sobre o objeto, pela gestão do objeto ou por atender 

recomendações acerca do objeto, e podem ser pessoas ou organizações. Os usuários previstos 

são as pessoas, organizações ou grupos destas para quem o auditor elabora o relatório de 

auditoria. Os usuários previstos podem ser órgãos legislativos ou de controle, responsáveis pela 

governança ou o público em geral. 

Carvalho Neto et al. (2011) entendem que os elementos da auditoria governamental 

encontram-se embutidos no processo de auditoria, que seria o processo sistemático, 

documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para 

determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências quanto a esse 

atendimento e relatar os resultados desta avaliação a um destinatário predeterminado. 

Sistemático porque a auditoria é um processo de trabalho planejado e metódico, pautado em 

avaliações e finalizado com a comunicação dos resultados.  

 
17 Instituição de auditoria nacional que cumpre a função de auditoria independente e técnica no setor público, 

normalmente estabelecida pela Constituição de um país ou pelo órgão legislativo supremo. 
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O processo de auditoria deve ser documentado e padronizado por meio de 

procedimentos específicos, de modo a assegurar a sua revisão e a manutenção das evidências 

obtidas. A entidade deve formalizar um método para executar suas auditorias, estabelecendo os 

padrões que elas deverão observar, incluindo regras claras quanto à documentação. Para 

assegurar a objetividade e a imparcialidade nos julgamentos, a auditoria deve ser realizada por 

pessoas com independência em relação às organizações, programas, processos, atividades, 

sistemas e objetos examinados.  

Ressalta-se que os fatos devem ser avaliados com a mente livre de vieses. A avaliação 

objetiva leva a julgamentos imparciais, precisos e à confiança no trabalho do auditor. Quanto à 

condição, configura-se a situação encontrada pelo auditor durante a execução do trabalho de 

auditoria. O critério de auditoria seria o referencial a partir do qual o auditor faz seus 

julgamentos e fundamenta sua opinião. Podem ser técnicos, operacionais ou normativos. Já o 

achado ou constatação é a discrepância entre a situação encontrada e o critério de auditoria. As 

evidências são os elementos de comprovação da discrepância (ou não) entre a situação 

encontrada (ou condição) e o critério de auditoria (situação ideal).  

Finaliza-se o processo de auditoria com o resultado desta relatado ao cliente por meio 

de parecer ou relatório, dependendo do caso, por intermédio dos quais o auditor comunica o 

objetivo, o escopo, a extensão e as limitações do trabalho, as constatações ou achados, as 

avaliações, opiniões e conclusões, e as recomendações ou determinações propostas.  

Nessa seara, Carvalho Neto et al. (2011) compreendem como elementos da auditoria 

governamental: 

a. Requisitos do processo: são as disposições normativas em geral quanto ao trabalho de 

auditoria, tais como as normas de auditoria emanadas dos órgãos regulamentadores, leis, 

normas e regimentos dos órgãos de controle interno e externo, os padrões de trabalho 

estabelecidos pela própria entidade de auditoria e controle, bem como o objetivo e 

escopo de cada trabalho de auditoria em particular.  

b. Insumos do processo: tudo que entra no processo de auditoria ou aquilo que será 

utilizado para produzir os resultados. São essencialmente informações sobre:  

• objetos da auditoria (organizações, programas e atividades governamentais, bem 

como sobre relevância, materialidade e riscos);  

• critério de auditoria (disposições normativas e padrões técnicos e operacionais 

aplicáveis aos objetos auditados);  
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• condições ou situações reais encontradas em objetos de auditoria.  

c. Fornecedores do processo: são os provedores das “informações requeridas”. Estes 

fornecedores são denominados “fontes de informações” e consistem em sistemas 

organizacionais e estruturadores do Governo Federal, legislação e normas específicas, 

órgãos de controle e gestores públicos, mídia etc.  

d. Recursos do processo: dizem respeito a todos os recursos materiais, tecnológicos e 

humanos necessários para realizar o trabalho de auditoria, incluindo as competências 

técnicas em termos de conhecimento, habilidades e atitudes dos auditores e demais 

profissionais que concorrem para a produção do resultado da auditoria.  

e. Produtos do processo: podem ser entendidos como informações com valor agregado, 

materializadas em pareceres e relatórios. São as constatações ou achados, as avaliações, 

opiniões e conclusões e as recomendações ou determinações propostas.  

f. Clientes do processo: a entidade ou a pessoa que requisitou a auditoria e que vai 

analisar criticamente os resultados, podendo, inclusive, ser o próprio auditado. 

Normalmente são os órgãos ou as pessoas que compõem a gestão superior da entidade, 

conselhos de administração e fiscal, e, no setor público em particular, os dirigentes 

públicos, os relatores e colegiados de tribunais e conselhos de contas, os chefes de 

poderes, o parlamento e, em última instância, a sociedade. 

Figura 3: Processo de Auditoria Governamental 

 
Fonte: Carvalho Neto et al. (2011). 
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Depreende-se da Figura 3, e conforme preleciona Carvalho Neto et al. (2011), que o 

processo de auditoria se desenvolve em três fases:  

- Planejamento – cujas atividades básicas são: obtenção da visão geral do objeto de 

auditoria; identificação e avaliação de objetivos, riscos e controles; elaboração do programa ou 

projeto de auditoria; elaboração preliminar de papéis de trabalho. Na preparação preliminar de 

papéis de trabalho serão preenchidos ou completados durante os trabalhos de campo, tais como, 

questionários, roteiros de entrevistas, checklists, mapas de processos, planilhas, modelos, 

matrizes de planejamento e de possíveis achados, matrizes de identificação de riscos e controles 

etc. O plano ou projeto de auditoria pode incluir, dentre outros preparativos, a elaboração de 

agenda de reuniões a ser proposta/homologada junto aos gestores e agentes dos processos e 

atividades que serão examinados, assim como de cronograma de execução dos trabalhos na 

unidade. Em se tratando de trabalhos mais complexos, também se pode incluir a preparação de 

uma apresentação para os gestores e/ou agentes da entidade auditada, esclarecendo os objetivos, 

o escopo e a sequência proposta para execução dos trabalhos.  

- Execução: Nesta fase, também conhecida como “trabalho de campo”, dado que é 

predominantemente executada nas dependências da entidade auditada, na qual o programa de 

auditoria é executado mediante a aplicação dos procedimentos e técnicas estabelecidos na fase 

de planejamento. É nesta fase em que o auditor, por meio de uma sequência lógica de 

atividades estabelecidas no programa de auditoria – os procedimentos de auditoria – realiza 

testes, coleta evidências, desenvolve os achados ou constatações e documenta o trabalho 

realizado, tudo com observância das normas, do método ou dos padrões de auditoria, com 

vistas à elaboração do relatório de auditoria. O programa ou projeto de auditoria é executado 

mediante a aplicação dos procedimentos e técnicas estabelecidos na fase de planejamento.  

- Relatório - O relatório é o produto final do processo de auditoria. É o instrumento 

formal e técnico por intermédio do qual a equipe de auditoria comunica o objetivo e as questões 

de auditoria; a metodologia utilizada; os achados de auditoria; as conclusões; e as propostas de 

encaminhamento. Composta basicamente de três atividades, a elaboração, revisão e distribuição 

do relatório, o trabalho desta fase da auditoria exige a observação de uma série de requisitos, 

critérios e atributos em relação à comunicação, linguagem, aparência e precisão do relatório. 

Os autores ainda evidenciam que as normas de auditoria, parte integrante do elemento 

“Requisitos do processo”, representam os pressupostos básicos a serem observados no 
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desenvolvimento do trabalho de auditoria. Tais normas devem ser entendidas como princípios 

e regras estabelecidos pelas entidades e organismos regulamentadores da profissão ou de 

controle e auditoria governamental, que prescrevem orientações e diretrizes a serem observadas 

no exercício da atividade de auditoria.  

Interessante destacar que os autores mencionam como fontes internacionais de normas 

de auditoria os seguintes organismos internacionais de referência:  

Quadro 1: Fontes Internacionais de normas de auditoria 

Federação Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants - IFAC)  

Suas normas foram traduzidas e publicadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no final de 

2009, para aplicação no Brasil.  

São membros dessa instituição internacional, dentre 

outros, o próprio CFC, o Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (Ibracon), o Instituto Americano 

de Contadores Públicos (American Institute of Certified 

Public Accountant – AICPA).  

Instituto dos Auditores Internos (Institute of 

Internal Auditors – IIA)  

Referência em auditoria interna. Representado no País 

pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra).  

Securities and Exchange Commission (SEC)  Órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais 

norte-americano, equivalente, no Brasil, à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM).  

As empresas que têm ações negociadas nas bolsas dos 

EUA, devem observar as normas emitidas por esse órgão.  

Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB)  

Entidade criada pela Sarbanes-Oxley18, de 2002, para 

fiscalizar o trabalho dos auditores externos.  

Auditores de empresas que têm ações negociadas nas 

bolsas dos EUA, também devem observar as normas 

emitidas por essa instituição.  

Government Accountability Office (GAO)  Órgão de controle e auditoria dos Estados Unidos. 

Importante referência normativa para o setor público 

brasileiro. Suas normas também influenciam as normas 

da Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - The International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).  

National Audit Office (NAO)  Órgão de controle e auditoria do Reino Unido cujas 

referências normativas foram muito utilizadas quando da 

introdução da auditoria operacional no Brasil.  

Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - The International 

Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI)  

A INTOSAI, organização da qual o TCU é membro, é a 

principal fonte normativa de auditoria para o setor 

público em todo o mundo. No Brasil, suas normas são 

seguidas, principalmente, pelos órgãos de controle 

externo (TCU e Tribunais de Contas de Estados e 

Municípios). 

Fonte: Carvalho Neto et al. (2011). 

 

 
18 Popularmente conhecida como SOx, a Sarbanes-Oxley é uma lei que foi sancionada pelo Congresso dos Estados 

Unidos em 2002, para proteger investidores e demais stakeholders dos erros das escriturações contábeis e práticas 

fraudulentas. A lei surgiu como resposta a uma série de escândalos financeiros que atingiram empresas como 

Xerox, Enron, Tyco, WorldCom, etc. 

https://www.treasy.com.br/blog/como-atrair-um-investidor-para-sua-empresa
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Vale ressaltar que as normas de auditoria diferem dos procedimentos de auditoria, uma 

vez que esses se relacionam com os atos a serem praticados, enquanto aquelas tratam das 

medidas de qualidade na execução dos procedimentos e dos objetivos a serem alcançados com 

a sua aplicação. Enquanto as normas controlam a qualidade do exame e do relatório, os 

procedimentos descrevem as tarefas que deverão ser executadas pelo auditor na realização de 

um exame em particular. 

A observância das normas de auditoria, bem como de outros requisitos – tais como 

objetivo e escopo do trabalho, procedimentos e técnicas de auditoria, leis e normas emanadas 

do poder público – proporciona a realização de trabalhos tecnicamente consistentes, completos 

e objetivos e, portanto, conduz a resultados satisfatórios e a opiniões e recomendações 

relevantes e fundamentadas. 

Os autores destacam que, com as adaptações necessárias, a experiência das fontes 

internacionais mencionadas é utilizada como referência na produção de normas nacionais. A 

prática de benchmarking19 é bastante utilizada, sendo comum órgãos de controle da gestão 

pública brasileiros buscarem as melhores práticas, não apenas em normas, mas também em 

métodos e procedimentos de controle e auditoria adotados por organizações internacionais, e 

vice-versa. 

Foram consideradas pelos autores como fontes nacionais de normas de auditoria as 

seguintes:  

a) Fontes de normas da auditoria privada:  

- Comissão de Valores Mobiliários (CVM);  

- Conselho Federal de Contabilidade (CFC);  

- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon);  

b) Fontes de normas da auditoria governamental:  

- Controladoria-Geral da União (CGU);  

- Tribunal de Contas da União (TCU). 

Por sua vez, o entendimento de Azevedo e Lino (2018) no que se refere ao processo de 

auditoria governamental difere um pouco do de Carvalho Neto et al. Para aqueles, o trabalho 

de auditoria deve ser realizado em quatro etapas principais – planejamento, execução, 

 
19 Análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas do mesmo setor que o seu. 
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divulgação de relatório e monitoramento. O planejamento deve ser realizado ex-ante à atividade 

de campo, e considera o volume dos recursos envolvidos ou a complexidade das operações e 

transações a serem examinadas. Durante a execução, evidências são coletadas no campo e 

examinadas, de modo a fundamentar os comentários e opiniões. Em seguida, um relatório sobre 

o resultado final da auditoria deve ser divulgado, expressando a opinião do auditor, que pode 

ser (a) sem ressalvas; (b) com ressalvas; (c) adverso; (d) relatório com abstenção ou negativa 

de opinião; e (e) relatório com parágrafo de ênfase ou incertezas. Por fim, as Normas de 

Auditoria Governamentais recomendam o monitoramento das recomendações emitidas no 

relatório. 

Azevedo e Lino mencionam ainda que em qualquer um dos tipos de auditoria realizados, 

como colocado pelas Normas de Auditoria Governamentais, a maior validade das suas 

evidências está em função da prática que lhe dá origem. A evidência obtida diretamente de fonte 

externa proporciona maior confiabilidade do que aquela obtida internamente (procedimento 

conhecido como circularização, ou confirmação externa), assim como também aumenta a 

confiabilidade das evidências o conhecimento obtido por meio de verificação direta. Cada um 

destes tipos de auditoria envolveria em maior ou menor grau processos atrelados à execução de 

auditoria, como a conciliação de informações (com confirmação interna e externa), o exame 

documental (verificação da autenticidade da informação), a inspeção física (verificação 

minuciosa para constatação da existência, características ou condições físicas), o exame de 

registros e documentos; a reexecução de controles internos, e a revisão analítica.  

Algumas dessas atividades devem ser realizadas por verificação direta (observação), 

que apresenta maior validade do que aquelas evidências obtidas indiretamente, por permitir a 

análise presencial dos sistemas, processos operacionais e atividades dos agentes. As Normas de 

Auditoria Governamentais afirmam que todos esses são “procedimentos básicos e obrigatórios 

que podem ser usados em qualquer auditoria governamental”. 

Costa (2020) corrobora o entendimento de Azevedo e Lino e enumera como 

competências básicas para realização do processo de auditoria (protocolo de auditoria): 

planejamento, execução, relatório e monitoramento. O autor define as competências de cada 

etapa da seguinte forma: 

Competências requeridas para o planejamento da Auditoria 

• Estabelecer os termos da auditoria; 

• Obter entendimento do objeto a ser auditado; 



60 

 

• Realizar uma avalição de risco ou análise do problema; 

• Identificar e avaliar os riscos de fraude relevantes para os objetivos da auditoria; e 

• Desenvolver um plano de auditoria. 

Competências requeridas para a execução da auditoria 

• Realizar os procedimentos de auditoria para obtenção de evidências; e 

• Avaliar evidencias de auditoria e extrair conclusões. 

Competência requeridas para a elaboração de relatórios e monitoramento 

• Elaborar um relatório de auditoria tendo por base as conclusões obtidas das análises das 

evidências; e 

• Monitorar as questões relatadas como relevantes. 

De acordo com o Manual de Orientação Técnicas da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal – MOT (BRASIL, 2017a), constituem 

atividades típicas de auditoria interna governamental a Avaliação e a Consultoria. Além 

dessas, há a atividade de Apuração, também realizada pela auditoria interna governamental. 

Apesar das atividades de avaliação e consultoria guardarem muitas semelhanças entre si, cada 

uma tem suas especificidades: enquanto a avaliação visa a fornecer opinião independente sobre 

governança, gerenciamento de riscos e estrutura de controles internos, a consultoria objetiva 

auxiliar as unidades auditadas nessas mesmas áreas, porém, por meio de assessoramento, 

aconselhamento, treinamento e facilitação.  

Por outro lado, a apuração, competência que foi atribuída aos órgãos e unidades do 

SCI do Poder Executivo Federal, complementa as duas primeiras vertentes. Essa atividade tem 

como objetivo verificar atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou 

privados, na utilização de recursos públicos federais. Conforme o MOT, o processo de auditoria 

interna ocorre com a realização das seguintes etapas, conforme a atividade desenvolvida: 

a) AVALIAÇÃO E CONSULTORIA 

Planejamento: 

Etapa onde são realizados levantamentos preliminares e análise dos principais riscos e das 

medidas de controles existentes, para se chegar ao objetivo daquela avaliação e à 

delimitação do escopo. Nesse contexto, define-se a quais questões sobre o objeto auditado 

aquele trabalho específico pretende responder. Nessa fase, são definidos, ainda, os testes a 

serem executados e as técnicas que serão utilizadas, os quais comporão o programa de 

trabalho. Com relação à consultoria, importante destacar que os objetivos dos trabalhos 
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devem estar relacionados aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de 

controles na extensão previamente acordada com a Unidade Auditada e devem ser 

consistentes com os seus valores, estratégias e objetivos. 

Execução: 

Consiste em colocar em prática o programa de trabalho. Serão realizados os testes previstos, 

por meio das técnicas de auditoria selecionadas, e registrados os achados da equipe de 

auditoria, com base nos resultados obtidos. Os achados possibilitarão responder às questões 

de auditoria levantadas na fase de planejamento, atendendo ao objetivo estabelecido 

inicialmente para a avaliação. Nesse processo de coleta e de análise de dados, a equipe de 

auditoria irá comparar a situação encontrada com os critérios preestabelecidos no programa 

de trabalho. Os resultados dessa comparação, ou seja, os achados de auditoria, deverão estar 

apoiados em evidências suficientes, confiáveis, fidedignas, relevantes e úteis. Na 

consultoria, os auditores internos governamentais devem analisar os processos de 

governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos de forma consistente 

com os objetivos da consultoria, a fim de identificar pontos significativos que devam 

ser considerados e comunicados à alta administração e ao conselho, se houver. 

Comunicação dos resultados: 

Após finalizar a etapa de execução, faz-se a comunicação do resultado dos trabalhos. É 

pertinente discorrer sobre situações encontradas, análises realizadas, conclusões 

obtidas, opiniões geradas e recomendações efetuadas referentes ao objeto da auditoria. 

Nos trabalhos tanto de avaliação como de consultoria, o destinatário principal é a alta 

administração, sem prejuízo do encaminhamento às demais partes interessadas. A 

comunicação final dos resultados deve também ser publicada na internet, em 

observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal, 

ressalvados os casos previstos em lei. Entretanto, por possuírem caráter preparatório, os 

resultados da consultoria, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato 

administrativo, terão acesso ou divulgação assegurados a partir da edição do ato ou da 

decisão pela Unidade Auditada. 

Monitoramento: 

Tal atividade deve ser realizada permanentemente para garantir a efetividade do trabalho 

de avaliação, que se alcança por meio da implementação das recomendações, as quais 

devem ser previamente acordadas com a alta administração. É necessário verificar se 
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houve ganho de desempenho nos objetos avaliados a partir das recomendações e 

averiguar os motivos para a eventual falta de implementação do que tenha sido 

anteriormente pactuado. Faz-se igualmente importante registrar e medir os benefícios 

financeiros e não financeiros obtidos por meio da atividade de auditoria interna. Na 

consultoria, deve ser considerada a forma de monitoramento definida com a Unidade 

Auditada no planejamento dos trabalhos.  

b) APURAÇÃO 

Apuração preliminar: 

A apuração se inicia normalmente com base na denúncia de um membro da própria 

organização ou da sociedade, um caso compartilhado por outra instituição de defesa do 

patrimônio público ou, ainda, uma situação encontrada na execução dos serviços 

prestados pela atividade de auditoria interna. Uma apuração de fraude só deve iniciar 

quando houver informações suficientes que levariam um indivíduo prudente, com 

conhecimento razoável e treinado profissionalmente, a acreditar que uma fraude 

ocorreu, está ocorrendo ou possa vir a ocorrer.  

O auditor interno governamental deve, portanto, realizar a apuração preliminar da 

alegação de fraude com o objetivo de formar opinião sobre a real possibilidade de sua 

ocorrência. No decorrer da análise, o auditor deve pesquisar e confrontar as informações 

sobre o possível fato com dados de trabalhos passados, sistemas de informação, fontes 

abertas e outros meios a que tiver acesso. A apuração preliminar deve indicar, com base 

nas informações produzidas, se é possível ter razoável segurança de que os fatos 

expostos na alegação possam ser verdadeiros e justificam a necessidade de um trabalho 

de apuração de fraude, ou se, por outro lado, as informações são infundadas ou 

insuficientes para dar continuidade ao trabalho e/ou, minimamente, para comunicar o 

caso às autoridades competentes. 

Planejamento: 

O responsável pela apuração deve, se possível, elaborar o plano da apuração em 

conjunto com todos os integrantes da equipe, de forma a aproveitar o conhecimento, as 

habilidades e as competências do grupo. O plano deverá ser aprimorado durante a 

execução do trabalho, à medida que novos fatos sejam conhecidos e que as estratégias 

sejam atualizadas. Alguns pontos comuns devem ser considerados na elaboração do 

plano de apuração: o resultado da análise preliminar da alegação de fraude; os objetivos 
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da apuração; quem será mantido informado; o escopo; as responsabilidades dos 

envolvidos; o cronograma; a necessidade de participação de outras instituições públicas 

que atuam na defesa do patrimônio público; a forma de atuação; os recursos necessários, 

entre outros.  

O plano de apuração de fraude deve ser elaborado para orientar o trabalho no sentido de 

concluir se a fraude foi, está sendo ou poderá vir a ser cometida, quais as pessoas 

envolvidas, como foi perpetrada, a motivação, a extensão e quais fragilidades nos 

controles internos da gestão permitiram a violação. Deverá também estabelecer os 

procedimentos necessários à máxima reunião de elementos probatórios disponíveis e 

admitidos no Direito, para fundamentar eventuais ações de ressarcimento e de 

responsabilização contra os envolvidos.  

Execução: 

O auditor buscará evidenciar a ocorrência dos supostos atos ou fatos inquinados de 

ilegais ou irregulares. Devem ser observadas eventuais restrições estabelecidas sobre a 

divulgação de informações relativas ao trabalho, tanto na interlocução com a Unidade 

Auditada quanto na comunicação e na publicação dos resultados, tendo em vista que, 

em regra, as apurações de fraude envolvem informações sigilosas e são realizadas sob 

segredo de justiça. Pode ser considerada pelos auditores como metodologia regular e 

legítima para viabilizar a evidenciação de fraude, porém, o auditor deve receber 

treinamento específico, caso seja designado para desempenhá-la, dado que sua execução 

compreende riscos, inclusive de integridade física.  

A entrevista é técnica útil para viabilizar a descoberta de novos fatos relacionados ao 

objeto da apuração e a indicação de novos caminhos de investigação. Em que pese a 

entrevista ser uma técnica comumente empregada na auditoria, a entrevista de 

testemunhas e acusados no âmbito investigativo costumeiramente não é realizada pelo 

auditor interno governamental, a não ser durante trabalhos de apuração, quando os 

suspeitos ainda não têm conhecimento de que uma apuração de fraude está sendo 

realizada. As autoridades policiais e as oriundas dos ministérios públicos geralmente 

realizam esse tipo de entrevista, que pode contar com o apoio dos auditores internos 

governamentais na sua condução. A análise de dados e documentos é atividade já 

empregada no planejamento e na execução dos trabalhos de auditoria.  

A apuração de fraude, entretanto, exigirá conhecimentos e habilidades adicionais 

quando incluir a análise de dados bancários, fiscais, telefônicos, telemáticos e outros, 
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obtidos pelo compartilhamento de informações com órgãos parceiros, mediante 

autorização judicial. 

Comunicação dos resultados: 

Durante a execução dos trabalhos de apuração, podem ser emitidas comunicações aos 

órgãos parceiros ou a outras instâncias consideradas necessárias. Um relatório escrito 

ou outra comunicação formal devem ser emitidos ao final da fase de execução, sendo 

importante a anexação dos papéis de trabalho que caracterizem o ato apurado, quando o 

relatório se destinar a outros órgãos de defesa do Estado, que atuarão dentro de suas 

respectivas áreas. O auditor interno governamental deve abster-se de proferir qualquer 

juízo técnico de conhecimento alheio às suas funções (ex.: tipificar penal ou 

administrativamente a conduta de responsáveis), bem como de proferir qualquer 

manifestação de teor pessoal ou subjetivo sobre os acontecimentos mensurados no 

exame fático da apuração.  

Assim, seu pronunciamento deve se restringir a evidenciar, de forma técnica e objetiva, 

as questões eventualmente irregulares sob o prisma eminentemente administrativo, 

devidamente fundamentadas pelos elementos probatórios atinentes. No âmbito penal, 

será através do eventual indiciamento por delegado de polícia ou do oferecimento da 

denúncia por membro do Ministério Público. No âmbito civil, será através de eventual 

ação de improbidade proposta pela advocacia pública ou por membro do Ministério 

Público. Não é atribuição do auditor interno governamental julgar os envolvidos, mas 

tão somente apontar os fatos verificados na investigação. Contudo, o relatório pode 

recomendar a adoção de procedimentos para responsabilização de pessoas físicas e 

jurídicas e restituição de valores, inclusive com o devido encaminhamento aos demais 

órgãos de defesa do Estado potencialmente interessados. 

O auditor interno governamental deve manter sigilo e ter cuidado com informações 

relacionadas à possível existência de fraude. Durante a execução dos trabalhos, na 

interlocução com a Unidade Auditada, na comunicação e na publicação dos resultados 

ou mesmo após a comunicação às instâncias competentes, o sigilo deve ser mantido 

ainda que as informações obtidas não estejam diretamente relacionadas ao escopo do 

trabalho.  

Monitoramento: 

A UAIG deve acompanhar os desdobramentos das ações decorrentes da apuração de 

fraude, a fim de quantificar e registrar os resultados e benefícios da sua atuação, em 
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acordo com os princípios e a metodologia compatíveis com regulamentação do órgão 

central do Sistema de Controle Interno. Alguns exemplos de possíveis desdobramentos 

são: recomendação para aprimoramento dos controles internos da gestão, 

responsabilização de pessoas físicas e jurídicas, restituição de valores, punição de 

profissionais pelo conselho de classe, ações cíveis e penais. 

 
3.2. Tipos de auditoria governamental 

Segundo o ISSAI 100 (2016), em geral, as auditorias do setor público podem ser 

classificadas em um ou mais de três dos seguintes tipos principais: Auditorias de 

Demonstrações Financeiras, Auditorias de Conformidade e Auditorias Operacionais. Os 

objetivos de cada auditoria irão determinar as normas que lhe são aplicáveis. Os três tipos 

principais de Auditoria Governamental seriam: Auditoria Financeira, Auditoria de 

Conformidade e Auditoria de Desempenho. As duas primeiras são denominadas Auditoria de 

Regularidade, já a terceira, é denominada Auditoria Operacional. O ISSAI 100 faz a seguinte 

diferenciação entre tais espécies: 

– Auditoria Financeira ou Contábil: foca em determinar se a informação financeira de uma 

entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco 

regulatório aplicável. Isso é alcançado obtendo-se evidência de auditoria suficiente e apropriada 

para permitir o auditor expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras 

livres de distorções relevantes devido a fraude ou erro. 

– Auditoria de Conformidade: foca em determinar se um particular objeto está em 

conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria de conformidade é 

realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos 

os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir 

regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos 

ou os princípios gerais que regem a gestão financeira responsável do setor público e a conduta 

dos agentes públicos. 

– Auditoria Operacional ou de Desempenho: foca em determinar se intervenções, programas e 

instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e 

efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O desempenho é examinado 

segundo critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios ou outros problemas são 
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analisadas. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações 

para aperfeiçoamento. 

Para Silva (2015) os tipos de Auditoria Governamental são: Auditoria de Gestão, 

Auditoria Operacional, Auditoria Contábil, Auditoria de Sistemas e Auditoria Especial. A 

Auditoria de Gestão é responsável pela avaliação da ação governamental, pode ser classificada 

como uma revisão e avaliação, executada por auditores gerenciais, sejam internos ou externos, 

ou por órgão fiscalizador. Nesse tipo de auditoria podem ser avaliados os programas e os 

controles internos. Tem como uma de suas finalidades indicar pontos fracos e fortes da entidade, 

recomendando ações para melhorar o processo de tomada de decisões. Esse tipo de auditoria 

que se aplica nas entidades governamentais pode trazer diversas contribuições para a instituição 

como: medir a gestão e melhorar os sistemas de medição; contribuir para a eficiência, eficácia 

e economia da gestão e otimizar a aplicação das receitas públicas. 

De acordo com Silva, a Auditoria Operacional avalia os critérios, parâmetros, 

mecanismos e procedimentos instituídos pelo órgão, verificando a regularidade dos atos e fatos 

administrativos e a existência de sistemas de controles. Este tipo de auditoria está ligada a todas 

as operações realizadas. A autora cita Crepaldi (2007), segundo o qual a Auditoria Operacional 

realiza revisões metodológicas de programas, setores ou segmentos operacionais, tendo 

finalidade de avaliar os setores para verificar se estão sendo utilizados de maneira eficiente e 

se os objetivos da organização estão sendo alcançados. Pode ser relacionada como uma 

avaliação dos recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos, que resulte em 

recomendações para a solução de problemas nas operações. Avalia também a eficácia dos 

resultados, com atuação em áreas inter-relacionadas, verificando os recursos materiais, 

humanos e tecnológicos, os controles e sua economicidade e eficiência na gestão dos recursos 

públicos, apoiando o atendimento às normas e diretrizes e apresentando recomendações. 

No que tange a Auditoria Contábil, Silva (2015) compreende como a revisão ou exames 

das contas da entidade, tem a função de verificar se os registros contábeis estão de acordo com 

a realidade com a finalidade de evitar fraudes e prevenir irregularidades na entidade. Pode 

também ser entendida como o processo pelo qual o auditor verifica a veracidade dos 

documentos contábeis, de acordo com técnicas e baseado nos princípios fundamentais de 

contabilidade. A autora menciona também um outro tipo de auditoria, a Auditoria Especial, 

cujas características são: não possui natureza habitual, não é realizada periodicamente, nem 

cumpre um calendário. É realizada para e com finalidade específica. 
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Com relação à Auditoria de Sistemas, Silva menciona Sá (1998, p.25), que explica: 

Auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos registros, 

demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de consideração contábil, 

visando a apresentar opiniões, conclusões críticas e orientações sobre situações ou 

fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos, quer 

por ocorrer ou prospectados e diagnosticados. 

No entendimento de Silva a partir dessa definição surgiu o que se denomina de Auditoria 

de Sistemas, a qual se baseia na avaliação do sistema, com intuito de conferir sua capacidade 

para suportar e atender as necessidades da entidade governamental. Para a execução desta 

auditoria podem ser elaborados monitoramentos de metas, fiscalizando o atendimento as 

regulamentações e leis.  

Todavia, a classificação dos tipos de Auditoria conforme Peter e Machado (2014) é mais 

ampla. Assim como os conceitos de alguns tipos são mais abrangentes, como por exemplo o de 

Auditoria de Gestão, que, conforme os autores, objetiva emitir opinião com vistas a certificar a 

regularidade das contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, a 

probidade na aplicação dos recursos públicos e na guarda ou administração de valores e outros 

bens do Estado ou a estes confiados. A Auditoria de Gestão auxilia no processo de ajustes das 

práticas de gestão, podendo gerar mudanças na forma e no sistema dos serviços públicos, 

objetivando o alcance do bem comum. Por meio deste tipo de auditoria pode se conseguir não 

só indicadores, mas também contribuir para que a atuação dos gestores públicos possa atingir 

os objetivos de modo econômico, eficiente, eficaz e transparente, ou seja, com alcance social. 

De forma sintética e objetiva, os tipos de Auditoria Governamental na visão de Peter e 

Machado seria a seguinte: 

• Gestão: Procura garantir, por meio da avaliação dos resultados da gestão, que os 

recursos e as ações governamentais estão sendo administrados de acordo com os parâmetros 

definidos para a consecução dos objetivos sociais;  

• Programas: Realizada ao longo dos processos de gestão, atua sobre os atos efetivos e os 

efeitos exercidos por uma unidade ou entidade pública referente a um projeto ou programa.  

• Operacional: Voltada para a análise da economia, eficácia e eficiência da aplicação dos 

recursos e para a efetividade das ações governamentais.  

• Contábil: Visa emitir opinião sobre a adequação e a fidedignidade das demonstrações 

contábeis e dos respectivos registros elaborados pelas unidades ou órgãos públicos, ao 

verificar a efetividade e a aplicação dos recursos governamentais;  
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• Sistemas: Avalia os sistemas informatizados de controle interno, identificando os 

eventuais pontos fortes ou deficiências e garantindo que as informações obtidas desses 

sistemas são corretas, oportunas e protegidas contra fraudes ou perdas. Tem a finalidade de 

certificar a adequação e a privacidade das informações provenientes dos sistemas eletrônicos 

de processamento de dados, observando as normas, diretrizes e legislações específicas. 

Detectar os pontos críticos que possam arriscar a finalidade dos serviços, identificar a 

confiabilidade das informações e reduzir o risco de erros e fraudes, essas são algumas 

características desta auditoria, que além de ser baseada na segurança, possibilita controlar e 

gerir processos produtos e serviços. 

• Qualidade: Analisa os processos e os resultados governamentais em busca da excelência 

dos serviços públicos, através da avaliação da qualidade do uso dos recursos da entidade e 

das suas informações;  

• Integral: Representa a avaliação global dos processos da entidade, partindo da análise 

dos principais fluxos e sistemas e desdobrando-se a todos os sub-processos e Atividades. 

Envolve o exame dos controles, processos e sistemas utilizados para gerenciar os recursos 

da organização.  

• Especial: Consiste nos exames necessários devido a ocorrências imprevistas, solicitados 

ou determinados expressamente por autoridade competente, com a indicação dos fatos a 

serem verificados. Examina fatos ou situações relevantes, porém incomuns ou 

extraordinários, geralmente é utilizada para atender determinações do Presidente da 

República, dos Ministros de Estado ou por solicitação de outras autoridades. 

Por sua vez Chácon (2015), classifica a Auditoria Governamental nos seguintes tipos:  

a. Auditoria de Conformidade: procura avaliar que as instituições cumprem com as 

regras legais e regulamentos que lhes são aplicáveis;  

b. Auditoria de Desempenho: Exame objetivo e sistemático da evidência com a 

finalidade de avaliar o desempenho da instituição, programa, atividade ou função 

governamental. Seu propósito é dar informação para melhorar a rendição de contas ante a 

cidadania e facilitar a toma de decisões que fazem as partes responsáveis da supervisão ou de 

começar uma ação corretiva;  

c. Auditoria das Demonstrações Contábeis: expressa uma opinião sobre as 

demonstrações financeiras da instituição e avalia suas informações financeiras;  

d. Auditoria do Controle Interno do Sistema Financeiro: são os controles contábeis 

internos tendentes a determinar se a direção conta com um bom sistema contábil e 
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demonstrações financeiras que servem para proporcionar a informação requerida de maneira 

oportuna;  

e. Auditoria em Tecnologia da Informação: A equipe de auditoria avalia a 

confiabilidade das informações computadorizadas as quais suportam as demonstrações 

financeiras e que são utilizadas para avaliar os programas e os resultados. Também, é preciso 

avaliar os controles do sistema de informação para ajudar a reduzir o risco de fraudes, erros, 

violações da segurança ou qualquer outro acontecimento que possa causar a perca ou alteração 

da informação;  

f. Serviços de Consultoria e Assistência: os serviços de aconselhamento são atividades 

de conselho para os clientes, sua natureza e alcance são direcionados para agregar valor e 

melhorar os processos do governo, gestão de riscos e controle de uma organização pública, sem 

que a equipe de auditoria tenha que assumir as responsabilidades da gestão. Autoavaliação do 

controle interno: A auditoria pode ajudar no processo de criação de controles internos 

adequados prestando assistência direta ou informações técnicas relacionadas com essas áreas 

tais como a criação e monitoramento dos controles internos, avaliações de risco e amostragem 

eficaz. Treinamento: A equipe de auditoria pode treinar ao pessoal e a direção em questões de 

controle administrativo, indicadores de desempenho e outros princípios de gestão;  

g. Auditoria de Fraudes: a equipe de auditoria desempenha um papel fundamental na 

prevenção, detecção e investigação de violações de integridade, incluindo a fraude, desperdício, 

abuso, irregularidades, atos ilegais, corrupção e atos de incumprimento.  

A seguir é apresentado um quadro sintético e comparativo com as classificações por 

tipos de Auditoria Governamental na visão dos autores estudados:  

Quadro 2 : Tipos de Auditoria Governamental por autores estudados. 

ISSAI 100 SILVA PETER e MACHADO CHACON 

1.Auditoria de 

Regularidade: 

(Auditoria Financeira ou 

Contábil e Auditoria de 

Conformidade) 

2.Auditoria Operacional ou 

de Desempenho. 

1.Auditoria de 

Gestão; 2.Auditoria 

Operacional; 

3.Auditoria 

Contábil; 

4.Auditoria de 

Sistemas; e 

5.Auditoria 

Especial. 

1.Auditoria de Gestão; 

2.Auditoria de Programas; 

3.Auditoria Operacional; 

4.Auditoria Contábil; 

5.Auditoria de Sistemas; 

6.Auditoria de Qualidade; 

7.Auditoria Integral; 

8.Auditoria Especial. 

1.Auditoria de Conformidade; 

2.Auditoria de Desempenho; 

3.Auditoria das Demonstrações 

Contábeis; 

4.Auditoria do Controle Interno do 

Sistema Financeiro; 

5.Auditoria em Tecnologia da 

Informação; 

6.Serviços de Consultoria e Assistência; 

7.Auditoria de Fraudes. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3. Controle versus Auditoria versus Fiscalização 

Para Carvalho Neto et al. (2011) é comum ver o uso dos termos controle, fiscalização e 

auditoria como se fossem sinônimos. E os autores entendem que esse fato dificulta o 

entendimento dos conceitos relacionados a essas áreas, em particular, a de auditoria 

governamental, com prejuízo para o aprendizado e para a consolidação de uma terminologia 

mais precisa, comum a todas as entidades do controle público.  

Dessa forma, eles tentam diferenciar tecnicamente esses vocábulos, com base na 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). O controle da Administração Pública é um poder-dever 

dos órgãos aos quais a Constituição e as leis atribuem essa função. A Constituição prescreve a 

fiscalização como instrumento para efetivação do controle (tanto externo quanto interno):  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder. 

Os autores chegam à conclusão de que o controle é um instrumento da democracia. O 

controle da Administração Pública é uma prerrogativa, uma função própria dos Estados de 

Direito, cuja finalidade é assegurar que a estrutura formal criada para concretizar os objetivos 

de governo, no interesse do bem público, atue de acordo com o conjunto de normas e princípios 

que compõem o ordenamento jurídico. É um poder-dever dos órgãos a que a lei atribui essa 

função. 

Observaram ainda que em diversas normas do ordenamento jurídico brasileiro encontra-

se a combinação das palavras “controle e fiscalização”. No entanto, se significassem a mesma 

coisa, isso não faria sentido. De fato, controle e fiscalização representam facetas distintas do 

controle da Administração Pública, embora vinculadas. O controle é um conceito lato, é gênero; 

a fiscalização é um conceito estrito, é uma espécie do controle. A atividade de fiscalização é 

uma faceta significativa do poder de polícia do Estado. A fiscalização no nível interno de cada 

Poder é realizada por órgãos de suas próprias estruturas, os denominados órgãos ou unidades 

de controle interno. A fiscalização externa é exercida pelo Poder Legislativo, com o auxílio do 

Tribunal de Contas.  

Os autores ao tratarem da auditoria se reportam ao inciso IV do art. 71, da Constituição, 

que menciona as inspeções e auditorias que se somam a outras formas de fiscalização contidas 

nos demais incisos:  
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IV. realizar [...] inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes [...], e demais 

entidades referidas no inciso II. 

Auditorias e inspeções são formas de fiscalização com o fim de dar efetividade ao 

controle da Administração Pública, no que tange a gestão dos recursos públicos. Esclarecem, 

assim, que controle, fiscalização e auditoria são termos distintos, apesar de estarem ligados 

entre si: 

Controle: o controle que o sistema político-administrativo exerce sobre si mesmo. Deve 

ser exercido por todos os poderes, em todos os níveis e em todos os órgãos;  

Fiscalização: um instrumento para efetivar o controle. Uma faceta significativa do 

poder de polícia do Estado atribuída a um órgão ou agente público para exercer o controle. Só 

fiscaliza quem tem poder-dever de controle;  

Auditoria: conjunto de métodos, procedimentos e técnicas. Uma das formas, não 

exclusiva, de se realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial. 

Por sua vez, o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

(Manual do SCI), aprovado pela IN SFC Nº 01/200120, classifica as atividades do SCI do Poder 

Executivo em duas técnicas de controle:  

- Fiscalização: técnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos programas de 

governo existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende às necessidades para as 

quais foi definido e guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os 

mecanismos de controle administrativo são eficientes.  

- Auditoria: conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 

resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e 

privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério 

técnico, operacional ou legal.  

Observa-se que o conceito de auditoria adotado pela Secretaria Federal de Controle 

Interno (SFC/CGU), além de conter o núcleo e os elementos desta técnica, traz também, em 

 
20 Norma revogada pela IN SFC nº 3/2017. Ementa: Aprova o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria 

Interna Governamental do Poder Executivo Federal. (Alterada parcialmente pela IN SFC nº 07/2017 – Ementa: 

Altera o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal). 
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termos amplos, os objetos (processos, resultados e recursos públicos) e as entidades (de direito 

público e privado) sujeitos à sua aplicação. 

Um terceiro posicionamento, defendido por Chácon (2015), define a auditoria 

governamental como o processo de auditoria que responde às particularidades e necessidades 

da gestão pública; que tem como base os fatores teóricos da auditoria tradicional, mas adiciona 

as particularidades legais e administrativas do governo, tendo que avaliar a observância dos 

princípios de eficiência, eficácia, economia e equidade nas atividades públicas que audita. Sua 

função principal é a fiscalização, é garantir o correto uso dos fundos públicos, tendo presente 

que deve ter uma atitude proativa, seus relatórios devem estar bem suportados em provas 

objetivas e de alta qualidade para garantia, tanto da administração, quanto da sociedade que 

recebe os resultados da atividade auditora. Assim, a auditoria não deve ser considerada como a 

inimiga da administração, senão como a conselheira ou um apoio que diz o que deve ser 

corrigido ou aperfeiçoado. Entendendo a auditoria governamental como um aliado, é possível 

assegurar que suas ações dentro da organização são maiores. 

Percebe-se que a autora entende a auditoria governamental como fiscalização, 

compreendida esta ação, em seu sentido mais amplo, como o conjunto de atividades que tendem 

a comprovar se os objetivos previstos se atingem com as características de qualidade, 

quantidade e oportunidade requeridas; no sentido mais restringido, a fiscalização da 

Administração Pública é o processo mediante o qual se procura a verificação da atividade 

executada pelo Estado. Cita Perez (1996) segundo o qual fiscalizar significa analisar o processo 

de operação para determinar seu comportamento em relação com os objetivos planejados. 

Ressalta, ainda, que a auditoria governamental é aquela revisão sistemática de fatos e 

circunstâncias que ocorrem no contexto da Administração Pública, com o objetivo de verificar 

se tais eventos ou circunstâncias contribuem eficazmente para os fins do Estado. 

Quadro 3: Fiscalização versus Auditoria sob a ótica do Manual do SCI e dos autores 

Carvalho Neto et al. e Chácon. 

 Fiscalização Auditoria 

Carvalho Neto et al. - instrumento para efetivar o controle;  

- poder de polícia do Estado atribuída a 

um órgão ou agente público para 

exercer o controle. 

- conjunto de métodos, procedimentos e 

técnicas; 

- forma, não exclusiva, de se realizar a 

fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial. 

Manual SCI - técnica de controle que visa a 

comprovar se o objeto dos programas de 

governo: 

• existe; 

- conjunto de técnicas que visa: 

• avaliar a gestão pública, pelos 

processos e resultados gerenciais, 

e  
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 Fiscalização Auditoria 

• corresponde às especificações 

estabelecidas; 

• atende às necessidades para as 

quais foi definido; 

• guarda coerência com as 

condições e características 

pretendidas; e 

• se os mecanismos de controle 

administrativo são eficientes. 

• a aplicação de recursos públicos 

por entidades de direito público e 

privado 

- confronta uma situação encontrada com 

um determinado critério técnico, 

operacional ou legal. 

Chácon - principal função da auditoria, portanto 

confundindo-se com esta. 

- processo de auditoria que responde às 

particularidades e necessidades da gestão 

pública;  

- tem como base os fatores teóricos da 

auditoria tradicional, mas adiciona as 

particularidades legais e administrativas do 

governo, tendo que avaliar a observância 

dos princípios constitucionais. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

3.4. A Inteligência Artificial na atividade de auditoria 

Segundo Schneider (2021), movimentos importantes surgiram ao longo do tempo nos 

processos das organizações públicas, refletindo em reformas administrativas, as quais são 

entendidas como mudanças deliberadas nas estruturas e processos das organizações do setor 

público com o objetivo de fazer com que funcionem melhor. Tais reformas têm culminado em 

maior eficiência e eficácia nas estruturas e processos da Administração Pública. São mudanças 

estruturais e sistêmicas de forma disruptiva, motivadas geralmente pela ineficiência 

organizacional.  

Por outro lado, também ocorreram mudanças menos drásticas nas organizações 

públicas, realizadas de maneira incremental e contínua, visando alcançar a modernização 

administrativa. Na compreensão do autor, modernizar uma organização traz inovação à gestão, 

aos processos e aos serviços. Tecnologias, como as digitais, podem proporcionar isto. Governos 

e organizações do setor público têm usado tecnologias para melhorar a colaboração interna e 

externa. 

O advento da internet e redes abertas na década de 1990 impulsionou a utilização das 

tecnologias para que o setor público pudesse planear melhor o uso e alocação dos recursos e as 

operações de aquisição, informar a tomada de decisões e reformar a prestação de serviços, de 

acordo com as necessidades em constante mudança dos cidadãos e empresas (OECD, 2019). O 

uso destas tecnologias possibilitou às pessoas, e às organizações em geral, acesso a uma gama 
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crescente de serviços digitais dos governos, o que vem gerando uma grande quantidade de 

dados e informações. 

Sistemas de computador, de acordo com Schneider (2021), são capazes de mostrar 

comportamento inteligente semelhante ao humano, caracterizado por certas competências 

essenciais, incluindo percepção, compreensão, ação e aprendizagem, podendo, com isto, tomar 

decisões de forma autônoma. Estas tecnologias integram o conceito da Inteligência Artificial 

(IA), que apesar de ter surgido há mais de 70 anos, devido aos avanços recentes nos diversos 

campos de estudo e desenvolvimento, tem chamado a atenção de organizações dos setores 

público e privado para o potencial e a usabilidade de aplicações. A utilização dessas tecnologias 

inteligentes pelo setor público, muitas ainda em fases experimentais ou recentes e em pequena 

escala, tem gerado grandes oportunidades para as organizações, mas também trazem consigo 

muitos desafios. 

No cenário global atual é possível verificar que os governos estão atribuindo uma 

significativa importância, a nível estratégico, às tecnologias compreendidas pelo conceito de 

IA, com grandes investimentos e aplicações na melhoria de seus processos, ampliando a 

disponibilização de serviços à toda sociedade. O uso potencial de IA no setor público prevê 

minimizar o custo da despesa pública, identificando tendências de comportamento dos cidadãos 

e reutilizar os ativos de dados disponíveis.  

Enfatizada pelo autor, a utilização de redes neurais artificiais para a classificação de 

padrões no auxílio aos órgãos de controle em todas as etapas do processo de auditoria, evidencia 

a aplicação em “avaliação de riscos, identificação de fraudes e erros, avaliação de continuidade, 

identificação de situações de demasiada exposição a riscos financeiros, previsão de falência, 

identificação de opiniões modificadas e não modificadas de auditoria sobre demonstrações 

financeiras”. Acrescenta que a informação e o conhecimento são insumo e produto da atividade 

de controle, e, portanto, o tratamento dos dados é condição indispensável para alavancar as 

atividades de controle numa sociedade cada vez mais conectada, e o uso de redes neurais 

artificiais como ferramenta de apoio pode revelar-se um instrumento importante para aprimorar 

a efetividade e eficiência, e até a economicidade.  

Destacou ainda as técnicas de IA como suporte às atividades de auditoria no combate à 

corrupção, utilizando dados armazenados nos sistemas do governo brasileiro, as quais geraram 

indícios de cartel em processos licitatórios, indicando aos auditores em quais processos 

deveriam priorizar suas análises. Nesse sentido, verifica-se que o Aprendizado de Máquina se 
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mostra eficaz no cruzamento de dados e informações, permitindo, com isto, o combate à 

corrupção. 

Por fim, o autor idealiza um futuro em que o sistema de IA realizasse a auditoria da 

entidade recolhendo as informações, elaborando os documentos e apresentando os resultados 

para que o auditor pudesse apenas verificar e validar. Vendo o lado do auditor, as vantagens 

que a IA proporciona pode abranger todo o procedimento da auditoria.  

Por sua vez, Carvalho (2020) destaca que a utilização de técnicas de auditoria por meio 

de soluções tecnológicas como Machine Learning (ML) e IA vem se ampliando no setor 

privado com impactos positivos em termos de prevenção às fraudes e incremento da eficiência 

e eficácia do trabalho realizado pelos auditores. Entretanto, os estudos acerca de seu uso na 

Administração Pública ainda são incipientes. As novas oportunidades de análise de auditoria 

proporcionada pelo uso da Tecnologia vão ao encontro da necessidade de alterações nos 

padrões de controle. Contudo, existem desafios e obstáculos no caminho de sua utilização, além 

dos seus benefícios potenciais. 

Entretanto, a adoção da Tecnologia na atividade de auditoria deve ser encorajada. Uma 

vez que o auditor aprende a lidar apropriadamente com as técnicas de mineração de dados, IA, 

Lei de Benford, entre outras, há uma esclarecedora ruptura dos métodos vigentes, levando-o a 

questionar como as auditorias eram feitas sem o emprego dessas modernidades tecnológicas. 

Notadamente, a Administração Pública precisa buscar incessantemente a melhoria no 

desempenho do Controle para que as políticas públicas sejam avaliadas e monitoradas, com 

menor custo e com mais rapidez. Para o autor, o uso de inovações tecnológicas na função 

Controle permite o avanço nessa seara. Enquanto, por um lado, a Tecnologia aplicada ao 

Controle é relevante para a execução das Políticas Públicas, por outro lado, a implementação 

delas no Brasil é um enorme desafio.  

O Brasil é um país com dimensões continentais, diversidades culturais profundas, 

configurados em um número suntuoso de entidades subnacionais independentes, contemplando 

27 unidades da federação e 5.570 municípios (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

[IBGE], 2021). Por sua vez, o sistema de Transferências Voluntárias da União 

operacionalizadas na Plataforma +Brasil é uma opção útil para a implantação de políticas 

públicas no país. 
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No entendimento de Carvalho (2020) a atividade de auditoria é formulada para abranger 

não apenas a verificação da legalidade dos atos da Administração, mas também para abarcar a 

avaliação da eficiência e efetividade das políticas públicas, de modo a se tornar um instrumento 

útil para o gestor na promoção da qualidade na gestão pública. Ou seja, o propósito do controle 

não se resume somente em apontamentos e punição de irregularidades, na medida em que se 

nota a importância da ampliação das suas formas da atuação visando o combate à fraude. 

Consequentemente, uma boa atividade de auditoria é aquela em que o auditado seja o foco 

principal de novos estudos, ao contrário do foco em auditores e agências de auditoria. 

Merece destaque a entrevista de Sérgio Neiva (2021) ao Ementário de Gestão Pública, 

na qual menciona que o uso de ML e IA na atividade de auditoria possui um imenso potencial 

ainda a ser conhecido e explorado. A Tecnologia se torna importante porque considera a 

natureza variável dos registros e a incorporação de fontes não tradicionais de dados nos 

domínios da auditoria. As novas oportunidades de análise de auditoria proporcionadas pelo uso 

da Tecnologia vão ao encontro da necessidade de alterações nos padrões de controle. Para 

Neiva, apesar dos desafios e obstáculos no caminho de sua utilização, além dos seus benefícios 

potenciais, a adoção da Tecnologia na atividade de auditoria deve ser encorajada.  

Neiva ainda ressalta que o paradigma vigente faz com que os auditores se furtem em 

adotar técnicas obsoletas como exames físicos de papel, exame de autenticidade de documentos 

por meio de comparação visual ou correlacionar informações por meio de observação 

presencial. Da mesma forma em que datilógrafos foram extintos da Administração Pública 

porque não se usam mais as máquinas de escrever, os auditores devem estar atentos para não 

terem o mesmo fim. As técnicas de auditoria ultrapassadas devem ser deixadas de lado, ao passo 

que a oferta de serviços públicos é preponderantemente digital, exigindo que o servidor público 

investido na atividade de auditoria opere sistemas de informação eletrônicos. Nesse aspecto, 

surge a necessidade de enfrentamento das novas relações do ecossistema de disrupção 

tecnológica criado pelo “Digital-Era Governance”. 

A concepção e a natureza das técnicas de auditoria estão se modificando em decorrência 

do surgimento do “Digital-Era Governance”, sustentadas por frameworks como Big Data, 

Internet das Coisas (IoT), IA e ML. Nesse novo paradigma, o aprendizado de máquina emerge 

com uma técnica protagonista na atividade de auditoria, na medida em que é muito versátil para 

correlacionar causa e efeito, sofisticando a metodologia de predição de resultados. Salienta que, 

não obstante acadêmicos afirmarem que há uma linha de pesquisa que se baseia no clássico uso 
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de modelos estatísticos para desenhar uma metodologia de predição, esses mesmos acadêmicos 

alegam que pesquisas mais recentes demonstram que o uso de técnicas de ML, em detrimento 

de modelos estatísticos, possui desempenho melhor na predição de eventos. 

Para o entrevistado, diferentemente, do controle a posteriori, o controle preventivo, ou 

“ex-ante”, tem a finalidade proativa em que os órgãos de controle interno orientam os gestores 

e agentes a corrigir falhas e adotar os procedimentos recomendáveis. Essa forma de atuação 

vem sendo empregada em larga escala na auditoria interna governamental. O objetivo principal 

do controle preventivo é o de alertar a gestão quanto a riscos na contratação e evitar despesas 

irregulares por meio do cancelamento de processos de compras desnecessários ou com indícios 

de fraudes, ou por meio do ajuste nos itens a serem licitados para redução de valor e quantidade 

estimada. O método de avaliação preventiva atua de forma a dar agilidade e respostas mais 

tempestivas frente às fragilidades detectadas nos processos de compra e aquisições. Nesse 

aspecto, o controle preventivo não existe sem o uso de novas tecnologias e a análise de dados. 

Também afirma a existência de dois grandes riscos que o auditor enfrenta quando do 

uso de dados e algoritmos: o primeiro é não haver dados a serem usados e o segundo consiste 

na baixa qualidade dos dados, caso eles estejam disponíveis. A principal razão para a 

concretização do primeiro risco, a inexistência de dados, reside na cultura arraigada de 

resistência ao compartilhamento de bases de dados na Administração Pública. Quem tem a 

informação, tem o poder. Por isso, existem aqueles que querem mantê-la só para si. Embora 

bastante antigo, o provérbio continua relevante, considerando a atual geração exponencial de 

informações e as gigantescas bases de dados.  

Nesse contexto, a Administração Pública, por intermédio de diversos órgãos e entidades, 

gerencia diversas bases de dados com informações indispensáveis para garantir a prestação 

adequada de serviços e políticas públicas. A despeito dos dados tutelados propiciarem aumento 

da publicidade e eficiência, muitos dirigentes e servidores de órgãos e entidades públicas negam 

ou dificultam o acesso a essas informações. 

Muitas vezes, o segundo risco, qual seja a baixa qualidade de dados, tem relação de 

causa e efeito com a tendência de evitar o compartilhamento de dados. Muitos dirigentes 

possuem reservas em compartilhar dados com órgãos de controle porque tem ciência de que 

suas bases possuem registros com várias fragilidades. Logo, seu receio em compartilhar as 

bases de dados tem origem nos transtornos em decorrências de contestações que auditores 

poderão formular ao tomarem conhecimento dessas inconsistências. Portanto, a baixa qualidade 
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da estrutura da informação e das bases de dados se torna uma causa para se evitar o 

compartilhamento. De um lado, as ações de controle são prejudicadas e eventualmente 

insatisfatórias caso as bases de dados disponíveis não sejam estruturadas e bem documentadas. 

Por outro lado, não há ação de controle se não houver dados. Esses são os maiores riscos no 

uso de dados e algoritmos nas atividades de auditoria. 

Neiva destaca que a política pública de Transferências Voluntárias da União possuía um 

diagnóstico alarmante em 2018. Mais de 15 mil convênios, totalizando mais de R$ 16 bilhões 

de reais, estavam aguardando uma análise conclusiva por parte dos órgãos federais concedentes. 

Não existia nenhuma perspectiva alvissareira em que houvesse a redução desse estoque. Pelo 

contrário, se nada fosse feito, esse estoque incrementaria infinitamente. O entrevistado entende 

que as exigências impostas pelos órgãos de controle quanto aos requisitos de comprovações de 

despesas contribuem para a morosidade do processo de prestação de contas. Dessa forma, os 

órgãos de controle também são parte do problema. 

Atualmente, segundo Neiva, existem muitas Instâncias Governamentais capazes de 

dizer “o que não fazer”, mas são raras as que se predispõem de fato a “mostrar como fazer”. 

Nesses termos, não há mais espaço para que a auditoria governamental tome uma posição de 

soberba, apenas aponte erros, nunca diga o que é certo, ou nunca aplauda as boas ações. Diante 

desse cenário paradoxal, em que a atuação do órgão de controle implica na deficiência da 

política pública que ele mesmo controla, a CGU, conjuntamente com o Departamento de 

Transferências da União do Ministério da Economia, fomentou a propositura de uma solução 

por meio do uso de IA nas ações de controle. Porém, a adoção dessa solução foi colocada em 

xeque em decorrência de objeções levantadas contra o modelo usado.  

 

4. A CGU como órgão central do Sistema de Controle Interno da 

Administração Pública Federal 

A Controladoria-Geral da União, segundo o Decreto nº 3.591(2000), art. 8º, inciso I, é 

o órgão central do Sistema de Controle Interno, do Poder Executivo Federal, e tem como área 

de competência, entre outros, os seguintes assuntos: adoção das providências necessárias à 

defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção 
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e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência e da 

integridade da gestão no âmbito do Poder Executivo federal.  

E sua estrutura administrativa abriga a Secretaria Federal de Controle Interno – SFC, a 

quem compete: fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações 

descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos dos orçamentos da União; fornecer 

informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos 

orçamentos da União; realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a 

responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados e sobre a aplicação de subvenções 

e renúncia de receitas; e outros assuntos. 

No que concerne às Controladorias Regionais da União nos Estados - CGU-R, unidades 

subordinadas diretamente à Secretaria-Executiva - SE, sem prejuízo da supervisão técnica e da 

orientação normativa da SFC, da Corregedoria-Geral da União-CRG, da Ouvidoria Geral da 

União-OGU, da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção-STPC e da Secretaria 

de Combate à Corrupção-SCC no desenvolvimento das respectivas atividades finalísticas, 

compete, em especial: representar a CGU nos respectivos Estados. (Brasil, 2017) 

Também é da competência das Controladorias Regionais da União: analisar as 

manifestações dos gestores sobre as ocorrências registradas nos seus trabalhos; promover 

articulação, no âmbito da respectiva área de atuação, sob coordenação da Secretaria Executiva, 

com órgãos e entidades de controle interno e externo, fiscalização, investigação, defesa do 

patrimônio público, com outros órgãos e entidades públicas e com organizações não-

governamentais, objetivando a efetividade das suas ações; encaminhar as diligências 

necessárias aos gestores de bens e recursos públicos, objetivando a obtenção de informações, 

esclarecimentos ou manifestações sobre as questões registradas nos relatórios e outros 

documentos produzidos em decorrência da execução das ações da CGU; requisitar acesso aos 

sistemas corporativos utilizados pelas unidades gestoras com vistas a obter elementos 

necessários à realização dos trabalhos. (Brasil, 2017) 

A atividade de Auditoria Interna Governamental (AIG) executada pela CGU contribui 

para a entrega dos valores públicos previstos na Cadeia de Valor da CGU. Contribui também 

para cumprir a missão e alcançar a visão de futuro do órgão. Essas ações são executadas pelas 

Unidades da SFC no órgão central e pelas Controladorias Regionais da CGU nos Estados. 
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Todas as Unidades atuam de forma sinérgica, tendo como foco os 3 pilares: geração de 

benefícios, qualidade técnica e processo controlado. 

Geração de benefícios: os trabalhos devem produzir impactos positivos na gestão 

pública. Qualidade técnica: as opiniões emitidas devem estar baseadas em evidências 

suficientes e adequadas, produzidas conforme as orientações técnicas em vigor. Processo 

controlado: os trabalhos devem ser executados de acordo com as melhores práticas, seguindo 

as orientações da CGU para o registro e a comunicação de resultados. quando as recomendações 

emitidas forem implantadas pelos gestores. 

A Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) e as Controladorias Regionais da União 

avaliam a gestão dos recursos públicos, inclusive das empresas estatais. As avaliações 

abrangem o cumprimento do plano plurianual, a execução dos programas de governo e do 

orçamento e a gestão dos administradores federais. Além disso, oferecem recomendações para 

o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos da gestão. 

Dentre as atribuições legais da CGU, elencadas na Lei 10.180/2.001, consta a atuação 

fiscalizatória deste órgão de controle na execução dos programas de governo, que será tratada 

a seguir de forma mais detalhada. 

4.1. Atuação fiscalizatória na execução dos programas de governo  

Das competências arroladas, depreende-se que à CGU-R cabe a fiscalização in loco dos 

recursos públicos federais descentralizados aos respectivos entes da federação. Portanto, as 

Regionais atuam junto aos Estados e Municípios da sua circunscrição, realizando trabalhos de 

auditoria, quando envolver órgãos descentralizados da Administração Pública Federal, e de 

fiscalização, quando se tratar de avaliação da efetividade dos programas de governo, tais como: 

o Bolsa Família, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério, o Programa Nacional de Transporte Escolar, o de Alimentação 

Escolar, as ações relativas ao Bloco de Custeio e de Investimento do Ministério da Saúde. 

Segundo Furtado (2005), o pesquisador Cláudio Ferraz apresentou estudo, que relaciona 

o efeito das auditorias e fiscalizações da CGU com a redução da corrupção em âmbito 

municipal. O governo federal transfere anualmente cerca de 508 bilhões de reais (Portal da 

Transparência – dados de 2021) aos 27 Estados e 5.560 Municípios brasileiros para que 

realizem obras públicas ou executem programas nas áreas de saúde, educação, saneamento. 
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Infelizmente parte desses recursos são desviados ou mal aplicados, imbuídos pela má ou boa fé 

dos gestores; esta última ocorre quando o administrador do recurso desconhece a forma correta 

da sua aplicação. E isso pode decorrer do fato de que muitos gestores têm um baixo grau de 

instrução, como comprova a estatística do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, ou seja, menos de 

50% do total dos gestores eleitos são graduados21. 

Diante deste fato, inúmeras prisões de governadores, prefeitos, secretários e outros 

gestores ocorreram. O estudo do economista Claudio Ferraz também revela que foi detectado 

algum tipo de corrupção na máquina administrativa em 73% dos municípios fiscalizados pela 

CGU nos primeiros nove sorteios, referente aos recursos federais repassados entre 2001 e 2003. 

E que em 54% dessas prefeituras ocorreram práticas ilegais durante a realização de licitações e 

48% das cidades sofreram algum tipo de desvio de recursos públicos.  

Em 7% dos casos foram encontrados indícios de superfaturamento de contratos. Sabe-

se que a maior parte das pesquisas sobre corrupção baseia-se na percepção que as pessoas têm 

sobre a existência do problema. Contrariamente, o estudo de Ferraz apoiou-se em informações 

reais coletadas por auditorias realizadas, de maio a dezembro de 2003, pela CGU em 376 

municípios com população inferior a 450 mil habitantes. Os municípios, escolhidos por sorteio, 

foram visitados por equipes de 10 a 15 auditores ou técnicos federais, que avaliaram o emprego 

de recursos federais repassados aos prefeitos. 

Entre os problemas encontrados estão a criação de empresas fantasmas e a simulação de 

processos de licitação, nos quais essas firmas eram vencedoras, como nas cidades de Eldorado 

dos Carajás, no Pará, e Porto Seguro, na Bahia. Também são usuais as licitações não 

competitivas, em que apenas uma empresa participa, quando a lei exige pelos menos três 

participantes para qualquer projeto acima de 80 mil reais por ano. Em Itapetinga, na Bahia, o 

aviso da licitação para compra de merenda escolar era feito apenas uma hora antes do prazo 

final e assim vencia sempre a empresa do irmão do prefeito. A pesquisa também identificou 

que em 67% dos casos houve administração ineficiente dos recursos federais destinados a 

programas ou obras específicas. Em algumas cidades onde deveria funcionar o programa Saúde 

da Família, a maioria das pessoas entrevistadas nunca foi visitada por um médico.  

 
21 Informação obtida junto ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral, disponível em: 

https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-candidaturas/painel-perfil-candidato?session=7917231673081 acesso 

em 19/10/2022. 

https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/seai/r/sig-candidaturas/painel-perfil-candidato?session=7917231673081
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Em Capelinha, Minas Gerais, o Ministério da Saúde transferiu 321,7 mil reais para o 

Programa de Atenção Básica e os auditores da CGU comprovaram a existência de recibos de 

compra falsos no valor de 166 mil reais e que a mercadoria jamais entrou nos depósitos da 

prefeitura. A partir dos relatórios de fiscalizações da CGU, foram criados indicadores sobre o 

tipo de corrupção mais comum e as áreas em que ela acontece. Por exemplo, verificou-se que 

mais de 50% dos casos de irregularidade acontecem nas áreas de saúde e educação, setores que 

foram descentralizados durante a década de 80. O estudo também apontou que a reeleição dos 

prefeitos resultava em mais irregularidades.  

Furtado (2005) ressalta que a corrupção é 23% mais alta nos municípios em que os 

prefeitos foram reeleitos, comparado com municípios similares onde os prefeitos estão no 

primeiro mandato, dados extraídos dos 376 relatórios de auditoria avaliados. Ademais se 

percebeu a importância do controle social com relação às atividades dos prefeitos, 

principalmente como meio de coibir as mazelas da corrupção existentes nas pontas. O índice 

de atos irregulares também diminui quando há maior alternância de poder e a concorrência entre 

os políticos está presente. 

A dimensão continental do Brasil e a falta de acompanhamento sistemático e em tempo 

real, bem como a ausência de fiscalização eficiente pelos órgãos do governo federal contribuem 

para que os recursos repassados sejam empregados de maneira irregular. A descentralização 

dos programas sociais entende-se ser a melhor forma, já que os recursos e as normas têm de ser 

federais, mas a execução deve ser local. Assim, as auditorias da CGU ajudarão a reduzir os 

casos de corrupção. Os prefeitos têm medo de que possam ser sorteados e sabem que, uma vez 

auditados, a CGU descobrirá as irregularidades. 

A autora destaca ainda que o grau de organização da sociedade local pode ser 

determinante para prevenir e combater o desvio de dinheiro público, como comprova o exemplo 

que vem de Ribeirão Bonito/SP, onde um grupo de cidadãos, preocupados com a deterioração 

dos serviços municipais, criou em 1999 a organização não-governamental Amigos Associados 

de Ribeirão Bonito (Amarribo) para acompanhar a gestão dos bens públicos. A Amarribo 

conseguiu juntar provas de corrupção para fazer uma denúncia formal contra o prefeito eleito 

em 2000, que ostentava sinais de enriquecimento ilícito.  

Graças à iniciativa da entidade, o prefeito renunciou em 2002 e foi preso em seguida. 

Tal fato ressalta a necessita de ensinar nas escolas como funciona o governo e como são feitos 
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e seguidos os orçamentos, para que as pessoas criem consciência da importância de acompanhar 

as contas públicas. De acordo com a autora, um dos motivos para a corrupção é a falta de 

exercício da cidadania. A fiscalização é mais burocrática do que efetiva. Os Tribunais de Contas 

fazem apenas verificações contábeis. O fraudador conhece bem os mecanismos da 

administração e sabe como burlar esses controles.  

A CGU, por intermédio da Secretaria de Combate à Corrupção, até 2021 realizou o FEF 

- Programa de Fiscalização em Entes Federativos, instituído por meio da Portaria CGU nº 

208/2017, no qual era feita a avaliação dos recursos federais por parte dos gestores estaduais, 

distritais e municipais. O programa, desenvolvido em 2015, aprimorou o então Programa de 

Fiscalização por Sorteios Públicos, possibilitando três formas de seleção: Sorteio, Matriz de 

Vulnerabilidades e Censo. Atualmente, passou a ser chamado de Programa de Monitoramento 

de Gastos (PMG). 

A seleção dos municípios brasileiros é feita por meio de um rank, com base em um 

score de risco, calculado para cada município a partir de 29 indicadores, dentre os quais: 

quantidade de denúncias, contas julgadas irregulares, Operações Especiais, etc., que foram 

agregados por um algoritmo de redução de dimensionalidade chamado "Non-Negative Matrix 

Factorization" (NMF) e suavizados por uma técnica chamada suavização exponencial simples. 

Tem como fases e principais etapas:  

- Planejamento: no qual se define as datas de início e término dos subprojetos de 

execução e finalização de cada município, o escopo, os planos de trabalho (antiga Ordem de 

Serviço);  

- Execução: onde se realiza as fiscalizações in loco, as análises dos documentos, 

elaboração dos relatórios; e 

- Finalização: dá-se o encaminhamento dos relatórios à unidade examinada e aos 

gestores federais, bem como a preparação do relatório por município para publicação. 

4.2. Operacionalização das ações de controle (auditorias e fiscalizações)  

Preliminarmente ao Planejamento Estratégico 2016-2019 (DIPLAD - Diretoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional/CGU, 2015), a CGU estruturava suas 

operações, no caso específico das ações de controle, em auditorias e fiscalizações, com base em 

Ordens de Serviço (OS). Nelas, havia procedimentos descritos de modo detalhado, inclusive 

com modelos pré-estabelecidos de relatório. As OS eram executadas em sua maior parte pelas 
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Regionais, mas os procedimentos eram pré-estabelecidos pelo órgão central, inclusive o escopo 

já vinha definido pelas Coordenações-Gerais das Áreas. Ou seja, as Regionais deveriam seguir 

tais procedimentos, cujo objetivo era padronizar os trabalhos de forma que o órgão central 

consolidasse em nível ministerial, e os resultados fossem encaminhados ao órgão gestor (no 

caso, os Ministérios) para adoção de medidas corretivas. 

 No entanto, essa forma de proceder muitas vezes prejudicava a realização de um bom 

trabalho, tendo em vista que cada Região, cada Estado tem suas peculiaridades, e nem sempre 

o que era possível constatar no sul ou no sudeste se refletiria de igual modo no norte ou no 

nordeste. Além disso, quase todo o trabalho era realizado por meio de amostragem, que era 

escolhida de forma aleatória, acarretando o risco de o auditor emitir uma opinião não fidedigna 

sobre a gestão ou acerca da aplicação dos recursos públicos, pelo fato de algum processo, ato 

ou contrato administrativo eivado de irregularidade deixar de constar da amostra levantada.  

Importante salientar que, devido ao tempo exíguo para a realização dos trabalhos de 

auditoria/fiscalização em face da quantidade de demandas versus a capacidade operacional da 

Regional, o auditor/técnico dificilmente conseguia trabalhar com uma amostra estatisticamente 

significativa. Muitas vezes o auditor teria que contar com a sua experiência quando da escolha 

e definição da amostra, atributo inexistente nos auditores recém ingressados na carreira, os 

quais nesse caso teriam que contar com a sorte. Nesse contexto percebe-se que o trabalho 

realizado pela CGU não poderia gerar tantos benefícios, e muito menos obter visibilidade 

perante a sociedade, pois apesar das inúmeras irregularidades ou impropriedades apontadas em 

seus relatórios, a maior parte era de natureza formal, sem muito retorno dos recursos desviados 

aos cofres públicos.  

A partir do Planejamento Estratégico 2016-2019, a CGU traçou alguns objetivos como: 

“Ampliar a apropriação dos resultados dos trabalhos da CGU pelas partes interessadas, 

inclusive por entes federativos”, ou seja melhorar a estratégia e os canais de comunicação junto 

a sociedade, apresentando a esta os benefícios gerados a partir dos trabalhos desenvolvidos por 

aquela; assim como “Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de 

interlocução com o cidadão”, incentivando o controle social e estimulando a participação do 

cidadão com o desenvolvimento de políticas de transparência e de canal de denúncias, 

condições que tornam válido um ato de fala, de manifestação, de participação cidadã, algo 

diretamente relacionado no processo de vida político-social.  
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Na prática, seria uma forma de proporcionar ao cidadão uma oportunidade de participar 

e discutir sobre a repercussão de fatos administrativos e de políticas públicas na sociedade como 

um todo, assim como coibir atos de corrupção na Administração Pública. 

Um outro objetivo elencado no Planejamento Estratégico da CGU e de grande 

relevância foi o de “Fortalecer a parceria com os atores que promovam a defesa do patrimônio 

público, a melhoria da gestão e o enfrentamento da corrupção”, dando suporte à criação de 

redes de controle tanto em nível federal como nos entes federados, aumentando sua capacidade 

institucional de realizar o controle interno com o apoio de diversos órgãos como as Polícias 

Federal e Civil dos Estados, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, os Tribunais de Contas 

da União e dos Estados, e Controladorias dos Estados.  

No entanto, pode-se afirmar que a CGU deu um grande salto quando incluiu no 

Planejamento Estratégico os objetivos ”Desenvolver mecanismos inovadores para a melhoria 

da gestão pública, da qualidade do gasto e do enfrentamento da corrupção” e “Prover 

soluções tecnológicas integradas, seguras, responsivas, inteligentes e articuladas com as áreas 

de negócio”, de maneira a fomentar o uso de Big Data e Análise e Computação nas atividades 

de controle para aprimorar a gestão pública, a qualidade do gasto e o enfrentamento da 

corrupção. É importante salientar que tais objetivos deram margem à criação da ferramenta 

ALICE, algoritmo autônomo que acessa diariamente o site do Sistema ComprasNet, efetua o 

download e realiza análise textual do arquivo dos editais e seus anexos.  

Trata-se de uma espécie de IA, na modalidade de Sistema Especialista. Funciona de 

forma preventiva, como auxiliar no trabalho do auditor, sendo utilizada na busca, categorização 

e análise automatizada de artefatos textuais (não estruturado), tais como editais, termos de 

referência e demais artefatos publicados no ComprasNet, É considerada uma forma de ação de 

controle que ocorre em curto espaço de tempo, em média oito dias corridos, que se inicia com 

o envio do informe diário, enviado pela própria ferramenta na data de publicação do edital e se 

encerra antes da realização da sessão pública do pregão. Ou seja, tem capacidade de realizar 

várias análises em um período bem inferior ao que um auditor seria capaz de fazer sozinho. 

4.3. Principais diferenças entre o trabalho de auditoria e o de fiscalização 

Como já mencionado, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal 

compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação 
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da gestão dos administradores públicos federais. Utiliza como instrumentos a auditoria e a 

fiscalização, e tendo como órgão central a Controladoria-Geral da União, não se confundindo 

com os controles internos da gestão, de responsabilidade de cada órgão e entidade do Poder 

Executivo federal. 

As atribuições definidas para o Sistema de Controle Interno pela Lei nº 10.180/2001 

referem-se a avaliações exercidas por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, além da prestação de apoio ao controle externo no 

exercício de sua missão institucional, as quais são exercidas por meio dos instrumentos de 

auditoria e de fiscalização. Cabe aos órgãos e as unidades do Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento do disposto no arcabouço normativo, e, nos 

seus trabalhos de fiscalização, verificar se o objeto pactuado foi executado obedecendo aos 

respectivos projeto e plano de trabalho, conforme convencionado, e se a sua utilização obedece 

à destinação prevista no termo pactual. 

O Decreto nº 3.591/2000 traz em seu art. 4º que “O Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal utiliza como técnicas de trabalho, para a consecução de suas 

finalidades, a auditoria e a fiscalização. aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

privado” (grifou-se). Ademais, a fiscalização, segundo a citada norma, visa a comprovar se o 

objeto dos programas de governo corresponde às especificações estabelecidas, atende às 

necessidades para as quais foi definido, guarda coerência com as condições e características 

pretendidas e se os mecanismos de controle são eficientes. Já a auditoria visa a avaliar a gestão 

pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado. 

Em termos práticos, a SFC realiza auditoria, propriamente dita, em órgãos e entidades 

públicas no âmbito do Poder Executivo Federal, além das entidades não governamentais de 

âmbito nacional e todo o Sistema S. Por sua vez, a fiscalização é feita em entes subnacionais 

ou entidades privadas que tenham recebido recursos públicos federais, pelos quais tenham o 

dever de prestar contas.  

Depreende-se da norma infralegal que compete a SFC realizar auditorias e fiscalização 

nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais sistemas administrativos e 

operacionais; apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou irregulares, praticados por agentes 

públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais, dar ciência ao controle externo 
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e ao Órgão Central e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade, 

para as providências cabíveis. 

Ressalta-se que as auditorias e fiscalização que necessitem ser executadas de forma 

descentralizada nos Estados, inclusive na execução de convênios, acordos, contratos e outros 

instrumentos similares, poderão ser acompanhadas e/ou supervisionadas pela Secretaria Federal 

de Controle Interno, mais precisamente pelas respectivas Coordenações Gerais de Auditoria. 

Entretanto, a sociedade, de modo geral, vem exigindo maior qualidade nos serviços 

prestados, além de mais transparência, responsabilidade e adequada prestação de contas por 

parte das organizações, levando a auditoria governamental a reorganizar suas demandas e 

desafios, em especial nas áreas de governança e de gerenciamento de riscos. Com intuito de 

não somente atender aos anseios da sociedade, mas de uniformizar entendimentos e práticas da 

auditoria interna governamental criou-se o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de 

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal – MOT (BRASIL, 2017). 

Conforme já mencionado no subcapítulo 3.1, de acordo com o MOT, as atividades 

típicas de auditoria foram classificadas em Avaliação, Apuração e Consultoria, entre as quais 

existem semelhanças, mas também especificidades. A avaliação visa a fornecer opinião 

independente sobre governança, gerenciamento de riscos e estrutura de controles internos. A 

apuração tem como objetivo verificar atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes 

públicos ou privados, na utilização de recursos públicos federais. A consultoria objetiva auxiliar 

as unidades auditadas nas áreas de governança, gerenciamento de riscos e estrutura de controles 

internos, porém, por meio de assessoramento, aconselhamento, treinamento e facilitação.  

O serviço de consultoria é uma atividade de auditoria interna governamental que 

consiste em assessoramento, aconselhamento e outros serviços relacionados fornecidos à alta 

administração com a finalidade de respaldar as operações da unidade. Em regra, é prestado em 

decorrência de solicitação específica do órgão ou da entidade da Administração Pública 

Federal, ou ainda de órgão ou colegiado interministerial com competência para avaliação e 

monitoramento da ação governamental ou com papel de fortalecimento da governança, da 

gestão de riscos e dos controles internos do Poder Executivo Federal. 

A avaliação e a consultoria se complementam para atingir o objetivo de agregar valor 

às organizações. Já a apuração não constitui uma função típica de auditoria interna 

governamental. As atividades típicas de fiscalização são desenvolvidas por intermédio da 
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Avaliação ou Apuração. Ressalta-se que a apuração cumpre, juntamente com a avaliação e a 

consultoria, papel extremamente relevante, visto contribuir para que se apresentem respostas 

efetivas às violações de integridade, atendendo, dessa forma, a uma forte expectativa social.  

Para melhor entendimento das atividades de auditoria/fiscalização, faz-se a seguinte 

distinção: a avaliação, em muitos casos, visa primeiramente a identificar o problema para, em 

momento posterior, buscar as soluções; nos trabalhos de consultoria, como normalmente o 

problema já foi identificado pelo gestor, de modo geral, o foco recai diretamente sobre a 

solução. Os trabalhos de consultoria, em sua grande maioria, estão relacionados à 

estruturação/revisão de processos, de políticas ou de procedimentos, o envolvimento da 

auditoria interna nessas iniciativas de mudança pode contribuir para o estabelecimento de 

processos eficazes e eficientes desde o momento de sua implantação, o que garante a essa 

atividade um caráter fortemente preventivo. 

A apuração consiste na execução de procedimentos cuja finalidade é averiguar atos e 

fatos inquinados de ilegalidade ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou 

privados, na utilização de recursos públicos federais. Trata-se de competência em sintonia com 

a essência das normas e dos regulamentos aplicáveis ao SCI, no sentido precípuo de zelar pela 

correta aplicação de recursos públicos. Salienta-se que o trabalho poderá ter origem tanto 

interna quanto externa. Interna incluem alertas de processos de auditoria preventiva (Sistema 

ALICE), informações obtidas na execução de outros trabalhos com objetivos e escopo diversos 

ou levantamentos realizados a partir de notícias. A origem externa pode decorrer de denúncia e 

de requisições de outros órgãos e entidades que possuam essa prerrogativa, tais como Ministério 

Público, Polícias Federal e Estadual, Tribunais de Contas, Controladorias dos Estados. 

Uma outra forma de distinguir auditoria e fiscalização, diz respeito à técnica mais usual 

de cada uma. Na auditoria propriamente dita são utilizadas diversas técnicas, tais como: análise 

documental, observação, inspeção física, etc. A análise documental visa à comprovação das 

transações que, por exigências legais, comerciais ou de controle, são evidenciadas por 

documentos, a exemplo de faturas, notas fiscais, certidões, portarias, declarações. Tem como 

finalidade a verificação da legitimidade do documento, mas também da transação. A 

Observação consiste no exame de processo ou de procedimento executado por outros, 

normalmente empregados/servidores da Unidade Auditada, com a finalidade de averiguar se o 

item sob exame opera em conformidade com os padrões (critérios) definidos. 
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A inspeção física é a verificação de registros, de documentos ou de ativos, que 

proporcionará ao auditor interno governamental a formação de opinião quanto à existência 

física do objeto ou do item examinado. Por meio da inspeção física, o auditor deve: verificar, 

através do exame visual, o item específico a ser examinado; comprovar que ele realmente 

existe; avaliar se o item sob exame é fidedigno; apurar a quantidade real existente fisicamente; 

realizar exame visual ou providenciar exame laboratorial a fim de averiguar se o objeto 

examinado é o que deveria ser e se permanece em perfeitas condições de uso. Na inspeção 

física, a evidência é coletada sobre bens tangíveis. Além de ser utilizada para confirmar se um 

item existe ou está onde deveria estar, essa técnica pode ser utilizada também para verificar os 

atributos de um objeto, como, por exemplo: o estado de conservação de um bem, o prazo de 

validade de produtos e os tipos de materiais utilizados.  

Por sua vez, a técnica utilizada na Consultoria seria o Benchmarking, que consiste 

basicamente em comparar algum aspecto do desempenho de uma organização com o de outra 

organização, ou mesmo com outra área da própria organização, cujo desempenho positivo possa 

ser considerado uma referência. Para tanto, é necessário analisar o desempenho das unidades 

comparadas quantitativa e qualitativamente e medir a diferença entre o desempenho de uma de 

outra. Em seguida, é preciso identificar as principais ações que contribuem para a diferença de 

desempenho, que, normalmente, consistem em boas práticas de gestão e, na sequência, as 

oportunidades de melhoria. 

 

4.4. A fiscalização nos entes da federação - início e execução 

A ação de controle entendida como auditoria realizada pela CGU poderá ser executada 

por meio de um processo de avaliação, apuração ou consultoria. No caso das fiscalizações 

somente poderá ser uma atividade de avaliação ou apuração. A avaliação tem por objetivo 

avaliar e zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos oriundos de programas de 

governo, descentralizados aos entes subnacionais. 

Quanto à apuração, segundo o MOT, a origem pode ser tanto interna quanto externa à 

UAIG. Exemplos de origem interna incluem alertas de processos de auditoria contínua, 

informações obtidas na execução de outros trabalhos com objetivos e escopo diversos ou 

levantamentos realizados pela UAIG a partir de notícias, e também por meio dos alertas 

emitidos pelo sistema ALICE. A origem externa pode decorrer de denúncia e de requisições de 

outros órgãos e entidades que possuam essa prerrogativa. 
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Na Administração Pública, o servidor tem um papel a desempenhar na manutenção de 

um ambiente íntegro e, consequentemente, no combate à fraude. A alta administração, no 

entanto, é a principal responsável pela prevenção à fraude, pois cabe a ela o mapeamento dos 

riscos e o estabelecimento dos respectivos controles internos da gestão, que devem ser 

adequados aos riscos existentes. Cabe a ela também estabelecer as políticas e as normas 

referentes ao tema. Assim sendo, ela é responsável por garantir que a fraude não ocorra. A alta 

administração também é responsável por garantir que as suspeitas de fraude sejam devidamente 

investigadas e solucionadas, por meio da designação da área responsável pela apuração e do 

provimento de recursos para que esta área funcione. A partir do resultado de uma apuração, 

caberá à alta administração, ainda, implementar medidas preventivas e corretivas, conforme as 

recomendações e as determinações de outros órgãos de defesa do Estado decorrentes do referido 

trabalho. 

E quanto mais célere e efetivo for o trabalho do auditor, maior a chance de se evitar a 

ocorrência de fraudes e prejuízos ao erário. Ou seja, uma atuação preventiva poderá trazer 

inúmeros benefícios à sociedade. Nos casos em que é utilizada a ferramenta ALICE, verifica-

se um satisfatório grau de eficiência e eficácia quanto aos benefícios financeiros e não 

financeiros, tendo em vista que além de se evitar prejuízos potenciais à Administração Pública, 

ainda poderá dar conhecimento aos gestores não técnicos sobre fragilidades identificadas no 

processo de licitação. Ademais, há a possibilidade de se discutir com os representantes da 

Unidade Auditada os achados que indicarem a existência de falhas relevantes e as possíveis 

soluções para os problemas detectados (Novo Fluxo de Atuação Preventiva, CGU). 

Conforme o Novo Fluxo de Atuação Preventiva, verifica-se que o uso da ferramenta 

ALICE se restringe às UAIG, ou seja, aos trabalhos de auditoria, haja vista que o sistema acessa 

apenas as informações constantes do ComprasNet, cujo uso é obrigatório somente para os 

órgãos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao sistema do Governo Federal, 

segundo disposto no §1º do art. 17 do Decreto nº 5.450/2005 (BRASIL, 2005), do Sistema 

Licitações-e; Diário Oficial da União (DOU), nos quais nem sempre são publicados dados das 

licitações ocorridas nos Estados e Munícipios . Além dessas fontes, o Sistema ALICE também 

utiliza informe de Licitações da Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo (BEC/SP), 

elaborado em parceria com a CGU em São Paulo, e tem escopo específico e é formado a partir 

dos dados de convites, dispensas e pregões em homologação registrados na BEC/SP. 
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Após o envio de e-mails às unidades de auditoria (Coordenações ou CGU-Regionais), 

inicia-se a Análise Preliminar do objeto, que constitui uma etapa fundamental dos trabalhos de 

auditoria. É necessária para ajudar os auditores internos governamentais a obter uma 

compreensão suficiente do objeto de auditoria e para que se estabeleçam de forma mais clara 

os objetivos, o escopo do trabalho, os exames a serem realizados e os recursos necessários para 

realização da auditoria (MOT CGU). É a chamada Apuração Preliminar, onde começam as 

fases executadas pelo auditor. Nessa etapa também se aplicam os Fatores de Risco e decide-se 

pela Auditoria Preventiva ou resolve-se o alerta sem auditoria, conforme será detalhado no 

subcapítulo 5.1. 

Por sua vez, a origem da atividade de apuração na Fiscalização também se dá a partir de 

trabalhos anteriormente executados em determinada unidade da federação, cujos resultados 

(achados de auditoria) tem repercussão em outras unidades, de levantamentos realizados pela 

UAIG a partir de notícias, de denúncia e de requisições de outros órgãos de controle, tais como 

polícias e Ministério Público, para subsidiar inquéritos, apurações e investigações.  

Percebe-se, portanto, que grande parte das fiscalizações realizadas tem como foco o 

controle concomitante ou o controle repressivo (a posteriori), deixando de lado o controle 

preventivo (a priori). A atuação fiscalizatória dos órgãos de controle no que se refere à 

aplicação de recursos de origem federal por Estados e Municípios é feita geralmente após a 

descentralização desses recursos aos entes subnacionais, sendo a maioria dos trabalhos de 

campo realizados após o processo licitatório e os pagamentos feitos aos contratados. Tal fato 

dificulta, por vezes, a efetiva reparação do dano ocorrido e a restauração do status quo ante. De 

acordo com Davis e Blaschek (2006), há a predominância de ações de controle a posteriori (ex-

post), com objetivos eminentemente repressivos e punitivos, sem uma cultura de 

acompanhamento (ex-ante). Entendem que controles a posteriori, baseados na punição, são 

ineficazes.  

Os autores também ressaltam que o controle interno não pode ocorrer depois do fato; 

por exemplo, uma despesa já realizada ou uma ineficiência já ocorrida dificilmente poderão ser 

desfeitas. O controle, para ser eficaz, deve ser exercido antes do momento de ação. Isto significa 

que os objetivos, planos, políticas e padrões preestabelecidos devem ser comunicados e 

integralmente compreendidos com antecedência para que o administrador responsável por 

certas ações possa exercer o controle prévio (ex-ante). Logo, os órgãos de controle devem 

identificar as situações propiciadoras de ineficiência, ajudar a definir as medidas 
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compensatórias e as alterações de processo necessárias para reduzi-las e, com isso, aumentar a 

eficiência. Ineficiências como, por exemplo, as fraudes, ocorrem porque há presença objetiva 

de circunstâncias propiciadoras, ou seja, os agentes públicos abusam do poder em seu próprio 

benefício, não necessariamente por fragilidade moral, mas porque tem a oportunidade de 

praticá-lo. 

Nesse contexto, é mister destacar, conforme entendimento de Arantes (2016), que a 

forma como a unidade auditada gerencia seus recursos também influencia na estratégia de 

atuação adotada pelo órgão de controle. Dessa forma, as ações de controle voltadas a avaliar 

uma política que realiza transferências de recursos a Estados e Municípios serão diferentes 

daquelas voltadas a avaliar aquisições realizadas pelo próprio gestor federal. Nos casos de 

transferências, serão realizadas fiscalizações voltadas a avaliar a atuação do gestor local, 

enquanto na execução direta o foco é a legalidade dos procedimentos executados pelo gestor 

federal. 

 

5. Sistema ALICE - um instrumento eficaz de controle preventivo 

Em busca de inconsistências nos editais de licitação e nos resultados de atas de pregão 

eletrônico publicados, diariamente, no Portal de Compras do Governo Federal, o sistema 

ALICE, ferramenta desenvolvida pela CGU e que vem sendo utilizada para identificar 

irregularidades em licitações e pregões eletrônicos da administração federal, é considerada 

como solução inovadora de auditoria preventiva em licitações e contratos, e tem servido de 

apoio ao combate à corrupção. 

O sistema ALICE, por meio de acesso ao site do ComprasNet, coleta arquivos e dados 

de todas as licitações e de todas as atas de realização de pregão publicadas, além de extratos 

de contratos. A ferramenta efetua várias análises de texto, com foco, dentre outros, em 

restrição de competitividade na habilitação, como por exemplo, a exigência de uma certidão 

indevida. 

O sistema também faz cruzamentos de dados de fornecedores - a partir da ata de 

realização do pregão, são feitos vários cruzamentos de informações com busca de 

irregularidades. As varreduras e o cruzamento com outros bancos de dados permitem que o 

sistema detecte diversos tipos de irregularidades, como a exigência de documentos indevidos 
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que restringem a competitividade da habilitação, empresas concorrentes com sócios em 

comum e fornecedores impedidos de contratar junto à União. Importante salientar que, em 

2022, o Sistema ALICE foi destaque de reunião da Organização das Nações Unidas - ONU em 

Viena.22 

5.1. Aspectos gerais sobre o sistema ALICE 

A ferramenta ALICE, acrônimo de Analisador de Licitações, Contratos e Editais foi 

desenvolvida para auxiliar o auditor na busca, categorização e análise automatizada de aparatos 

textuais (não estruturados), tais como editais, termos de referência e demais artefatos publicados 

no sistema ComprasNet. Trata-se de um algoritmo autônomo que acessa diariamente o site do 

referido sistema, efetua o download e realiza análise textual do arquivo dos editais e seus 

anexos. É possível usar a ferramenta tão logo ocorram publicações no portal ComprasNet, por 

meio de análises em textos de editais e termos de referência em busca de cláusulas restritivas 

ou elementos que possam ocasionar direcionamento ou restrição à competitividade da licitação, 

como o caso da exigência de atestados de capacidade técnica indevidos, dentre outras 

tipologias. 

Diariamente a ferramenta ALICE classifica, separa e encaminha e-mails para os 

auditores cadastrados com as licitações publicadas ou realizadas no dia e eventuais ocorrências 

identificadas por meio da análise automatizada. Além dos e-mails, a ferramenta cadastra 

tarefas23 no sistema e-Aud para as licitações que apresentaram alertas. Na CGU a área 

responsável pela gestão da ferramenta ALICE inicialmente foi a Coordenação-Geral de 

Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI), entretanto com as mudanças ocorridas no 

órgão central, o setor atual que monitora o sistema é a Coordenação-Geral de Prospecção e 

Inovação (CGPRI), estruturada no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC). 

O lançamento do sistema ALICE ocorreu no ano de 2015, pela Secretaria Federal de 

Controle Interno, com a finalidade precípua de subsidiar o planejamento das ações de controle, 

 
22 Conforme notícia publicada na Intracgu em 24/06/2022. Disponível em: https://cgugovbr.sharepoint.com/ 

sites/IntraCGU/SitePages/Sistema-Alice,-desenvolvido-pela-CGU,-e-destaque-de-reuniao-da-ONU-em-

Viena.aspx. Acesso em 18/07/2022. 
23 O registro de tarefas no sistema e-Aud possibilita a criação de Planos de Trabalho de Atividades Continuadas 

Finalísticas da SFC, onde serão lançados esforços operacionais (HH) e os fluxos de trabalhos desenvolvidos na 

atividade específica. 

 

https://cgugovbr.sharepoint.com/%20sites/IntraCGU/SitePages/Sistema-Alice,-desenvolvido-pela-CGU,-e-destaque-de-reuniao-da-ONU-em-Viena.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/%20sites/IntraCGU/SitePages/Sistema-Alice,-desenvolvido-pela-CGU,-e-destaque-de-reuniao-da-ONU-em-Viena.aspx
https://cgugovbr.sharepoint.com/%20sites/IntraCGU/SitePages/Sistema-Alice,-desenvolvido-pela-CGU,-e-destaque-de-reuniao-da-ONU-em-Viena.aspx
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e iniciou com treze trilhas de auditoria nos editais publicados diariamente no Portal de Compras 

do Governo Federal. De acordo com informações extraídas da Intracgu, atualmente, o 

desenvolvimento e evolução do sistema é realizado por meio da cooperação entre vários 

colaboradores espalhados por diversas equipes da CGU. A título de exemplificação, hoje, 

colaboram com o desenvolvimento da ferramenta, servidores dispostos na Diretoria de 

Tecnologia da Informação-DTI, na CGPRI e na CGU-R/SP.  

Para fins de entendimento, é salutar destacar que uma trilha de auditoria é um registro 

de todas as ações, eventos ou atividades que um usuário ou sistema realizou com seus dados. 

Assim, pode estar relacionado à criação, modificação, exclusão de registros ou pode ser uma 

sequência de ações automatizadas do sistema. Nessa linha, Silva et al. (2021) definem trilhas 

de auditoria como uma serie de tipologias baseadas em alguns cruzamentos de dados e 

identificam algumas situações potencialmente danosas, situações que possam representar 

algum risco de alguma contratação não ser adequada tanto a legalidade quanto a valor. 

A ferramenta foi desenvolvida na Diretoria de Planejamento e Coordenação das Ações 

de Controle pelos integrantes do Núcleo de Gestão de Sistemas e de Informação para Ações de 

Controle (DCINF) e era composta por três módulos. O primeiro obtinha e processava dados dos 

editais de licitação. No segundo módulo, eram verificados os arquivos dos editais em busca de 

indícios de inconsistências como, por exemplo, a exigência de carta de credenciamento emitida 

pelo fabricante. No terceiro módulo, em um painel gerencial, eram disponibilizados os dados 

dos editais de licitação e dos alertas produzidos. Nele, o usuário visualizava e analisava 

interativamente as informações agrupadas por trilha de auditoria, órgão e localidade. Era 

possível, ainda, a exportação dos gráficos e dados analíticos em planilhas e outros formatos. Os 

dados eram atualizados semanalmente (cerca de 1.500 editais por semana). 

As coordenações-gerais e regionais utilizavam os dados do painel para o planejamento 

dos trabalhos, acompanhamento diário de licitações e atuação de forma estruturante com base 

no histórico da unidade. Por sua vez, os resumos semanais possibilitavam que medidas 

preventivas fossem adotadas antes da realização da sessão pública da licitação. 

Em 2016, o código-fonte da ferramenta ALICE foi cedido ao Tribunal de Contas da 

União (TCU), onde estão sendo desenvolvidas ações conjuntas com a instituição visando o 

progresso da ferramenta, como o aperfeiçoamento das palavras-chave definidas nas trilhas; 

https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/sitepages/http:/doradus2.df.cgu/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/P%C3%BAblico/SFC/DC/DCATI/ALICE/Licitacoes&rs%3aCommand=Render
https://cgugovbr.sharepoint.com/sites/IntraCGU/sitepages/http:/doradus2.df.cgu/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/P%C3%BAblico/SFC/DC/DCATI/ALICE/Licitacoes&rs%3aCommand=Render
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diminuir a ocorrência de alertas falso-positivos; e obter o valor estimado da licitação a partir do 

próprio edital – utilizando técnicas automatizadas de análise textual. 

O sistema ALICE tem como público-alvo vários atores no âmbito do controle interno 

no poder executivo federal. Dentre esses atores, destacam-se as coordenações-gerais de 

auditoria da SFC, as Assessorias Especiais de Controle Interno da Administração Direta do 

Governo Federal e as Auditorias Internas das Autarquias e Fundações do poder executivo 

federal. A disponibilização do serviço de envio de alertas por e-mail da ferramenta ALICE para 

as Assessorias Especiais de Controle Interno e Unidades de Auditoria Interna (AUDINs) de 

entidades públicas que operam pelo sistema ComprasNet teve por objetivo contribuir para o 

aprimoramento dos controles internos administrativos das Unidades Jurisdicionadas.  

As trilhas do sistema ALICE são criadas a partir de problemas detectados nos trabalhos 

de auditoria, de forma reiterada ou identificados em licitações semelhantes, no que tange 

especificamente aos principais fatores de riscos, tais como objeto da licitação, a materialidade 

(valores envolvidos) das licitações, além de outros fatores como histórico do órgão licitante e a 

volumetria envolvida (bens/serviços). A título de exemplo, pode-se citar a trilha “Licitação de 

Alta Materialidade”, que foi criada dentro da ferramenta ALICE com o objetivo de identificar 

licitações com valores superiores a (atualmente 10 milhões) um determinado patamar em R$ - 

a ser configurado na base de dados da aplicação. A base de comparação com os valores 

definidos para a trilha em questão, são as estimativas de valores de cada licitação analisada pela 

ferramenta ALICE.  

O sistema ALICE, por usar algoritmos específicos de ciência de dados, como 

aprendizado de máquina, foi desenvolvido na linguagem Python, a mais utilizada nesse 

contexto. A ferramenta foi implantada em uma tecnologia moderna na DTI, sendo que também 

faz parte da solução a base de dados CGUDATA. Importante ressaltar que, pela crescente 

demanda por esse tipo de tecnologia, a CGU em seu recente concurso priorizou um número 

considerável de vagas para profissionais com domínio não somente da tecnologia Python, mas 

também em: estatística, IA, deep learning, NLP, dentre outros. Isso leva a crer que a instituição 

tem interesse em expandir nesse campo da tecnologia, visando a melhoria da eficiência 

operacional, dos processos e gestão e das ferramentas de trabalho na CGU. 

A seguir são apresentados dados com indicadores de implementação e desempenho do 

sistema ALICE: 
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Figura 4: Indicadores de implementação e desempenho do sistema ALICE 

 
Fonte: Intranet CGU. Apresentação elaborada pela CGPRI/CGU. 
 

5.2. Base normativa e criação das trilhas 
 

De acordo com informações obtidas na Intracgu, a ferramenta ALICE segue em 

constante evolução para englobar as diversas fases de uma licitação. Por meio dela, são 

executadas análises que incluem desde a etapa de planejamento da contratação até a conclusão 

do processo licitatório, após o término da fase de lances dos pregões eletrônicos. 

As trilhas de auditoria que já foram produzidas abrangem dois enfoques: as que são 

executadas logo após a publicação dos editais, que são em sua maioria baseadas em análise 

textual por meio da localização de palavras-chave; e as que são acionadas após a publicação 

dos resultados dos pregões eletrônicos, para as quais os alertas que apontam possíveis indícios 

de irregularidades são gerados a partir de trilhas que envolvem cruzamento de dados, utilizando 

as diversas bases disponíveis no CGUDATA, tais como CPF, CNPJ, CEIS, entre outras. 
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A criação das trilhas de auditoria se dá a partir da elaboração de um documento contendo 

os critérios da trilha, onde constam: o histórico de revisões (data/versão/descrição/autor), a 

descrição detalhada da trilha, os objetivos do documento e os critérios da trilha (regra de 

negócio da trilha). Por exemplo, na criação da trilha “Licitação de alta materialidade”, na 

descrição consta informação de que para avaliar a gestão de compras e contratações de 

determinado órgão público, especialmente no que diz respeito à regularidade de seus processos 

licitatórios, é comum a utilização de critérios de priorização com objetivo de prover uma 

amostra de quais processos de contratação serão avaliados, minimizando-se assim as questões 

que envolvem a capacidade operacional de cada área.  

Também se enfatizou que nos últimos anos a adoção de critérios que envolvem 

materialidade, relevância e criticidade se tornou uma boa prática dentro das unidades de 

auditoria da CGU, e que as trilhas providas pela ferramenta ALICE ainda não eram suficientes 

para dar elevado grau de certeza ao auditor sobre riscos de cada contratação e apoio no processo 

de priorização de quais realmente necessitaria avaliar, sendo necessário o conhecimento desse 

profissional sobre o objeto da licitação e sobre problemas já identificados em licitações 

semelhantes.  

A partir deste entendimento, sugeriu-se que um dos principais fatores de riscos que 

deveria ser contemplado nesta avaliação era a questão da materialidade (valores envolvidos) 

das licitações, além de outros fatores como histórico do órgão licitante, objeto da licitação e a 

volumetria envolvida (bens/serviços). Portanto, a trilha “Licitação de Alta Materialidade” foi 

criada dentro da ferramenta ALICE com o objetivo de identificar licitações com valores 

superiores a um determinado patamar em reais.  

A parametrização da trilha em questão consistiu em definir valores (em R$) para cada 

tipo de classificador existente dentro da ferramenta ALICE e para as demais licitações que não 

se enquadravam em nenhum tipo de classificação pré-existente. Estes valores se tornariam o 

gatilho, ou seja, qualquer licitação que possuísse valor estimado acima do valor parametrizado 

dispararia a geração do alerta, a partir da trilha denominada: “licitação de alta materialidade”. 

Além disso, previu-se a possibilidade de que este tipo de configuração permitiria que as áreas 

de auditoria focassem exclusivamente em determinados tipos de licitação (objetos específicos), 

por exemplo, medicamentos, definindo, assim, valores distintos para a informação “Valor do 

Alerta”, além de ficar a cargo da coordenação da área de saúde a definição do valor que 

considera significativo para “rotular” uma licitação como de “alta materialidade”. 
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A título de exemplo, a seguir são citadas algumas trilhas que foram criadas e que ainda 

estão ativas:  

Trilha 4: Exigência, para licitante de outro Estado, de visto do registro profissional 

Trilha 6: Exigência de capital social ou patrimônio líquido integralizados 

Trilha 10: Exigência de certidão de quitação ou certidão negativa de quitação 

Trilha 11: Exigência de certidão negativa de protesto 

Trilha 19: Exigência cumulativa de garantia de proposta e capital social mínimo ou patrimônio 

líquido mínimo 

Trilha 22: Previsão de retenção de pagamento em função da regularidade fiscal da empresa 

Trilha 28: Contratação de serviços de TI com métrica semelhante a Homem-Hora 

Trilha 31: Contratação de serviços de Suporte Contínuo de TI com métrica UST ou semelhante 

Trilha 1002: Licitação de Alta Materialidade 

Trilha 1004: Licitante Proibido de Contratar com a Administração Pública Vence Licitação  

Trilha 2003: Licitantes com sócios de empresas proibidas de contratar 

Trilha 2010: Licitantes com Sócios em Comum 

Trilha 2012: Licitantes com sócios com parentesco 

Trilha 2013: Licitantes com CNPJ inativo na Receita Federal vence licitação 

Trilha 2014: Licitantes com contadores em comum 

Trilha 2015: Licitantes com endereço similar 

Trilha 2017: Licitantes Matriz e Filial 

Trilha 2018: Licitantes com sócios no CADUNICO 

Trilha 2019: Licitantes com sócios no Auxílio Emergencial 

Trilha 2021: Licitantes com sócios no Bolsa Família 

Trilha 2022: Licitantes com sócio falecido 

Trilha 2023: Licitantes com Sócios no Seguro Desemprego 

Trilha 2028: Sócio fornecedor é dirigente de comprador 

Trilha 2031: Administrador é sócio de empresa suspensa 

Trilha 3009: Licitantes com sócios em comum 

Trilha 3012: Licitantes com contadores em comum 

Trilha 3013: Licitantes com endereço similar 

Trilha 3017: Licitantes com sócios no Auxílio Emergencial 

Trilha 3019: Licitantes com sócios no Bolsa Família 

Trilha 3020: Licitantes com sócios falecidos 

https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYZG6zJ8w_hCv4NopbKEXrkB6dPrl8MiXYoz3z_YKhUEMQ?e=bzJp2u
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERZjsmhoe1VOq9rnQJ-DrTEBPPEozmL-ZVdj5PYcjU_pMg?e=CqL9Sc
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EeGY33P2WlVFl9oAObcIYusByGVlFnaS0oLcX0hB46851Q?e=1amfUC
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZLXiC0QVn1DvVc_R_anyQsBuEAwSHRiiRteDGOIH1wKVw?e=XXXFtn
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EaeivQsXVGdKo6LRcA-9w-0B45M2g7C46KedVmQRRQ8OeQ?e=GNYAdB
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EaeivQsXVGdKo6LRcA-9w-0B45M2g7C46KedVmQRRQ8OeQ?e=GNYAdB
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EUor_frlwgtFhm0SG7KcxUQBldYHrpt9ZE7EqxntN6Phyg?e=K3SOHr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ETmJqUO0bmlOn_Dpt9uGe3kBt1Tyg2NrvTeyYe-2vZBb_g?e=HActsf
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EWf3Qqjjy2BOnNZafO9MR0cBN_XmkfXiwCxqlgmTmQ1x8A?e=2wUbgZ
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EbuSJ_5G--5DvpGOGTE3kBAB0XLt_x2oexrcQocYmT38Fg?e=FtdK8F
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EagPF-rD1B1Crq0vsLo-I4EB83hg5VztvFEgzrQSmOu3lg?e=bfKIaS
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EXrJpPd0GUVDqE2XFhQzEvMBs8K8cjPhp30iVt3dBi-FGA?e=jxiErC
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ES6nbvcsq8BAnUIyCxVHbgsBKU6F3nPbYP-Wt_cBC6Kb-A?e=8Pxa8G
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZn700lKRjJHn4McGtvqFewBHuChwS35y3YkWoWE3l1_4g?e=PH2ef1
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERVzXeHx4S9PlQTQSnPWPlYBWR8zKQm2N_2KmYRnWH27Qg?e=g2XQdf
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EaX09LqkL2dOpcpaazsheSIBF7F69QtaFSSE_lT59tzdyw?e=BVfMO8
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EX9G-AKmI_JNv9ToQiCOxrYBeQmZmbzk8xXHnEF5S_HpRg?e=XXQwOP
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERbbHUt_bJ5Gqs8JrAOlTf8B2UxGm40_ZA2QEEDMSCAAqw?e=Y9wzdz
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZviFYq2wbFCh4I0hupem4oBUDyNffXwLEVkJMWyErHI6Q?e=Bkdgwr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZeFGaVIMj9NhRtNLwQltOQBD3ODzVT2xZPMbjgXmsUqVA?e=rxTSpl
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ESloib3T7QxPoqsMqRSgJhkBs-Gint4RrYE5RFEG6G3Z0Q?e=EkbpgS
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYty5_32GwFApuP1laSazrIBJEqgZC1H_ULF6fr-8P-rWQ?e=Saz1pc
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EQuRIQBP2OBCshsM0RXrqEUB_17x5CLuqDTQIAGVzT4ULA?e=OcOFmQ
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYmNzUmWkftEuPysXAX8LmoBwQPw6M3DX5Z0HdqLGVp43A?e=goXwRa
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Ed8IAoyk-UdKiLQuKtEGR0YBOynK7oj5lnMcAtvE0NH5tA?e=g72Rl9
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ESNgx5ucf-xDj09VVIDUMvMBctCPxvEG_dcDToSyfZ9bkA?e=WWc50C
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYVHVc4Ykr5NuAoAWEryHoABS8Qx3K3kWOlwYBMec8MdYQ?e=3ExeCc
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ETMKM4zMYDRCvZ_eBjpWKlMBh3tC1yLGTll4IWsSyIMJQg?e=Ahfxgf
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EWpqSHuMXUNMv617EZ3H16UBHEN2c-q-XWTlz_6QDFA07A?e=d314LM
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Ed0KF0Q-MGhLi1w7bYI75Z4BBhiemPEemgiKTN3yG3WOKg?e=0TNnbg
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EXa4E-cz5M9ErBjH32fJ0gwBzxpJG4z08HrmhK0UKcKrOQ?e=IN3OxS
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5.3. Aplicação do sistema ALICE nas ações de controle 

Como já mencionado, após emitido o alerta pelo sistema ALICE, inicia-se a Análise 

Preliminar do objeto, que constitui uma etapa fundamental dos trabalhos de auditoria. Esse 

procedimento é realizado ainda dentro da tarefa gerada automaticamente pelo sistema. 

A Análise Preliminar consiste na leitura do Edital e Termo de Referência e demais 

anexos públicos para: 

1. Entender o que está sendo licitado (objeto); 

2. Saber em que data será realizada a licitação; 

3. Verificar e confirmar o valor estimado da contratação; 

4. Identificar que órgão está licitando; 

5. Verificar se aplicam-se fatores de risco na licitação que indiquem a necessidade de uma 

atuação preventiva. 

Importante destacar que de acordo com o “Novo Fluxo de Atuação Preventiva”, as 

trilhas existentes na ferramenta ainda não são suficientes para sozinhas dar elevado grau de 

certeza ao auditor sobre riscos da contratação, sendo necessário o conhecimento desse 

profissional sobre o objeto da licitação e sobre problemas já identificados em licitações 

semelhantes e a aplicação de Fatores de Risco. 

O documento traz o seguinte exemplo:  

Com relação à trilha “Exigência de filiação na ABAV e IATA nas licitações de 

passagens aéreas” e ao trecho de texto destacado pelo Analisador de Licitações, 

Contratos e Editais (ALICE), informo que, no Edital de Pregão Eletrônico nº 9/2020 

e no seu Termo de Referência, não há exigência de filiação à ABAV ou IATA. O 

trecho de texto destacado pelo ALICE, que cita a IATA, é o seguinte: 

(…) 

Em que pese concluir que o item 11.4 deveria mencionar “O código IATA ou as contas 

exclusivas”, opino que as citações não caracterizam exigência de credenciamento à 

IATA. 

Em todo o caso, constatou-se incoerências redacionais no Edital e no Termo de 

Referência, podendo comprometer o resultado final da licitação. 

Na Análise Preliminar é onde os Fatores de Risco serão aplicados, os quais 

individualmente ou em conjunto dão subsídio para a decisão sobre a atuação preventiva, ou 

outro tipo de ação, qualificada pelo fator de risco, quanto à Materialidade, ao Órgão Licitante, 

ao Objeto da Licitação e à Volumetria dos Serviços ou Objeto. 
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Com base nos Fatores de Risco, aliado com a capacidade operacional da equipe, a chefia 

então decidirá sobre a realização de Avaliação Preventiva e então solicitará à Diretoria 

Finalística a autorização para execução do referido trabalho. Nesta fase também se costuma 

alertar a Unidade auditada. Vale salientar que com a Comunicação de Riscos na fase de Análise 

Preliminar, em caso de suspensão do certame, ganha-se mais tempo para planejamento da 

auditoria, definição do escopo e análises da auditoria. Porém, podem ocorrer as seguintes 

desvantagens: parar a auditoria nessa fase serve apenas para comunicar riscos não testados ao 

gestor; além disso, não é possível a publicação dos resultados. Essa etapa é concluída com a 

decisão pela auditoria preventiva ou resolução do alerta sem auditoria. 

A segunda etapa é o Requerimento da Auditoria preventiva. Começa com a abertura no 

sistema e-Aud de uma nova janela para criar o Plano de Trabalho de Auditoria Preventiva. Após 

criado o Plano de Trabalho de Auditoria, este deverá ser aprovado pela Diretoria Finalística, 

por meio da interação “Enviar para Diretoria”. Então será definida a equipe, cujo tamanho 

dependerá dos fatores de risco aplicados na Fase de Análise Preliminar. Em seguida, a 

aprovação da Diretoria Finalística é necessária para qualquer tipo de Plano de Trabalho de 

Auditoria. Serve para dar conhecimento à área e alinhar trabalhos existentes. 

Esse novo Plano de Trabalho de Auditoria Preventiva conterá todas as fases de uma 

auditoria tradicional, com exceção da fase Análise Preliminar, que já foi contemplada durante 

a análise do alerta. A comunicação de início dos trabalhos à Unidade serve também para 

solicitar o Processo de Contratação, pois outros artefatos do Planejamento da Contratação não 

constam publicados no ComprasNet tais como: Documentos de Motivação da Licitação, Estudo 

Técnico Preliminar, Pesquisa de Preços, etc. 

As etapas seguintes serão semelhantes a auditoria tradicional, quais sejam: 

a) Elaboração da Matriz de Planejamento: documento com a ajuda do qual a equipe de auditoria 

define os objetivos do trabalho, os critérios relativos ao objeto auditado e os meios pelos quais 

pretende chegar a esses objetivos; 

b) Preenchimento do Escopo e Abrangência dos Exames: o escopo deve ser definido para ser 

realizado e entregue antes da realização do certame;  

c) Realização da Análise do Processo Licitatório: premissas da Avaliação Preventiva: realizada 

em curto período; análise focada e objetiva; não convém se apegar a excesso de formalidades; 

nível de detalhamento varia de acordo com o conhecimento da equipe e com o objeto licitado. 
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Nesta fase realizam-se testes para responder as questões de auditoria da Matriz de Planejamento 

a depender do escopo definido, do objeto da licitação, da quantidade de pessoas na equipe, 

envolvendo: motivação da licitação, volumetria da solução, direcionamento e restrição à 

competitividade, empresas consultadas na pesquisa de preços e preço estimado da licitação; 

d) Comunicação dos Achados: Encaminhamento dos achados de auditoria por meio de Nota de 

Auditoria, quando os testes propostos na Matriz de Planejamento ainda não foram finalizados. 

A Nota de Auditoria serve para alertar o Gestor de que já foram identificados alguns achados 

que podem materializar ou potencializar os riscos que estão sendo testados caso o certame seja 

continuado na data sem ajustes (Ex.: Risco de Sobrepreço, Risco de Direcionamento, Risco de 

fraude.). Também pode haver a comunicação dos achados por intermédio do Relatório 

Preliminar, quando todos os testes propostos na Matriz de Planejamento da auditoria já foram 

finalizados. 

Figura 5: Momento e tipo de comunicação ao gestor 

Fonte: Novo Fluxo de Atuação Preventiva 

O Novo Fluxo de Atuação Preventiva destaca a importância da Reunião de Apresentação dos 

Achados. De acordo com o MOT, a fase final da auditoria requer ao menos uma reunião com 

os representantes da Unidade Auditada, especialmente aqueles relacionados diretamente ao 

objeto auditado, em que sejam discutidos os achados que indicarem a existência de falhas 

relevantes e as possíveis soluções para os problemas detectados. A reunião serve para dar 

conhecimento aos gestores não técnicos sobre fragilidades identificadas no processo de 

licitação; verificar a possibilidade de sanar eventuais dúvidas antes da conclusão do Relatório; 

além de se definir a possível suspensão, ajuste ou cancelamento do certame. Essa reunião deve 
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ser conduzida pelo supervisor do trabalho, podendo haver delegação desta atribuição, e contar, 

na medida do possível, com a participação de toda a equipe. E para que essa oportunidade de 

interação seja mais bem aproveitada, é recomendável que a UAIG encaminhe os achados aos 

gestores da Unidade Auditada, de forma consolidada, antes da reunião. Importante ressaltar que 

a data limite ideal para apresentação dos achados é a data de realização do certame. 

e) Conclusão do Relatório de Auditoria 

Após a análise da manifestação da unidade auditada, conclui-se o Relatório de Auditoria e a 

equipe o envia para publicação na internet.  

Vale ressaltar que no caso de licitação na modalidade Pregão podem ocorrer os seguintes 

eventos:  

- De natureza temporária: Suspensão - O evento Suspensão pode ocorrer em qualquer uma das 

fases do pregão. Normalmente a suspensão é decorrente de alguma ação judicial impondo a 

interrupção do pregão. Esse é um evento emergencial e deve ser adotado tempestivamente. 

- De natureza definitiva: Alteração - corresponde à alteração do Edital do pregão com a 

correspondente alteração da data de realização deste. Também poderá ocorrer a Revogação, que 

corresponde ao cancelamento de um processo licitatório em função da conveniência ou 

oportunidade administrativa. E por fim, a Anulação correspondendo ao cancelamento de um 

processo licitatório em função da constatação de ocorrência de ilegalidade nos atos praticados. 

f) Contabilização dos benefícios gerados pela auditoria 

Dentre os benefícios gerados pela auditoria preventiva, os que se destacam são os seguintes: 

1. Redução nos valores licitados/contratados, mantendo a mesma quantidade e qualidade 

necessárias de bens e serviços A partir da identificação de sobrepreços/superfaturamento em 

licitações e contratos, obtidas por meio da comparação entre os valores licitados/contratados e 

valores de mercado ou de referência, recomenda-se a realização de novo certame ou o ajuste do 

instrumento contratual. Esta classe de benefício financeiro também inclui situações 

identificadas pela CGU quanto à existência de custos administrativos desnecessários para o 

atingimento das finalidades pretendidas. Tão logo haja sucesso na adoção da providência 

(licitação de nova empresa ou ajuste contratual para fornecimento do mesmo objeto por valores 

menores ou apenas do objeto necessário), pode-se contabilizar como benefício financeiro a 

diferença entre o valor anterior e aquele constante da nova licitação/contrato. 
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Benefícios Financeiros 

2. Cancelamento de licitação/contrato com objeto desnecessário, inconsistente ou inadequado 

tecnicamente. Em geral, o cancelamento da licitação/contrato na qual tenha sido identificada 

alguma irregularidade não gera benefício financeiro algum imediatamente, pois pressupõe que 

haja nova licitação para fornecimento do mesmo objeto. Entretanto, há um caso no qual se pode 

contabilizar o benefício financeiro de forma imediata no momento do cancelamento da 

licitação/contrato. Trata-se da identificação de ausência de necessidade do objeto da 

licitação/contrato, ou de sua inconsistência ou inadequabilidade técnica, pois em sendo 

constatado e devidamente evidenciado que o bem ou serviço que seria fornecido era 

inadequado, não há de se falar em nova contratação com o mesmo objeto, e nesse caso, o valor 

de todas as parcelas ainda não pagas deve ser registrado como benefício financeiro. 

Benefício Não Financeiro 

3. Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos programas/processos na unidade 

auditada. Situações identificadas nas quais a implementação da orientação e/ou recomendação 

da SFC levou ao aperfeiçoamento da execução de programas ou processos, desde que não seja: 

a) medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos; b) medida de aperfeiçoamento 

da transparência, c) medida de aperfeiçoamento do controle social, d) medida de promoção de 

sustentabilidade ambiental, e) medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de 

implementação de controles internos. Além disso, a medida terá que ser sobre a causa do 

problema (estruturante) e não apenas para resolver questões pontuais. 

Ex.: Aperfeiçoamento do processo de compras da Unidade. 

5.4. Problemas identificados na operacionalização do sistema ALICE 

Quando um sistema é desenvolvido, existe grande possibilidade da ocorrência de erros, 

falhas e problemas dos mais diversos tipos e naturezas, e não seria diferente com o sistema 

ALICE, como se verifica no Parecer Técnico de Solução da Diretoria de Tecnologia da 

Informação - DTI (versão 1.5)(CGU, 2022), cuja finalidade foi apresentar o posicionamento 

acerca de demandas por serviços e soluções de TI solicitadas pelas Unidades da CGU. O Parecer 

também expõe uma avaliação técnica quanto às soluções possíveis para a demanda, bem como 

a mensuração de custos e esforços, além da análise de riscos de TI, e tem como demanda a 

“internalização do sistema ALICE”. 
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A necessidade do Parecer Técnico surgiu a partir de demanda oriunda da Coordenação-

Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI), área responsável pela gestão da 

ferramenta ALICE no âmbito da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC).  

Como já mencionado, a ferramenta ALICE foi implementada para auxiliar o auditor na 

busca, categorização e análise automatizada de artefatos textuais (não estruturados), tais como 

editais, termos de referência e demais publicações no ComprasNet. Trata-se de um algoritmo 

autônomo que acessa diariamente o site do Sistema ComprasNet, efetua o download e realiza 

análise textual do arquivo dos editais e seus anexos. Diariamente a ferramenta classifica, separa 

e encaminha e-mails para os auditores cadastrados com as licitações publicadas ou realizadas 

no dia e eventuais ocorrências identificadas por meio da análise automatizada. Além dos e-

mails, a ferramenta cadastra no sistema e-Aud tarefas para as licitações que apresentaram 

alertas.  

Contudo, segundo o Parecer Técnico, atualmente, o desenvolvimento e evolução do 

sistema é realizado por meio da cooperação entre vários colaboradores espalhados por diversas 

equipes da CGU. A título de exemplificação, colaboram com o desenvolvimento da ferramenta 

servidores dispostos na DTI, na CGATI/DG/SFC, da Coordenação-Geral de Estatais dos 

Setores de Logística e Serviços - CGLOG/DAE/SFC, na CGU-R/SP, na CGU-R/RS. Porém, 

apesar do envolvimento de uma quantidade razoável de profissionais, eles só têm a permissão 

de suas respetivas áreas para atuarem de forma parcial no projeto. Nesse sentido, há uma grande 

limitação da capacidade de evolução da ferramenta, de modo a auxiliar ainda mais nos trabalhos 

realizados no âmbito da CGU.  

Outro fator enfatizado no parecer que tem demandado grande esforço da equipe do 

projeto está no monitoramento e entendimento dos aspectos de infraestrutura do projeto. Assim, 

apesar de o sistema estar em produção no ambiente da DTI, não há uma atuação proativa quanto 

ao monitoramento da ferramenta. Devido a isso, em várias situações, é necessário que 

desenvolvedores sejam destacados para tentar mapear os possíveis problemas que ocorrem na 

infraestrutura tecnologia em que a ferramenta está sendo executada. 

Além disso, a ferramenta faz uso de serviços em máquinas disponíveis em outras 

diretorias, mais especificamente na Diretoria de Informações Estratégicas - DIE/SCC, ou seja, 

fora da alçada da SFC e da DTI, tendo sido ressaltado que o referido sistema será descontinuado 

pela diretoria futuramente. Ou seja, não existe um adequado mapeamento e, consequentemente, 
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um monitoramento da completa infraestrutura em que a ferramenta está instalada e configurada, 

nem pela CGATI e nem pela DTI. Devido a isso, frequentemente, é necessário a colaboração 

de um profissional da DIE no sentido de apoiar a equipe do projeto ALICE na solução dos 

problemas que surgem.  

O Parecer Técnico aponta quatro problemas existentes no âmbito da ferramenta ALICE:  

1. Falta de mão de obra capacitada na área de desenvolvimento e no padrão de 

desenvolvimento da DTI;  

2. Baixo envolvimento da DTI devido à falta de priorização da demanda pelo Comitê 

de TI;  

3. Existência de uma arquitetura pulverizada, distribuída por várias ambientes da 

CGU, sem um completo mapeamento, suporte, garantia e monitoramento da 

infraestrutura tecnológica;  

4. Possibilidade de utilização da ferramenta por agentes externos, sendo necessária 

uma avaliação técnica adequada que considere aspectos de capacidade, qualidade e 

segurança.  

Com relação ao público-alvo do sistema ALICE, constam no Parecer as informações 

relacionadas adiante. 

A ferramenta ALICE está sendo usada por vários atores no âmbito do controle interno 

no poder executivo federal. Dentre esses atores, destacam-se as coordenações-gerais de 

auditoria da SFC, as Assessorias Especiais de Controle Interno da Administração Direta do 

Governo Federal e as Auditorias Internas das Autarquias e Fundações do poder executivo 

federal.  

Também está previsto o uso pelo ComprasNet 4.0 de trilhas específicas de auditoria 

acessíveis diretamente pelo sistema via API24. A exemplo, o Estudo Técnico Preliminar - ETP 

já prevê utilizar uma interface para carregar o rascunho do documento enviado pelo gestor para 

verificação por trilhas específicas que serão disponibilizadas para avaliação.  

Os principais requisitos enumerados no parecer foram: a) o sistema será evoluído a partir 

dos requisitos já existentes no sistema atual, podendo-se revisar suas funcionalidades; b) deve 

ter integração com os sistemas já existentes (como CGUDATA e e-Aud), assim como permitir 

 
24 API é a abreviação de Application Programming Interface, que traduzindo para o português significa Interface 

de Programação de Aplicação. Trata-se de um conjunto de instruções, rotinas e padrões de programação utilizados 

em conjunto, permitindo a construção de uma interface inteligente, que se torna o meio pelo qual dois sistemas 

interagem. É através da integração via API que dados são trocados entre sistemas distintos, e isso permite que 

tarefas automatizadas sejam pré-definidas, e quando determinada informação de um sistema for obtida, outra ação 

é iniciada automaticamente. Basicamente, a integração via API é usada para que aplicativos interligados por meio 

de internet, conversem entre si, sem a necessidade da intervenção humana no abastecimento desses dados. 

https://www.zendesk.com.br/blog/atendimento-automatizado/
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integração com outros sistemas; c) o sistema deve buscar autonomia, interagindo o mínimo 

necessário com o usuário até a entrega dos alertas; d) o sistema deve permitir a inclusão de 

trilhas/análises por parte da área de negócios; e) os dados recebidos/obtidos e os resultados 

finais de seus processamentos devem ser armazenados por ao menos 10 anos.  

As soluções identificadas pela área técnica foram as seguintes: a) internalização da 

ferramenta pela DTI após criação de uma equipe de Ciência de Dados dedicada ao ALICE e 

demais soluções similares da Casa; b) criação de aplicação JAVA25 para comandar o processo 

do ALICE e que possua “entradas” para códigos em linguagem de programação Python que são 

as trilhas e os classificadores dos editais.  

Importante destacar que o Parecer Técnico é composto por: Parecer de Sistemas, Parecer 

de Infraestrutura e Parecer da Solução. O Parecer de Sistemas traz a informação de que a 

solução utiliza a linguagem Python. Já o Parecer de Infraestrutura, no que tange ao 

Processamento e Armazenamento, menciona que quanto aos requisitos computacionais, o 

sistema já está no ambiente da DTI e não há indicativo de necessidade de incremento de 

memória, processamento específicos para esta demanda e quanto às necessidades de backup, 

há a necessidade de armazenamento dos dados recebidos/obtidos e os resultados de seus 

processamentos por ao menos 10 anos.  

Será necessário um estudo mais aprofundado sobre o volume de dados e como 

precisarão ser acessados ao longo do tempo. Com relação a Redes, Segurança, Banco e 

Aplicação, o parecer afirma que como se trata de um sistema já em uso, não haverá impacto 

significativo no uso dos recursos de banco de dados e quanto à segurança, existe a necessidade 

da revisão da arquitetura utilizada atualmente: o sistema está na rede interna e publicado 

diretamente na internet. Nessa revisão será avaliada uma possível migração para a DMZ26, entre 

outras possibilidades.  

A conclusão do parecer de infraestrutura é no sentido de, caso o backup do sistema siga 

os padrões já utilizados pela CGU, a infraestrutura atual de TI já atende o sistema e não haveria 

necessidade de contratação para atendimento da demanda. Se houver requisitos especiais para 

a solução de backup, necessitando de mais infraestrutura tecnológica ou utilização de serviço 

 
25JAVA é uma linguagem de programação e um ambiente computacional criado pela Sun Microsystems na década 

de 90, sendo posteriormente adquirido pela Oracle. 
26 DMZ - Demilitarized Zone (Zona Desmilitarizada) é uma subrede que se situa entre uma rede confiável (a rede 

da sua organização, por exemplo) e uma rede não confiável (geralmente a internet), provendo assim isolamento 

físico entre as duas redes, garantido por uma série de regras de conectividade mantidas no firewall. 
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em nuvem não contratado atualmente, será necessário realizar um estudo e possível contratação 

desses recursos. Importante ressaltar que existe a necessidade de uma revisão da arquitetura 

atual do sistema, visando melhorar a segurança, considerando, principalmente, que o sistema 

deve ter integração com sistemas já existentes, a exemplo do CGUDATA e e-Aud, além da 

possibilidade de utilização por agentes externos.  

O Parecer da Solução relata que a solução 2 (criação de aplicação JAVA para comandar 

o processo do ALICE e que possua “entradas” para códigos Python que são as trilhas e os 

classificadores dos editais) traz consigo complicações de segurança graves, tendo em vista que 

o código JAVA deverá permitir a inserção de códigos Python livremente. Tal solução, além de 

ter uma implementação complexa pode deixar brechas gravíssimas de segurança no ambiente 

da aplicação. Além disso, a solução 2 aparentemente não resolve a maior dificuldade 

apresentada pela área gestora, que é a gestão da parte técnica por parte da DTI. Referida solução 

exigiria que a área gestora tivesse ainda pessoas responsáveis por manter os scripts Python, e 

com isso todo o conhecimento do técnico relativo ao negócio. Portanto, do ponto de vista de 

gestão e de segurança, a solução 2 não é recomendada neste parecer.  

O sistema ALICE, por usar algoritmos específicos de ciência de dados, como 

aprendizado de máquina, foi desenvolvido na linguagem Python. É importante citar, que para 

se obter as mais recentes implementações de tais algoritmos (estado da arte), é essencial utilizar 

tal linguagem (pois é a mais usada nesse contexto).  

Do ponto de vista de infraestrutura, e por contar com uma equipe multidisciplinar 

(incluindo servidores da DTI), a ferramenta foi implantada em uma tecnologia moderna na DTI 

(contêineres no kubernetes27). Outro componente importante da ferramenta, está na DIE. 

Porém, por não ser uma ferramenta sustentada pela DTI, ela carece de monitoramento e de 

equipe especializada para suporte técnico. Também faz parte da solução a base de dados 

CGUDATA.  

O Parecer também discorre sobre a crescente demanda na CGU por ferramentas que 

permitam aos servidores aplicarem conhecimentos de mineração e Ciência de Dados aos seus 

 
27 Kubernetes é um sistema de código aberto para automatizar a implantação, escalonamento e gerenciamento de 

aplicativos em contêineres. Ele agrupa os containers que constituem um aplicativo em unidades lógicas para fácil 

gerenciamento e descoberta. Kubernetes se baseia em 15 anos de experiência na execução de cargas de trabalho 

de produção no Google, combinados com as melhores ideias e práticas da comunidade. 
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trabalhos de auditoria ou correlatos. Além do sistema ALICE, cita os seguintes 

sistemas/ferramentas que utilizam a linguagem Python (lista não exaustiva):  

• Algoritmo de Categorização de documentos do SEI com base nas regras da LGPD 

(DTI);  

• Malha Fina de Convênios;  

• Sistema FalaBR: Código do FARO (DIE) - Código em Python, que apoia os gestores 

no tratamento de denúncias; e Código da UFRN - Código em Python, que realiza a 

triagem de manifestações;  

• Outros trabalhos que estão surgindo com a participação de servidores da CGU no MBA 

em Ciência de Dados da USP. 

Apresenta como uma das dificuldades enfrentadas pela DTI o fato de não ter equipe 

dedicada às questões de Ciência de Dados, assim impossibilitando a definição de diretrizes 

técnicas relacionadas a essa matéria, como, por exemplo: qual a melhor linguagem de 

programação; quais algoritmos/tecnologias fazem sentido para a realizada da CGU; como 

reaproveitar, e difundir, as tecnologias/algoritmos desenvolvidos na CGU e órgãos do governo; 

contratar ou não serviços de nuvem (Azure, AWS, Google etc.) que implementem os principais 

algoritmos; como oferecer ambientes de desenvolvimento, e suporte técnico, para servidores da 

CGU; padrões técnicos de desenvolvimento e infraestrutura de soluções. 

Ademais, há empecilho para que as Equipes de Desenvolvimento e de Ciência de Dados 

adotem metodologias de trabalho semelhantes e ambas façam uso de linguagens de 

programação para entrega dos seus produtos, já que aquelas têm perfis técnicos e objetivos 

distintos, motivo pelo qual não seria viável transformar um time de desenvolvimento da CGU 

em uma equipe de Ciência de Dados, sob pena de impactar na capacidade de desenvolvimento 

de projetos de dados com qualidade. Além do domínio da tecnologia Python, também é 

essencial a multidisciplinariedade e outros conhecimentos como, por exemplo, estatística, IA, 

deep learning, NLP, dentre outros. Ademais, sob a ótica das entregas nos projetos, enquanto 

um time de desenvolvimento tem como compromisso entregar software funcional ao cliente, 

um time de Ciência de Dados pode passar um longo período testando hipóteses, sem 

necessariamente ter a obrigação de entregar um modelo funcional.  

Diante do exposto, e pela crescente demanda da casa por esse tipo de tecnologia, o 

parecer conclui recomendando a criação de uma equipe técnica de Ciência de Dados, que utilize 
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a linguagem Python, dedicada a Ciência de Dados / Inteligência Artificial. Essa equipe deverá 

desenvolver e sustentar as soluções da CGU e deverá ser composta por, pelo menos:  

• 1 Líder  

• 1 PO (Product Owner)  

• 2 Cientistas de dados  

• 3 Desenvolvedores Python  

• 1 Engenheiro de dados  

No caso específico do sistema ALICE, essa equipe deverá absorvê-lo (readequando-o 

aos padrões tecnológicos a serem definidos) e garantindo a sua sustentação/evolução de acordo 

com os requisitos negociais da área gestora (CGATI/DG/SFC). Além do ALICE, essa equipe 

teria capacidade técnica para absorver outros sistemas/ferramentas que utilizam a linguagem 

Python, conforme mencionado anteriormente.  

  

6. Abordagem Metodológica 

A fim de responder o problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, optou-se 

pelo tipo de abordagem mista quali-quanti. Tendo por desenho metodológico uma proposta de 

intervenção, para resolução de um problema real observado nos trabalhos de fiscalização 

desenvolvidos pela Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, buscou-se contribuir 

para a melhoria das ações de controle no que tange a eficiência e eficácia na execução dos 

trabalhos em todas as CGU-R. Com base nas constatações/achados de fiscalização frequentes 

e recorrentes, bem como no levantamento da legislação dos programas fiscalizados, pode-se 

propor protocolo para melhoria do sistema, a partir da criação de novas trilhas, proporcionando 

aos auditores mais celeridade no desenvolvimento dos trabalhos, otimizando a alocação do 

tempo, além de alinhar o sistema à realidade em que atuam.  

De acordo com a descrição de Knechtel (2014) da abordagem de pesquisa qualitativo-

quantitativa, os dados qualitativos são interpretados por meio de observação, engajamento 

participativo e análise do discurso, enquanto os dados quantitativos são interpretados por meio 

de símbolos numéricos. 

O mesmo ponto de vista é sustentado por Gatti (2004), que enfatiza que pesquisas 

qualitativas e quantitativas não são excludentes, mas se complementam e oferecem 
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possibilidades de compreensão dos fenômenos estudados. Segundo Flick (2004), a confluência 

das duas metodologias confere credibilidade aos achados, pois, além de uma forte 

fundamentação teórica descritiva, os dados estatísticos irão corroborar as observações e 

sustentar o conhecimento apreendido.  

Para o desenvolvimento do projeto de pesquisa foram implementadas coletas de dados 

como: análise de relatórios de fiscalização elaborados pelos auditores da Controladoria 

Regional da União no Estado do Piauí, levantamento de legislação dos programas FUNDEB, 

PNATE, PNAE (todos do Ministério da Educação), além de análises de documentos, tais como 

normas de criação e implantação do sistema ALICE. Foram identificados manualmente os 

problemas mais frequentes bem como as formas de identificá-los via sistema. Para isso foram 

elaboradas planilhas com a consolidação das informações obtidas. 

Quanto à análise dos relatórios de fiscalização elaborados pela CGU-PI, inicialmente 

foram realizadas pesquisas no sistema Ativa e no sistema e-Aud, de onde se extraíram os 

relatórios de fiscalização publicados no período de 2017 a 2021, totalizando 53 documentos. 

Em seguida, os achados constantes dos relatórios foram catalogados e consolidados em 

planilhas Excel, por programa de governo, de forma detalhada com as seguintes informações: 

Município/Achado/Tema Principal/Ano da realização da licitação ou evento/Ano em que 

ocorreu a fiscalização pela CGU/Ano da publicação do relatório/Valor do prejuízo levantado. 

Ressalta-se que as descrições sumárias dos achados foram classificadas por temas, criando-se 

itens de um Thesaurus de impropriedades. A partir desses dados, foram elaborados os Quadros 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 que serviram de fundamento para a criação das trilhas propostas.  

Com relação ao levantamento de legislação dos programas FUNDEB, PNATE, PNAE, 

foram realizadas pesquisas no sítio do Ministério da Educação e Cultura (MEC), nas páginas 

específicas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), onde foram 

encontrados leis, resoluções, portaria e outros documentos relativos à definição desses 

programas, seus objetivos e a forma da execução e aplicação dos recursos provenientes deles.  

No que se refere a análises de documentos, tais como normas de criação e implantação 

do sistema ALICE, foram feitas buscas na Intracgu, tendo sido encontrados, em uma página 

específica da Auditoria Interna, os citados documentos e outras diversas informações como: 

Trilhas de Auditoria, Riscos do processo de contratação e de gestão contratual, Processo de 
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avaliação preventiva de aquisições, Equipe responsável pela evolução dessa ferramenta de 

controle na CGU. 

Um outro procedimento aplicado para embasar a pesquisa foi a entrevista inicialmente 

prevista para ser realizada com os servidores da Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia 

da Informação (CGATI), envolvidos com o desenvolvimento do Sistema, com grau relevante 

de conhecimento acerca do fenômeno estudado no caso. Contudo, ao longo do estudo, a 

responsabilidade pelo sistema ALICE foi repassada para a Coordenação-Geral de Prospecção 

e Inovação (CGPRI), cujos servidores prestaram informações sobre o sistema, de forma a 

esclarecer as questões suscitadas no Roteiro CGATI.  

Na CGPRI a ferramenta conta com dois grupos de atores responsáveis pela sua 

evolução: a Comissão do ALICE com conhecimentos de negócio e a Equipe Técnica com 

conhecimentos técnicos de tecnologia da informação e de ciência de dados. A Comissão do 

ALICE consiste em um grupo de especialistas em compras e gestão de contratos públicos e 

usuários do sistema e são responsáveis pelas definições das trilhas, das funcionalidades e da 

prioridade das funcionalidades que ainda serão desenvolvidas. Já a Equipe Técnica são 

servidores responsáveis pela codificação da solução. 

Evidencia-se, também, a realização de entrevistas com AFFCs e TFFCs lotados na 

CGU-PI. A entrevista foi do tipo não estruturada, por meio de uma conversação livre, buscando 

obter informações sobre o tema específico. Nesse estudo as perguntas são em sua maioria 

abertas, com a possibilidade de serem respondidas dentro de uma conversação formal, tendo 

como base um roteiro de pesquisa composto por questões fechadas e/ou abertas.  

Quanto aos relatórios de fiscalização analisados, foram selecionados os relativos aos 

programas FUNDEB, PNATE PNAE, e a definição do período, o qual se fixou a partir do ano 

de 2017, resultando em 400 achados/constatações. O exame das informações foi limitado em 

um período de 5 anos (2017-2021), face ao grande volume de relatórios. A pesquisa foi 

realizada a partir de julho de 2022.  

Devido às características do objeto de estudo proposto, da instituição estudada e dos 

profissionais envolvidos no estudo, além dos objetivos pretendidos com este trabalho, optou-se 

por utilizar uma metodologia de pesquisa que permitisse alcançar um entendimento mais 

profundo do objeto de estudo com foco em medições e análises estatísticas.  
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Neste trabalho, como retromencionado, foram utilizadas como fontes de evidências a 

documentação oficial e a entrevista. Optou-se pelo tipo de entrevista semiestruturada, onde as 

perguntas são mais flexíveis, sendo a entrevista uma mistura de perguntas mais e menos 

estruturadas, podendo ser adicionadas outras questões durante o processo. Entre as 

possibilidades e contingências para a execução deste trabalho, inicialmente foram selecionados, 

para serem entrevistados, onze servidores da Controladoria Regional da União no Estado do 

Piauí, compostos por nove AFFC e dois TFFC, que atuam diretamente na atividade de auditoria 

governamental, todos com conhecimento e participação em trabalhos de fiscalização 

envolvendo os programas de governo analisados.  

Posteriormente foram realizadas entrevistas com os servidores lotados na Coordenação-

Geral de Prospecção e Inovação (CGPRI), responsáveis pelo suporte e aprimoramento do 

sistema. A intenção da escolha destes profissionais foi da possibilidade em explorar a visão 

quanto à viabilidade do uso do sistema ALICE nas atividades de fiscalização realizada nos entes 

subnacionais. Também buscou-se extrair informações sobre a utilização da IA na visão da 

gestão e na visão dos auditores e técnicos que utilizam, ou utilizarão, os benefícios dessas 

tecnologias diretamente em suas atividades. As entrevistas foram todas realizadas à distância, 

por meio do software Teams, quando foram encaminhados o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido, o Roteiro AFFC e TFFC e o Roteiro CGATI (atualmente CGPRI), os quais foram 

submetidos ao Comitê de Ética da Fundação Getúlio Vargas - FGV. (ver Apêndices A, B e C).  

Cabe mencionar que Bardin (2011) classificou as entrevistas como diretivas ou não 

diretivas, ou seja, fechadas e abertas, e as caracterizou como uma abordagem específica de 

pesquisa. Ele também enfatiza a complexidade da análise de conteúdo em entrevistas, que às 

vezes pode ser além da capacidade de algumas ferramentas de computador. 

O autor descreve os requisitos de pré-análise, exploração de material e tratamento de 

resultados para estruturar uma análise. A codificação e a inferência estão incluídas no 

tratamento das descobertas. Em sua seção final, abrange os procedimentos de análise, 

categorização, interpretação e informatização, fornecendo alguns exemplos úteis. As 

informações são organizadas na fase de pré-análise para a constituição do corpus da pesquisa. 

Para ajudar na interpretação final, os documentos são escolhidos, as hipóteses são 

desenvolvidas e os indicadores são desenvolvidos, porém é fundamental seguir algumas 

diretrizes: exaustividade - é aconselhável cobrir todos os aspectos do assunto sem omitir 
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nenhum; representatividade – diz respeito a amostras representativas de todo o universo; 

homogeneidade – neste caso, os dados devem ser consistentes, coletados com os mesmos 

métodos e envolver pessoas semelhantes; os artigos devem ser adequados aos objetivos da 

pesquisa para serem considerados pertinentes, e um elemento não pode ser categorizado em 

mais de uma categoria. 

Os critérios de categorização, ou seleção de categorias, são fornecidos por Bardin 

(2011). (classificação e agregação). Em geral, uma categoria é um método de pensamento que, 

em determinados períodos, resume a realidade. As categorias são vistas do ponto de vista da 

análise de conteúdo como rubricas ou classes que organizam elementos específicos com base 

em recursos compartilhados. 

7.  Principais achados decorrentes das fiscalizações realizadas 

pela CGU/PI nos municípios do Estado do Piauí e suas 

reincidências no período de 2017 a 2021 

Neste capítulo serão apresentados os principais achados decorrentes dos trabalhos de 

fiscalização realizados nos municípios do Estado do Piauí, executados pela Controladoria 

Regional da União no Estado do Piauí. O levantamento foi feito tendo por base os Relatórios 

de Avaliação e Apuração, cujo objetivo é averiguar a aplicação regular dos recursos públicos 

federais, por entes subnacionais, oriundos dos Programas FUNDEB, PNATE e PNAE, geridos 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. A escolha do Estado do Piauí 

escora-se no fato de a autora exercer as funções profissionais junto à CGUPI, sendo 

consequências o acesso integral e expedito aos retro citados relatórios. 

A análise abrangeu relatórios publicados na internet no período de 2017 a 2021, 

referentes a trabalhos de fiscalização realizados nos municípios de Beneditinos, Boa Hora, Bom 

Jesus, Boqueirão, Caracol, Curimatá, Esperantina, Fronteiras, Joaquim Pires, José de Freitas, 

Lagoa Alegre, Luzilândia, Massapê do Piauí, Miguel Leão, Monte Alegre, Nazaré do Piauí, 

Oeiras, Passagem Franca do Piauí, Picos, Regeneração, Ribeira do Piauí, São Gonçalo do Piauí, 

São Julião, São Raimundo Nonato, Teresina e União. 

No levantamento, constatou-se que, apesar das descrições sumárias dos achados serem 

distintas, os temas abordados eram quase sempre os mesmos. Ou seja, observou-se que algumas 
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irregularidades ou inconsistências apontadas nos relatórios eram recorrentes. O modus operandi 

dos gestores municipais quanto à prática das irregularidades era bem parecido.  

Salienta-se que os quatrocentos achados (constatações dos relatórios dos programas 

analisados) estão relacionados a apenas quinze temas referentes a problemas (Atuação 

ineficiente do Conselho Social; Contratação irregular; Deficiência nos controles relativos à 

execução contratual; Despesas inelegíveis; Gastos sem comprovação; Falhas/irregularidades na 

execução contratual; Inconsistências na execução do programa; Ineficiência na fiscalização 

contratual; Irregularidades/impropriedades na licitação; Não apresentação de documentos/ 

processos; Pagamentos irregulares; Sobrepreço/ Superfaturamento (subcontratação irregular); 

Não retenção de imposto; Uso inadequado de contratação direta; e Impropriedades na Aquisição 

de produtos oriundos da agricultura familiar).  

As informações foram compiladas e estão demonstradas, de forma sintética, por temas 

correspondentes aos problemas mais constatados pelas equipes de fiscalização em cada um dos 

programas avaliados.  

FUNDEB 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB é um Fundo especial, cujos recursos são 

destinados/distribuídos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o financiamento de 

ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, levando-se em 

consideração os respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no art. 211, 

§§ 2º e 3º da Constituição Federal.  

Nesse sentido, os Municípios utilizarão os recursos provenientes do FUNDEB na 

educação infantil e no ensino fundamental e os Estados no ensino fundamental e 

médio.(BRASIL, 2022b). De acordo com os dados do Portal da Transparência (BRASIL, 

2022a), no período de 2017 a 2021 foram descentralizados mais de R$ 200 bilhões sob a forma 

de recursos do FUNDEB aos entes subnacionais. Foram repassados ao Estado do Piauí e aos 

seus 224 municípios o montante de R$ 8,37 bilhões em recursos públicos para aplicação 

exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na 

valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. 
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No entanto, devido à capacidade operacional da CGU, bem como ao número de Estados 

e Municípios brasileiros e a quantidade de programas e ações do Governo Federal, o 

acompanhamento da execução do programa por este órgão de controle é realizado apenas em 

alguns entes subnacionais. Tal entendimento pode ser comprovado a partir do levantamento 

tendo por base os relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI, no período de 2017 a 2021. 

Dos 20 municípios fiscalizados no período destacado, verificou-se que em 16 prefeituras 

apontaram-se irregularidades onde foram apurados desvios de recursos públicos, ocasionando 

prejuízos ao erário no valor estimado de R$ 60,3 milhões: 

Quadro 4: Desvios de recursos oriundos do Programa FUNDEB, ocorridos nos 

municípios fiscalizados pela CGU/PI no período de 2017 a 2021. 

Município 
Ano realização 

Licitação/evento 
Ano fiscalização 

Ano Publicação 

Relatório 

Valor 

levantado/Prejuízo (R$) 

Beneditinos 2015 a 2019 2019 2022 2.896.738,16 

Boa Hora 2015 2017 2017 23.891,84 

Boqueirão do Piauí 2014 a 2016 2017 2017 724.038,81 

Caracol 2016 2017 2017 495.685,88 

Fronteiras 2017 a 2019 2019 2020 485.965,64 

Joaquim Pires 2020 2020 2020 42.119,58 

Massapê do Piauí 2013 2018 2019 306.960,87 

Miguel Leão 2016 e 2017 2018 2019 42.379,49 

Nazaré do Piauí 2017 e 2018 2019 2021 80.677,50 

Oeiras 2016 2017 2017 529.875,53 

Regeneração 2016 e 2017 2017 2017 87.501,34 

Ribeira do Piauí 2013 a 2015 2017 2017 1.550.124,56 

São Gonçalo do Piauí 2016 a 2018 2018 2019 502.251,69 

São Julião 2017 e 2018 2019 2020 658.501,88 

São Raimundo Nonato 2016 e 2017 2018 2019 957.619,28 

Teresina 2015 e 2016 2018 2020 50.901.695,26 

TOTAL 60.286.027,31 

Fonte: Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

Além dos prejuízos apontados, é importante destacar a ocorrência de outras 

irregularidades ou falhas de natureza não financeira detectadas pela equipe de fiscalização 

durante a realização dos trabalhos. O Quadro 5 traz os temas relacionados aos problemas 

constatados nas fiscalizações do Programa FUNDEB: 
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Quadro 5: Temas relacionados aos problemas detectados nas fiscalizações do programa 

FUNDEB. 

Problemas detectados 
Quant. 

Achados 
Municípios 

Atuação ineficiente do Conselho 

Social 
10 

Bom Jesus, Caracol, Massapê do Piauí, Oeiras, 

Regeneração, Ribeira do Piauí, São Gonçalo do Piauí e 

São Raimundo Nonato. 

Contratação irregular* 

11 

Beneditinos, Bom Jesus, Caracol, Oeiras, Regeneração, 

Ribeira do Piauí, São Gonçalo do Piauí, São Raimundo 

Nonato e Teresina . 

Deficiência nos controles relativos 

à execução contratual 
18 

Beneditinos, Caracol, Fronteiras, Joaquim Pires, Massapê 

do Piauí, Miguel Leão, Regeneração, Ribeira do Piauí, 

São Gonçalo do Piauí, São Raimundo Nonato. 

Despesas inelegíveis 
9 

Caracol, Oeiras, Regeneração, Ribeira do Piauí, São 

Gonçalo do Piauí, São Raimundo Nonato e Teresina. 

Gastos sem comprovação 
9 

Boqueirão do Piauí, Caracol, Ribeira do Piauí e São 

Julião.  

Falhas/irregularidades na execução 

contratual 
16 

Beneditinos, Boa Hora, Boqueirão do Piauí, Fronteiras, 

Miguel Leão, Nazaré do Piauí, Passagem Franca do Piauí, 

Ribeira do Piauí e São Gonçalo do Piauí 

Inconsistências na execução do 

programa 
11 

Bom Jesus, Caracol, Esperantina, Massapê do Piauí, 

Miguel Leão, Oeiras, Regeneração e São Raimundo 

Nonato. 

Ineficiência na fiscalização 

contratual 3 
Beneditinos, Fronteiras, Nazaré do Piauí. 

Irregularidades/impropriedades na 

licitação* 

49 

Beneditinos, Boa Hora, Bom Jesus, Caracol, Fronteiras, 

Joaquim Pires, Massapê do Piauí, Nazaré do Piauí, 

Oeiras, Passagem Franca do Piauí, Regeneração, Ribeira 

do Piauí , São Gonçalo do Piauí, São Julião, São 

Raimundo Nonato e União. 

Não apresentação de documentos/ 

processos 4 
Caracol e Ribeira do Piauí. 

Pagamentos irregulares 

23 

Beneditinos, Bom Jesus, Boqueirão do Piauí, Caracol, 

Miguel Leão, Oeiras, Regeneração, Ribeira do Piauí, São 

Gonçalo do Piauí, São Raimundo Nonato e Teresina,  

Sobrepreço/Superfaturamento* 
11 

Joaquim Pires, Massapê do Piauí, Nazaré do Piauí, 

Ribeira do Piauí, São Gonçalo do Piauí, e Teresina 

Não retenção de imposto 2 Oeiras e São Gonçalo 

Uso inadequado de contratação 

direta* 8 
Beneditinos, Fronteiras, Oeiras e União  

TOTAL 184 

Fonte: Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

* Possibilidade de verificação durante o processo licitatório. 

Depreende-se do Quadro 5 que 42% dos achados de auditoria correspondem a 

inconsistências ocorridas no processo licitatório, quais sejam: Irregularidades/impropriedades 

na licitação, sobrepreço, ao uso inadequado de contratação direta (contratação por dispensa ou 

por inexigibilidade sem a presença dos requisitos legais), e às contratações irregulares 

(contratos firmados com pessoas físicas para o exercício do magistério, sem a realização de 

concurso público ou processo seletivo). Estas constatações estão relacionadas à fase de 
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planejamento (ou início da execução dos programas analisados), que, quando bem elaborado e 

devidamente acompanhado, pode evitar outros problemas como gastos desnecessários, 

pagamentos irregulares, superfaturamentos e outros prejuízos sofridos pela Administração 

Pública e pela sociedade. 

Com relação às inconsistências descritas relacionadas ao tema 

“Irregularidades/impropriedades na licitação”, de maneira detalhada, constataram-se:  

• Falta de planejamento da contratação;  

• Deficiência ou ausência de pesquisa de preços;  

• Ausência de termo de referência ou com falhas/incompleto;  

• Restrições ao caráter competitivo do certame tais como exigência indevida de certidão 

de ‘quitação’ em vez de ‘regularidade’ fiscal exigência de Certificado de Registro 

Cadastral (expedido pelo ente contratante), exigência injustificada de registro da 

empresa junto ao Conselho Regional de Administração – CRA, exigência de indicação 

da equipe técnica, assim como a qualificação de cada membro, e exigência de visita 

técnica no município;  

• Ausência de estimativa dos quantitativos dos bens e critérios de mensuração dos 

quantitativos;  

• Vínculo entre as empresas participantes (funcionam no mesmo local ou sócio em 

comum);  

• Ausência de orçamento detalhado;  

• Não publicação do edital no diário oficial ou jornal de grande circulação;  

• Ausência do valor do objeto licitado;  

• Ausência de justificativa para não uso do pregão eletrônico;  

• Não identificação das escolas beneficiadas pela reforma;  

• Ausência de projetos básico e executivo;  

• Não fixação de idade máxima dos veículos;  

• Falta de clareza no edital e no termo de referência quanto a forma de apresentação das 

propostas;  

• Ausência de parecer jurídico; 

• Não exigência de comprovação de capacidade técnica/operacional, ocasionando a 

subcontratação total dos serviços;  
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• Contratação de empresa em que sócio tem vínculo com a prefeitura ou possui grau de 

parentesco com gestor municipal, etc.  

 

 

PNATE 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) consiste na 

transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção, 

seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, 

suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e 

lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de alunos 

da educação básica pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de 

serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar (BRASIL, 2022b). 

Segundo dados do Portal da Transparência (BRASIL, 2022a), no período de 2017 a 

2021, foram descentralizados aos entes subnacionais mais de R$ 3,4 bilhões em recursos 

públicos provenientes do Programa PNATE. Para o Estado do Piauí e seus municípios foram 

repassados o montante de R$ 129,5 milhões em recursos para prover o transporte escolar de 

alunos da educação básica pública residentes em áreas rurais. 

Nesse mesmo período, a CGUPI realizou ações de controle para fiscalizar a execução 

do Programa PNATE em 20 municípios do Estado do Piauí, com o objetivo de averiguar a 

aplicação regular dos recursos descentralizados pelo FNDE relativos ao referido programa. 

Com base nos relatórios publicados, aferiu-se que em 11 prefeituras municipais ocorreram 

desvios de recursos públicos, totalizando o montante estimado de mais de R$ 1,5 milhão: 

Quadro 6: Desvios de recursos oriundos do Programa PNATE, ocorridos nos municípios 

fiscalizados pela CGU/PI no período de 2017 a 2021.  

Município 
Ano realização 

Licitação/evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publicação 

Relatório 

Valor levantado/Prejuízo (R$) 

Beneditinos 2015 a 2019 2019 2021 283.430,28 

Boa Hora 2015 2017 2017 168.078,00 

Bom Jesus 2015 a 2017 2017 2019 31.445,48 

Caracol 2015 2017 2019 499.627,66 

Curimatá 2012 2015 2018 383.856,82 

Esperantina 2017 2019 2020 30.251,32 

Fronteiras 2017 2019 2020 55.468,64 

Monte Alegre do Pi 2013 a 2015 2016 2017 34.443,50 
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Município 
Ano realização 

Licitação/evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publicação 

Relatório 

Valor levantado/Prejuízo (R$) 

Nazaré do Piauí 2017 2019 2021 8.780,75 

São Julião 2016 a 2018 2019 2020 59.491,95 

São Raimundo Nonato 2017 2018 2019 600,00 

TOTAL    1.555.474,40  

Fonte: Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

Ademais, também foram constatadas irregularidades e/ou inconsistências não 

financeiras, mas que impactaram no atingimento do objetivo do programa. O Quadro 7 a seguir 

enumera os temas relacionados aos problemas mais detectados nas fiscalizações do Programa 

PNATE: 

Quadro 7: Temas relacionados aos problemas detectados nas fiscalizações do programa 

PNATE. 

Problemas detectados 
Quant 

Achados 
Municípios 

Atuação ineficiente do Conselho 

Social 
6 

Boa Hora, Bom Jesus, Massapê do Piauí, Regeneração, São 

Gonçalo do Piauí e São Julião. 

Contratação irregular* 1 União. 

Despesas inelegíveis 5 Boa Hora, Bom Jesus, Caracol e São Raimundo Nonato. 

Gastos sem comprovação 3 Caracol e São Julião. 

Falhas/irregularidades na execução 

contratual 
33 

Beneditinos, Boa Hora, Bom Jesus, Caracol, Esperantina, 

Fronteiras, Joaquim Pires, José de Freitas, Lagoa Alegre do 

Piauí, Massapê do Piauí, Oeiras, Regeneração, São Gonçalo 

do Piauí, São Julião, São Raimundo Nonato e União. 

Inconsistências na execução do 

programa 
1 União. 

Ineficiência na fiscalização contratual 2 Esperantina e Fronteiras. 

Irregularidades/impropriedades na 

licitação* 
34 

Beneditinos, Boa Hora, Bom Jesus, Caracol, Curimatá, 

Esperantina, Fronteiras, Joaquim Pires, José de Freitas, Lagoa 

Alegre do Piauí, Massapê do Piauí, Monte Alegre do Piauí, 

Oeiras, Regeneração, São Julião, São Raimundo Nonato, e 

União. 

Não apresentação de documentos/ 

processos 
3 Curimatá, Lagoa Alegre do Piauí e São Julião. 

Pagamentos irregulares 6 
Boa Hora, Bom Jesus, Curimatá, Esperantina e São Gonçalo 

do Piauí. 

Subcontratação Irregular 

(Sobrepreço/Superfaturamento)* 
13 

Caracol, Curimatá, Esperantina, Fronteiras, Monte Alegre do 

Piauí, Nazaré do Piauí, Regeneração, São Raimundo Nonato e 

União 

Uso inadequado de contratação 

direta* 
3 Oeiras, Picos e União 

TOTAL 110 

Fonte: Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

* Possibilidade de verificação durante o processo licitatório. 
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Infere-se das informações expostas no Quadro 7 que dos 110 achados de auditoria, 51 

se referem a inconsistências e fraudes na licitação (46,36%), considerando os achados 

relacionados ao sobrepreço, ao uso inadequado de contratação direta (contratação por dispensa 

ou por inexigibilidade sem a presença dos requisitos legais), e às contratações irregulares. No 

caso do Programa PNATE, especificamente nos municípios elencados, uma auditoria 

preventiva poderia ter economizado aos cofres públicos o montante de pelo menos R$ 1,5 

milhão, no período de 2016 a 2021.  

No que se refere às irregularidades/impropriedades na licitação, verificaram-se algumas 

semelhanças com as apontadas nos relatórios do FUNDEB:  

• Falta de planejamento da contratação;  

• Deficiência ou ausência de pesquisa de preços;  

• Ausência de termo de referência ou com falhas/incompleto;  

• Restrições ao caráter competitivo do certame tais como exigência indevida de 

certidão de ‘quitação’ em vez de ‘regularidade’ fiscal e exigência de visita 

técnica no município;  

• Vínculo entre as empresas participantes (funcionam no mesmo local ou sócio 

em comum);  

• Não publicação do edital no diário oficial ou jornal de grande circulação;  

• Não fixação de idade máxima dos veículos;  

• Falta de clareza no edital e no termo de referência quanto à forma de 

apresentação das propostas;  

• Ausência de parecer jurídico,  

• Não exigência de comprovação de capacidade técnica/operacional, ocasionando 

a subcontratação total dos serviços; 

• Ausência dos laudos de vistoria e documentação dos veículos;  

• Inclusão de veículos inadequados ao transporte escolar no edital, ou falta de sua 

especificação;  

• Empresa vencedora da licitação não localizada (Fantasma); e  

• Ausência de numeração e rubrica de documentos. 
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PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), popularmente conhecido como 

merenda escolar, é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

e visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos 

alunos. É considerado um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo e é 

o único com atendimento universalizado. O PNAE oferece alimentação escolar e ações de 

educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O 

governo federal repassa, a Estados, Municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter 

suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de fevereiro a novembro) para a cobertura de 

200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de ensino (BRASIL, 2022b). 

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Ministério Público. Com a Lei 

nº 11.947, de 16/6/2009, 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida 

que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades (BRASIL, 2022b). 

Em consulta às informações do Portal da Transparência (BRASIL, 2022a), verificou-se 

que, no período de 2017 a 2021, foram descentralizados aos entes subnacionais mais de R$ 

20,35 bilhões para suprir a alimentação escolar dos alunos da rede pública de ensino de todo o 

país. Desse montante, foram transferidos para o Estado do Piauí e seus 224 municípios mais de 

R$ 459 milhões em recursos públicos. 

Quanto ao acompanhamento da aplicação correta desses recursos, a CGUPI realizou 

fiscalizações em sete municípios do Piauí, entre 2017 e 2021, tendo por objeto os recursos 

oriundos do Programa PNAE, com a finalidade de zelar a aplicação regular dos recursos 

descentralizados pelo FNDE relativos ao referido programa. Com base nos relatórios 

publicados, aferiu-se que em todas as prefeituras fiscalizadas ocorreram desvios de recursos 

públicos, totalizando o montante estimado de mais de R$ 256 mil: 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm
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Quadro 8: Desvios de recursos oriundos do Programa PNAE, ocorridos nos municípios 

fiscalizados pela CGU/PI no período de 2017 a 2021. 

Município 
Ano realiz 

licitação/evento 

Ano 

fiscalização 

Ano Publi 

Relatório 

Valor levantado/ 

Prejuízo (R$) 

Boa Hora 2015 2017 2017 34.096,00 

Bom Jesus 2015 2017 2018 5.236,50 

Fronteiras 2017 a 2019 2019 2020 11.160,09 

José de Freitas 2019 2019 2021 77.613,79 

Lagoa Alegre 2019 2019 2021 113.482,53 

Oeiras 2016 2017 2020 12.384,75 

União 2017 a 2019 2021 2022 2.612,35 

TOTAL 256.586,01 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados constantes em Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

Os relatórios de fiscalização também apontaram a existência de outras irregularidades 

ou falhas de natureza não financeira constatadas pelos AFFC/TFFC durante a realização dos 

trabalhos. O Quadro 9 expõe os temas relacionados aos problemas encontrados nas 

fiscalizações do Programa PNAE e ilustra que, apesar de quase cinquenta por cento dos achados 

corresponder a “Inconsistências na execução do programa”, verifica-se um número 

considerável de constatações relacionadas a: Irregularidades/impropriedades na licitação, 

Impropriedades na Aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar, Uso inadequado de 

contratação direta (contratação por dispensa ou por inexigibilidade sem a presença dos 

requisitos legais), e Contratações irregulares, correspondendo a 23 casos em 106 (21,70%).  

Quadro 9: Temas relacionados aos problemas detectados nas fiscalizações do programa 

PNAE. 

Problemas detectados 

Quant 

Achados 
Municípios 

Atuação ineficiente do Conselho 

Social 10 

Boa Hora, Bom Jesus, Luzilândia, Massapê do Piauí, Oeiras, 

Regeneração e São Julião.  

Contratação irregular* 3 Bom Jesus, Massapê do Piauí e Oeiras. 

Despesas inelegíveis 2 União. 

Gastos sem comprovação 6 Fronteiras, José de Freitas, Lagoa Alegre e União. 

Deficiência/ausência de controle 4 Bom Jesus, Caracol, Oeiras e Regeneração. 

Inconsistências na execução do 

programa 52 

Boa Hora, Bom Jesus, Caracol, Fronteiras, Lagoa Alegre do 

Piauí, Luzilândia, Massapê do Piauí, Oeiras, Regeneração, São 

Julião e União. 

Ineficiência na fiscalização 

contratual   
Esperantina e Fronteiras. 

Irregularidades/impropriedades na 

licitação* 14 

Bom Jesus, Luzilândia, Massapê do Piauí, Oeiras, Regeneração, 

São Julião e União. 

Não apresentação de documentos/ 

processos 5 
Boa Hora, Caracol, Lagoa Alegre, Miguel Leão e São Julião. 

Pagamentos irregulares 4 Bom Jesus, Massapê do Piauí e Oeiras. 
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Problemas detectados 

Quant 

Achados 
Municípios 

Impropriedades na Aquisição de 

produtos oriundos da agricultura 

familiar* 5 

Regeneração, São Julião e União. 

Uso inadequado de contratação 

direta* 1 
União. 

TOTAL 106 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados constantes em Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

*Possibilidade de verificação durante o processo licitatório. 

Os principais fatos apontados nos relatórios de fiscalização do PNAE relacionados às 

irregularidades/impropriedades na licitação foram:  

• Falta de planejamento da contratação;  

• Deficiência ou ausência de pesquisa de preços;  

• Ausência de Termo de Referência ou com falhas/incompleto;  

• Restrições ao caráter competitivo do certame tais como exigência de documentos 

padronizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária -Anvisa, obrigatórios somente 

às empresas e/ou estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos e 

estabelecimentos com serviços de alimentação, exigência de Certidão do programa de 

prevenção de riscos ambientais – PPRA e Certidão do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional – PCMSO, exigência de documentação que comprove a implementação 

de “Boas Práticas na distribuição de alimentos”, exigência indevida de certidão de ‘quitação’ 

em vez de ‘regularidade’ fiscal e exigência de visita técnica no município; 

• Direcionamento da licitação;  

• Empresa licitante cujo sócio possui grau de parentesco com agente da prefeitura;  

• Aquisição dos produtos por lotes e não por itens;  

• Não numeração dos processos administrativos. 

De acordo com os relatórios analisados, aferiu-se que nas prefeituras fiscalizadas 

ocorreram desvios de recursos públicos, totalizando o montante estimado de mais de R$ 62 

milhões, conforme demonstrado no Quadro 10: 

Quadro 10: Desvios de recursos oriundos dos Programas FUNDEB, PNATE e PNAE, 

ocorridos nos municípios fiscalizados pela CGU/PI. 

Programa 
Ano realização 

Licitação/evento 
Ano fiscalização 

Ano publicação 

Relatório 

Valor levantado/Prejuízo 

(R$) 

FUNDEB 2015 a 2020 2017 a 2020 2017 a 2022 60.286.027,31 

PNATE 2012 a 2019 2015 a 2019 2017 a 2021    1.555.474,40  
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Programa 
Ano realização 

Licitação/evento 
Ano fiscalização 

Ano publicação 

Relatório 

Valor levantado/Prejuízo 

(R$) 

PNAE 2015 a 2019 2017 a 2021 2017 a 2022     256.586,01  

Total 62.098.087,72 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados constantes em Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

Atestou-se ainda que os quatrocentos achados, constantes dos relatórios analisados, 

estão relacionados a apenas quinze temas, como já comentado. Verificou-se das constatações 

analisadas um percentual razoável de falhas, erros ou fraudes ocorridas nos processos 

licitatórios relativos à execução dos programas fiscalizados, discriminado no Quadro 11: 

Quadro 11: Percentual de achados relacionados a irregularidades em licitações. 

Programa Total de achados Irregularidades em licitações (%) 

FUNDEB 184 42,00% 

PNATE 110 46,36% 

PNAE 106 21,70% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados constantes em Relatórios de fiscalização elaborados pela CGUPI. 

Diante dos fatos levantados, percebe-se que algumas dessas irregularidades poderiam 

ser sanadas ou combatidas previamente, ainda no início da licitação e assim antes da 

contratação, e de forma eficaz com o auxílio de ferramentas tecnológicas. Esse processo, além 

de diminuir as horas dispendidas pelo auditor nessas análises, seria de fundamental importância 

na prevenção de desvios de recursos públicos e combate à corrupção. 

Observou-se, ainda, que as fiscalizações realizadas pela CGU/PI tiveram por escopo 

atos e fatos administrativos já consumados ocorridos em períodos anteriores aos trabalhos de 

campo, ou seja, confirma-se o entendimento que o Controle Interno, quando averigua a 

aplicação dos recursos públicos federais descentralizados aos entes subnacionais, atua 

posteriormente, e algumas vezes concomitantemente à execução do programa. Dessa forma 

torna-se mais difícil evitar-se o prejuízo. Ademais, a sociedade só obtém conhecimento dos 

resultados dos trabalhos de fiscalização, em média, após um ou dois anos de concluídos os 

relatórios, quando estes costumam ser publicados na internet. Esse lapso temporal, mister 

sobressaltar, pode causar impactos negativos no controle realizado pela sociedade, diminuindo 

o estímulo que o cidadão teria em evitar ou combater a malversação do dinheiro público. 
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8. Resumo das entrevistas 

Neste capítulo são apresentadas as análises das entrevistas semiestruturadas realizadas 

junto aos servidores da CGU-PI, considerando a participação em trabalhos de fiscalização, 

assim como a utilização de informações oriundas de alertas emitidos pelo sistema ALICE em 

suas atividades de auditoria. As questões levantadas resultaram em uma divisão de quatro 

categorias (ver Quadro 12), as quais formam os subtópicos seguintes. O Apêndice E apresenta 

os quadros criados onde são realizadas as análises de conteúdo do texto transcrito das 

entrevistas relacionados a cada uma das categorias, e formam a base, junto às análises 

documentais, para a redação do texto dos resultados. Para efeitos de organização e melhor 

visualização, cada entrevistado foi relacionado a uma área específica de atuação: Fiscalização 

– 3 servidores; Auditoria – 2 servidores; Fiscalização de obras – 1 servidor; Operações 

Especiais – 4 servidores; Gabinete CGU-PI – 1 servidor; Tecnologia – 1 servidor. 

Quadro 12: Categorias 

Categoria Subcategorias (mais frequentes) 

Recursos Humanos 

Participação em fiscalizações 

Prorrogação da conclusão do trabalho 

Etapa mais trabalhosa 

IA integrante da equipe 

Utilização de sistemas 
Necessidade 

Quantidade adequada 

Desenvolvimento do sistema ALICE 

Grau de conhecimento dos auditores 

Utilização da ferramenta nas fiscalizações 

Aperfeiçoamento/melhoria 

Projetos e ideias Cenários futuros 

Fonte: Elaborado pela autora. 

8.1. Recursos Humanos 

Segundo os entrevistados, todos já teriam participado de trabalhos de fiscalização 

realizados junto ao Estado do Piauí e de seus municípios. A maior parte dos questionados 

apresentou como motivação para o desempenho da função fiscalizatória: colaborar com a boa 

gestão dos recursos públicos, com a possibilidade de levar mais benefícios à sociedade, 

devolução de recursos aos cofres públicos decorrentes de desvios, contribuir para melhoria das 

condições de vida das pessoas, a partir da busca por uma aplicação de recursos públicos federais 

de forma justa, eficiente e dentro da legalidade, redução dos desperdícios de dinheiro público e 
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combate à corrupção. Apenas um entrevistado28 reportou-se ao interesse por examinar a eficácia 

dos processos de governança. 

Com relação à ampliação dos prazos dos trabalhos, em função da necessidade de 

aprofundamento destes, os entrevistados informaram que alguns trabalhos de maior 

complexidade exigem mais tempo para serem concluídos. Em média essas prorrogações 

ocorrem entre duas semanas a um mês após o prazo final previsto. Dependendo do tipo de 

trabalho, escopo, unidade examinada, prioridade de outros trabalhos, esse tempo poderá chegar 

até a mais de dois meses.  

Indagados sobre qual etapa do trabalho requereria mais horas trabalhadas, se seria no 

planejamento, na análise documental ou na relatoria, os entrevistados informaram as fases de 

análise documental e elaboração do relatório. Apenas dois entrevistados29 informaram que a 

etapa que demanda mais tempo é na de planejamento dos trabalhos. Isso pode indicar que os 

auditores e técnicos investem muito tempo nas análises documentais, e que esse tempo poderia 

ser reduzido se pudessem contar com o auxílio de um sistema que fizesse um levantamento 

preliminar das informações contidas nos editais/termos de referência, de forma a detectar falhas 

ou irregularidades nesses atos convocatórios.  

8.2. Utilização de sistemas 

Todos os entrevistados demonstraram grande interesse pelo uso de tecnologia da 

informação para apoiar as atividades desenvolvidas pela CGU. No que tange aos sistemas 

corporativos que a CGU coloca à disposição dos auditores e técnicos como ferramenta de 

trabalho e pesquisa, questionou-se se são suficientes para obter as informações necessárias para 

que seja realizado um bom trabalho de fiscalização.  

Setenta por cento dos entrevistados entendem que os sistemas corporativos são 

suficientes, em especial o sistema Macros30, que é atualmente o mais utilizado nas atividades 

 
28 Entrevistado da área de Fiscalização. 
29 Entrevistados das áreas de Fiscalização e de Auditoria. 

30 Sistema de cruzamento de dados da CGU, sob a responsabilidade da Secretaria de Combate à Corrupção (SCC). 

Permite a consulta de Pessoas Físicas e Jurídicas, Unidades Gestoras e Municípios a partir do cruzamento de dados 

de várias bases de dados de diferentes fontes. É possível gerar relatórios, consultar informações relevantes, redes 
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de auditoria e fiscalização, pela gama de informações disponíveis nessa ferramenta, além de 

estar interligado com sistemas corporativos de outros órgãos federais, como a Receita Federal, 

viabilizando buscas complexas e uma abordagem mais assertiva em campo. No entanto, todos 

os entrevistados foram unânimes em afirmar que, apesar da CGU disponibilizar ótimos 

sistemas, dependendo do grau de aprofundamento dos trabalhos, faz-se necessário recorrer a 

sistemas fora da CGU para aprofundamento dos mesmos, para confirmação de informações ou 

mesmo para colher evidências, a exemplo o Sistema Sagres/TCE-PI (dados eminentemente 

referentes ao Estado e Municípios do Piauí). 

Ressalta-se que o apontamento feito por todos, em diversos pontos das entrevistas, 

confere aos sistemas uma visão de eficácia, eficiência e economicidade. Para os auditores e 

técnicos questionados, as ferramentas de tecnologia da informação são essenciais para 

dinamizar os trabalhos de auditoria e fiscalização, pois são capazes de realizar etapas do 

processo de auditoria “em um clique”, sendo que levaria dias para um auditor realizar o mesmo 

trabalho.  

Alguns entrevistados entendem que os sistemas ajudam, sobremaneira, a otimizar o 

tempo de execução de uma ação de controle, quer seja no âmbito de uma auditoria, quer seja 

no âmbito de uma fiscalização, permitindo, inclusive, um direcionamento, no tocante às áreas 

de riscos a serem tratadas com mais atenção. São indispensáveis tanto para o melhor 

planejamento das atividades quanto para a maior efetividade nas análises dos dados obtidos 

durante os trabalhos. Um dos entrevistados chegou a proclamar que “sem as ferramentas seria 

praticamente impossível realizar um trabalho de fiscalização a contento, quando quase todas as 

informações estão informatizadas.” 

Entretanto, além dos elogios feitos aos sistemas corporativos, algumas críticas foram 

mencionadas, como a falta de capacitações na utilização dessas ferramentas, assim como maior 

divulgação acerca da importância e em qual momento os sistemas deveriam ser utilizados. Além 

disso, alguns entrevistados responderam que algumas ferramentas de TI deveriam ser voltadas 

mais para as atividades finalísticas. Dever-se-ia, também, ampliar as bases de dados disponíveis 

para pesquisa; tornar a interface dos sistemas mais amigáveis ao usuário, entre outras. 

 

de relacionamentos, listas de cruzamento de entidades, Unidades Gestoras e Pessoas Físicas e Jurídicas e redes 

sociais delas. 
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8.3. Familiaridade com o sistema ALICE 

Ao serem questionados se conheciam o sistema ALICE, os entrevistados responderam 

positivamente, sendo que a maioria demonstrou compreensão para que serve e como a 

ferramenta funciona. Destacaram a importância do sistema, no sentido de direcionar o auditor 

para os pontos chaves onde podem estar ocorrendo falhas, permitindo uma atuação preventiva 

e consequentemente gerando economia de recursos, uma vez que pode resultar até no 

cancelamento da licitação. Um31 dos entrevistados apesar de considerar a ferramenta 

interessante e importante, entende que ainda carece de uma melhor depuração por parte da CGU 

na definição das trilhas de auditoria. Percebeu-se, ainda, que apenas quatro entrevistados32 

fizeram uso desse sistema. 

Outro foco levantado foi quanto ao valor que o sistema ALICE poderia agregar aos 

trabalhos de fiscalização, sendo que as respostas foram basicamente divididas em três grupos. 

Um grupo33 no qual os entrevistados informaram não ter como opinar, já que nunca utilizaram 

essa ferramenta. O segundo grupo34 onde os auditores/técnicos afirmaram que o sistema atende 

às demandas de trabalho, porém nunca fizeram uso deste, e o terceiro grupo35 em que os 

servidores já tinham utilizado essa ferramenta. 

Ressalta-se que, no segundo grupo, todos informaram que o sistema ALICE agrega 

valor aos trabalhos de fiscalização pois otimiza a análise de editais de licitações, permitindo um 

maior escopo com mais produtividade e oferece subsídios para que a CGU possa agir 

preventivamente, evitando que editais que já nascem viciados passem despercebidos. E mesmo 

em casos em que não é possível atuar preventivamente a partir de alertas do ALICE, por 

insuficiência de pessoal ou outro motivo, as licitações para as quais foram emitidas alertas 

integram a amostra de processos a serem analisados numa auditoria futura daquela unidade. 

Além disso, ao se analisar editais e termos de referência de prefeituras ou sistema S, por 

exemplo, utiliza-se alertas que o Alice emitiu para processos com objetos semelhantes de forma 

a ganhar tempo na análise. 

 
31 Entrevistado da área de Operações Especiais. 
32 Três entrevistados da área de Operações Especiais e um do Gabinete da CGU-PI. 
33 Entrevistados das áreas de Fiscalização, Auditoria e Fiscalização de obras. 
34 Um entrevistado da área de Fiscalização, um da área de Auditoria, um da área de Operações Especiais e um da 

área Gabinete CGU-PI. 
35 Três entrevistados da área de Operações Especiais. 
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Contrariamente, o terceiro grupo, entende que o sistema ALICE não agrega valor aos 

trabalhos de fiscalização, sendo este importante especificamente no acompanhamento das 

atividades dos órgãos públicos federais, bem como na identificação de possíveis problemas em 

licitações e prejuízos potenciais nas contratações decorrentes dessas licitações. O foco maior 

do trabalho de fiscalização, realizada pela CGU-PI, é nos entes subnacionais piauienses, os 

quais não estão contemplados no ALICE, restrito à área federal. Outro ponto abordado por um 

entrevistado é que a maioria das trilhas disponíveis no sistema são meramente formais ou 

trazem resultados falso-positivos. 

8.4. Projetos e ideias 

Com o intuito de obter opiniões e sugestões sobre o aprimoramento do sistema ALICE, 

perguntou-se quais as melhorias que poderiam ser feitas no sistema de forma que este pudesse 

ajudar mais no trabalho desenvolvido pelo entrevistado. Cinco dos onze entrevistados 

responderam que não poderiam opinar e nem propor melhoria, haja vista que não faziam uso 

da ferramenta em suas atividades laborais do dia a dia. 

Por outro lado, os demais entrevistados apresentaram algumas sugestões de 

aperfeiçoamento de maneira que possam fazer melhor e maior uso do sistema ALICE, como 

trilhas mais assertivas (diminuição dos casos de falsos positivos), com a identificação de 

situações mais relevantes e sensíveis nos processos licitatórios promovidos pela Administração 

Pública, a emissão de alertas que contemplassem as licitações dos entes subnacionais (editais 

de licitações dos Estados e Municípios relativas a recursos federais recebidos). 

E no que tange às ações que gostariam que fossem automatizadas, os entrevistados 

manifestaram interesse que a inteligência artificial fosse utilizada em coletas de dados dos 

portais da transparência dos entes federativos36. Além disso, também acrescentaram a pesquisa 

de situações indicativas de fraudes em processos de licitação/contratação, a exemplo de 

semelhanças em propostas de licitantes que indicariam que elas foram elaboradas 

conjuntamente; Consultas a alguns sites e extração de dados para tabulação e análise; Extração 

de dados dos portais da transparência e elaboração de planilhas; e Análise de extratos bancários. 

Para um dos entrevistados37, o ideal, num futuro, seria o sistema de IA realizar consultas 

básicas de qualquer trabalho de fiscalização/auditoria como: examinar determinada empresa e 

 
36 Entrevistado da área de Auditoria. 
37 Entrevistado da área de Operações Especiais. 
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seus sócios/responsáveis no sistema Macros e baixar os arquivos relacionados à consulta; 

buscar os dados de execução financeira e orçamentária dessa empresa nos Portais das 

Transparências dos entes subnacionais (pois os dados do portal federal já se encontram na 

Macros); localizar as licitações e contratos dessa empresa no site do TCE/PI; pesquisar notícias 

relacionadas a ela e a seus sócios/responsáveis na internet; e buscar dados no Cartório Judicial 

relacionados à empresa e aos seus sócios/responsáveis. 

Por fim, restou demonstrada, apesar dos inúmeros sistemas existentes na CGU, a 

necessidade de se dedicar mais recursos para o desenvolvimento das tecnologias de IA, quer 

humanos, quer técnicos, para utilizar essas tecnologias na resolução de problemas de eficiência 

e eficácia no cumprimento da missão institucional e dos trabalhos desenvolvidos pelos AFFC 

e TFFC. 

Importante destacar que com o uso de tecnologias de IA o controle das entidades torna-

se mais tempestivo, ou seja, mais eficiente, e a descoberta de irregularidades e/ou 

impropriedades mais eficaz. E segundo Schneider (2021), há também um ganho de “rapidez no 

processamento, rapidez na obtenção de certos resultados e rapidez em lidar com volumes de 

dados muito grandes”. São também mais econômicos em termos de utilização de recursos em 

todo o processo de desenvolvimento e execução pois conhecendo os algoritmos, é uma questão 

de implementação do código, ou seja, o desenvolvimento, praticamente todo o 

desenvolvimento, é feito pelo próprio órgão de controle, utilizando a própria estrutura deste. 

Ficou claro de que o foco atual quanto ao uso do sistema ALICE está centrado nas 

licitações e contratos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública federal. A 

ideia atual é explorar as possibilidades que as tecnologias inteligentes proporcionam para 

conseguir bons resultados atingindo a confiabilidade e maturidade para só então aproveitar e 

expandir para as licitações e contratos firmados pelos entes subnacionais. 

8.5. Visão da CGPRI 

Neste tópico será abordada a visão da equipe responsável pela evolução e pelas 

definições das trilhas, das funcionalidades e da prioridade das funcionalidades que ainda serão 

desenvolvidas. Atualmente essa competência foi delegada à Coordenação-Geral de Prospecção 

e Inovação – CGPRI, composta pela Comissão do ALICE e pela Equipe Técnica. A entrevista 

semiestruturada foi feita junto aos servidores da Equipe Técnica, considerando o grau de 
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conhecimentos técnicos acerca do sistema, bem como de suas aplicabilidades. As questões 

levantadas resultaram no diagnóstico que segue. 

De acordo com a CGPRI, tem-se previsão de que o sistema ALICE acessará o Portal 

Nacional de Contratações Públicas previsto na nova Lei de Licitações, não impactando na 

continuidade do acesso a outros sites de compras públicas, como DOU e Licitações-e, Bases de 

SP (BEC). Com relação aos objetos analisados pelo sistema, apenas editais de licitações e 

extratos de contratos servem de base para os exames realizados pela ferramenta, convênios 

ainda não estão no escopo do ALICE. Já no que tange aos editais e contratos firmados pelas 

Prefeituras Municipais cujas fontes de recursos são oriundas da União, a equipe salientou que 

apenas São Paulo utiliza algumas consultas para recursos federais destinados a outros entes, 

entretanto estas consultas não foram detalhadas. 

Quanto às perspectivas futuras do sistema ALICE, a equipe destacou que um dos 

objetivos será cobrir mais fases da licitação, aumentar a quantidade e precisão das trilhas, 

integração para geração de trilhas direto no novo sistema de compras, inclusão de aquisições 

por outros entes com recursos federais e novas interfaces de relatórios e pesquisas. E no que diz 

respeito à existência de possibilidade de aperfeiçoamento com propostas para melhorar o 

trabalho das Regionais no que tange às especificidades dos Municípios e Estados, expandindo 

as suas regras de negócio, assinalaram que há uma iniciativa para replicar as atividades de São 

Paulo em outras Regionais. 

No tocante aos programas FUNDEB, PNATE e PNAE, mencionaram não existir ainda 

trilhas específicas que abarcam uma análise do cumprimento do estabelecido em suas normas, 

mas está no roadmap para futuras melhorias a possibilidade da utilização de dados oriundos de 

outros sistemas de compras estaduais pelo sistema Alice, como ocorre no Estado de São Paulo, 

dependendo apenas da implementação da decisão pelos demais entes. 

A Equipe Técnica também informou que algumas falhas ou erros de alertas emitidos 

pelo sistema Alice já foram reportadas pelos usuários - os chamados falsos positivos, que são 

os comunicados registrados no sistema e-Aud pelos usuários. Quando da ocorrência desses 

problemas, a Comissão do ALICE, que possui um responsável por cada trilha, avalia as 

necessidades de melhorias ou suspensão das trilhas com falhas e/ou erros. 

Por fim, questionou-se sobre como é o protocolo para a criação de uma nova trilha, se 

começa a partir de uma demanda das áreas finalísticas ou se é uma decisão da própria CGPRI. 
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Em resposta, o entrevistado, reportando o entendimento da equipe, informou que a coordenação 

finalística pode propor trilhas, mas cabe a Comissão do ALICE definir quais serão 

implementadas e de que modo será estabelecida sua prioridade. 

8.6. Matriz Estrutural 

Após explicitação detalhada de cada variável (subcategoria), para facilitar a análise e a 

identificação das relações existentes entre as variáveis, elaborou-se a matriz estrutural, que por 

sua vez, constitui a base necessária a qualquer reflexão prospectiva, 

Quadro 13: Definição das Variáveis 

Categoria Variáveis (Subcategorias) Descrição 

Recursos 

Humanos 

Participação em fiscalizações 

Indicador binário, positivo em caso de o entrevistado 

haver participado de trabalhos de fiscalização em 

municípios. 

Necessidade de prorrogação 

da conclusão do trabalho 

Indicador binário, positivo no caso de já ter havido a  

necessidade de ampliar o prazo de algum trabalho 

para aprofundar a investigação. 

Etapa mais trabalhosa 

Relaciona-se às fases do trabalho que mais 

demandam tempo: planejamento, análise 

documental ou relatoria. 

IA integrante da equipe 

Opinião, positiva, negativa, ou neutra, sobre 

ferramentas de tecnologia de informação como 

apoio no trabalho de auditoria (fiscalização). 

Utilização de 

sistemas 

Quantidade adequada 

Indicador binário, positivo no caso de concordar que 

os sistemas corporativos que a CGU disponibiliza 

como ferramenta de trabalho são suficientes para 

buscar as informações necessárias para que seja 

realizado um bom trabalho de fiscalização. 

Grau de conhecimento dos 

auditores 

Indicador binário, positivo em caso de já ter ouvido 

falar do sistema Alice, tendo por complemento, em 

caso positivo, detalhes a respeito do conhecimento. 

Desenvolvimento 

do sistema 

ALICE 

Utilização da ferramenta nas 

fiscalizações 

Indicador binário, positivo em caso  de indicar que o 

sistema ALICE agrega valor ao trabalho de 

fiscalização, tendo por complemento,  em caso 

positivo, de que forma se dá este acréscimo de valor. 

Aperfeiçoamento/melhoria 

Questão aberta, a respeito de sugestões de melhoria 

no ALICE, para que esse sistema pudesse ajudá-lo 

mais em seu trabalho. 

Projetos e ideias Cenários futuros 

Questão aberta, a respeito de sugestões de 

automatização de ações que o entrevistado faz 

reiteradamente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O preenchimento da matriz teve natureza qualitativa. Para cada par de variáveis, 

atribuiu-se a seguinte questão: existe uma relação de influência direta entre a variável x e a 

variável y? 
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Nos casos em que a resposta fosse negativa, atribui-se nota (0). Nos casos em que a 

resposta fosse positiva, as notas foram atribuídas em função do grau de influência direta, 

conforme a percepção da autora, ou seja, nota (1) se considerada influência fraca; nota (2) se 

considerada média influência; e nota (3) se a influência fosse considerada forte. 

Para a construção da matriz estrutural prospectiva, utilizou-se a forma quadrática, em 

que as variáveis são confrontadas com elas mesmas, tendo resultado de dupla entrada em linha 

e em coluna, formando-se, assim, uma matriz de 10 linhas e 10 colunas (10x10), a seguir 

demonstrado: 

Quadro 14: Matriz Estrutural 

 
 
 
 
 

X 

 
Y 

Participação 

em 

fiscalizações 

Necessidade de 

prorrogação da 

conclusão do 

trabalho 

Etapa mais 

trabalhosa 

IA integrante 

da equipe 

Quantidade 

adequada de 

sistemas 

para buscar 

as 

informações 

necessárias 

Grau de 

conhecimento 

dos auditores 

sobre ALICE 

Utilização do 

ALICE nas 

fiscalizações 

Aperfeiçoamento/ 

melhoria do 

ALICE 

Cenários 

futuros de 

automatização, 

em geral 

Participação em 

fiscalizações 
  2 3 3 3 3 3 3  3 

Necessidade de 

prorrogação da 

conclusão do 

trabalho 

3    3  3  3     3  3  

Etapa mais 

trabalhosa 
1 2     1 2  0  3  2  3 

IA integrante da 

equipe 
0  2  2     3  0 3   3 2  

Quantidade ade-

quada de sistemas 

para buscar as 

informações 

necessárias 

0  3 3 0     0 0 2 3 

Grau de conhe 

cimento dos 

auditores sobre 

ALICE 

0  3 2 3 2    3 3 2 

Utilização do 

ALICE nas 

fiscalizações 

0 3 2 3 2 3   3 2 

Aperfeiçoamento/ 

melhoria do 

ALICE 

0  3  2 3 3 0 3   2 

Cenários futuros 

de automatização, 

em geral 

 0 0  2 3 3 0 1 2   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

9. Proposta de criação de novas trilhas como apoio ao trabalho de 

fiscalização nos entes subnacionais  

No capítulo 7 foram apresentados os principais achados decorrentes dos trabalhos de 

fiscalização realizados nos municípios do Estado do Piauí, executados pela CGUPI, tendo por 

objetivo zelar pela aplicação regular dos recursos descentralizados pelo FNDE para execução 

dos Programas FUNDEB, PNATE e PNAE por entes subnacionais. Com base nas informações 
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compiladas, observou-se que muitos achados ocorrem de forma reiterada. No que tange aos 

achados relativos às irregularidades/impropriedades nas licitações, verificou-se que algumas 

inconsistências eram comuns em todos os municípios fiscalizados. E como são falhas e/ou 

ilegalidades existentes no edital ou no termo de referência, poderiam ser detectadas previamente 

e de forma mais ampla, abrangendo os 26 Estados da federação, o Distrito Federal e os 5.570 

Municípios que compõem a República Federativa do Brasil, com o auxílio do sistema ALICE. 

No entanto, atentou-se para o fato de que o sistema ALICE é utilizado mais nos trabalhos 

de auditoria do que nos de fiscalização, tendo em vista que sua fonte de informações são, 

atualmente, o Sistema ComprasNet; o Sistema Licitações-e; o Diário Oficial da União (DOU); 

as Bases de despesas de São Paulo que são: Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo; Portal 

da Transparência de São Paulo; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e Tribunal de 

Contas dos Municípios de São Paulo. 

Assim, as licitações realizadas pelos entes subnacionais para execução dos programas 

supracitados não são abrangidas pela auditoria preventiva realizada pela ferramenta em 

comento. Porém, levando em consideração a previsão na nova lei de licitações de um Portal 

Nacional de Contratações Públicas, no qual os editais de licitação deverão ser publicados, 

conforme disposto no art. 54 da Lei 14.133/2021 (vigência a partir de 01/04/2023), a 

possibilidade de englobar todas as licitações aumentará, na medida em que o dispositivo seja 

cumprido. 

Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e 

manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP). 

Importante ressaltar que, embora haja a possibilidade de aumentar a abrangência da 

auditoria prévia aos entes subnacionais, nem todas as trilhas existentes lhes são aplicáveis. 

Além disso, observou-se a ocorrência de achados frequentes nos municípios fiscalizados, para 

os quais inexistem trilhas específicas. Dessa forma, e considerando que o Parecer Técnico de 

Solução da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI (CGU, 2022) sugere que o sistema 

deve permitir a inclusão de trilhas/análises por parte da área de negócios, serão apresentadas a 

seguir proposições de novas trilhas, tendo como foco específico os Programas FUNDEB, 

PNATE e PNAE. Ressalta-se que os dados levantados/elencados (tais como: Tipo de alerta que 

gera; Principal risco envolvido; Fase de aquisição, Aplicável às seguintes fontes de dados; Tipo 

de análise realizada; Descrição da tipologia e Critérios de auditoria), estão em conformidade 

com o padrão utilizado pela CGU para criação de trilhas do sistema ALICE. 
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9.1. Trilhas relacionadas ao Programa FUNDEB 

I - Exigência de visita técnica no município38 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Edital com cláusulas restritivas à competitividade 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia 

A análise visa identificar nas licitações realizadas pelos municípios, especificamente 

para contratação de serviços de transporte escolar, casos de exigência de visita técnica na fase 

de habilitação. Tal exigência pode ser considerada abusiva, uma vez que restringe o caráter 

competitivo do certame. A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021) veda ao 

agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, incluir nos editais ou 

documentos que editar situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo do processo licitatório. 

Dessa forma, não cabe à Administração Pública: 

Inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a obrigatoriedade de 

comparecimento ao local da prestação dos serviços a serem contratados, quando, por 

sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, 

pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de 

maneira a preservar o que preconiza o art. 3ª caput, e §1°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, 

sendo suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a 

execução do objeto - Acórdão TCU n° 2.150/2008-P. (BRASIL, 2008). 

Registre-se, finalmente, que hodiernamente em face de avanços tecnológicos, como o 

de mapeamento por satélite de todo o globo (verbi gratia Google Earth), tal exigência revela-

se ainda mais despropositada e anacrônica. Além disso, o georreferenciamento de rotas a serem 

servidas pelos prestadores de serviços asseguraria certeza e objetividade aos objetos dos 

certames licitatórios, prescindindo de visitas técnicas in loco. 

 

Critérios de Auditoria 

- Constituição Federal/1988 

A Constituição da República do Brasil preceitua em seu art. 37, caput e inciso XXI: 

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

 
38 Achado também verificado com frequência nas fiscalizações realizadas no Programa PNATE. 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Logo, a escolha administrativa está delimitada não apenas pela Lei de Licitações e 

Contratos, como também pela própria Constituição. O mandamento constitucional estabelecido 

no art. 37, inciso XXI, da CF/88 não admite exigências que superem ao mínimo necessário para 

assegurar a obtenção, pela Administração, de uma prestação de qualidade adequada. 

- Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021 

A Lei nº 8.666/93 dispõe em art. 2º, § 1º, inciso I ser vedado aos agentes públicos  

Art. 2º (...) 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato” 

Com o surgimento da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 

14.133 publicada em 01/04/2021, e a consequente revogação da Lei nº 8.666/93, a proibição de 

cláusulas ou condições restritivas ao caráter competitivo das licitações continuou prevista no 

art. 9º da nova lei: 

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e 

contratos, ressalvados os casos previstos em lei: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que: 

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, 

inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas; 

b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do 

domicílio dos licitantes; 

c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato; 

- Entendimentos do TCU 

No Acórdão n° 727/2009-P, o TCU considerou que a vistoria obrigatória só é justificada 

para os casos em que haja a comprovada imprescindibilidade, como imprescindível a 

formulação das pretensas propostas, contrariamente pode possibilitar o conhecimento prévio 

dos participantes, contribuindo para o conluio de empresas, restringe a competitividade, 

depõem contra os princípios da moralidade e da isonomia (BRASIL, 2009a). 
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O TCU pacificou entendimento de que a obrigatoriedade de visita técnica ao ente 

licitante é uma condição restritiva ao caráter competitivo. Exemplo desse entendimento consta 

no Acórdão n° 1.265/2010-P (BRASIL, 2010). Para o relator, conforme esta jurisprudência, 

“não existe fundamento legal para se exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita 

técnica seja realizada durante esta fase”. 

A visita técnica deve ser compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, 

e não como uma obrigação imposta pela Administração (Acórdãos n° 890/2018, 2.150/2008, 

727/2009, 1.842/2013 e 234/2015, todos do Plenário).  

 

II - Exigência de Certificado de Registro Cadastral 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Edital com cláusulas restritivas à competitividade 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia 

A trilha visa identificar nos Editais de licitação ou outros documentos, como o Termo 

de Referência, cláusula com exigência de Certificado de Registro Cadastral (CRC) ou de 

certidão emitidos pelo ente que conduz a licitação, com exclusão da possibilidade de 

apresentação de documentação apta a comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitação. 

A existência de tal condição limita a participação no certame a empresas que não 

disponham de CRC emitido pelo ente licitante. Não se pode retirar a possibilidade de que 

interessados em participar do certame cumprissem as exigências de habilitação por meio da 

apresentação de documentação suficiente para tanto e não somente por meio dos referidos 

certificado ou certidão. A obrigação de apresentar o CRC constitui fator impeditivo para que as 

empresas que nunca participaram de licitações no órgão ultrapassem a fase de habilitação.  

A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em obrigação, de 

forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas cadastradas. 

Critérios de Auditoria 

- Constituição Federal/1988 
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A escolha administrativa está delimitada não apenas pela Lei de Licitações e Contratos, 

como também pela própria Constituição. O mandamento constitucional estabelecido no art. 37, 

inciso XXI, da CF/88 não admite exigências que superem ao mínimo necessário para assegurar 

a obtenção, pela Administração, de uma prestação de qualidade adequada. 

- Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021 

De acordo com o art. 32 da Lei nº 8.666/1993 o Certificado de Registro Cadastral poderá 

substituir a documentação exigida na fase de licitação, porém de forma alternativa (ou uma ou 

outra), não exclusiva: 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

(...) 

§ 2o O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1 do art. 36 substitui 

os documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas 

em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte 

a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação.  

§ 3o A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro 

cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o 

registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta Lei. 

Por sua vez, a nova Lei de Licitações, em seu art. 70 prevê a substituição da 

documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-

financeira pelo registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no 

edital e que o registro tenha sido feito em obediência a referida lei. Importante ressaltar que a 

lei não menciona a obrigatoriedade da apresentação de apenas o certificado de registro cadastral 

pelo licitante, mas que este poderá ser substituído pela documentação obrigatória para a 

habilitação. 

 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão n.º 2.951/2012-Plenário, TC-017.100/2012-1, rel. Min. Raimundo Carreiro, 

31.10.2012. A exigência de certificado de registro cadastral ou de certidão emitidos pelo ente 

que conduz a licitação, com exclusão da possibilidade de apresentação de documentação apta a 

comprovar o cumprimento dos requisitos de habilitação, afronta o comando contido no art. 32 

da Lei nº 8.666/1993 (BRASIL, 2012a). 

- Acórdão 2.857/2013-Plenário, TC 028.552/2009-1, relator Ministro Benjamin Zymler, 

23.10.2013. É ilegal a exigência, como documento de habilitação, de certificado de registro 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-117202&texto=2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f2532322b414e442b2b2532384e554d41434f5244414f253341323835372b4f522b4e554d52454c4143414f253341323835372532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031332b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f25334132303133253239&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0
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cadastral (CRC). A faculdade legal de apresentação do CRC não pode se converter em 

obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao conjunto de empresas 

cadastradas. O relator observou que "os registros cadastrais se destinam a racionalizar o 

processo licitatório para órgãos públicos que realizam certames com frequência, dispensando 

as empresas que detenham o CRC, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 8.666/1993, de 

apresentarem parte dos documentos de habilitação listados nos artigos 28 a 31 da Lei de 

Licitações".  

Acrescentou ainda que "a faculdade legal de se apresentar o CRC... não pode se 

converter em obrigação, de forma a restringir a competitividade dos certames ao universo de 

empresas cadastradas pelo órgão estadual". Por fim, considerando que, no caso concreto, 

apenas uma empresa, além da vencedora, participou do certame, propôs a rejeição do recurso 

sobre a questão, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido. O Tribunal endossou a proposta 

do relator (BRASIL, 2013a). 

 

III - Ausência de informações detalhadas do objeto contratado 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Falta de clareza e precisão do objeto, acarretando contratação que 

não atenda à necessidade da administração. 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia 

A trilha tem por intuito identificar casos de ausência de dimensionamento do 

quantitativo do objeto contratado, de declaração imprecisa do objeto, levando a que a natureza, 

as quantidades ou o prazo não fiquem claros, com consequente contratação que não atenda à 

necessidade da organização. 

O Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar 

avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, 

estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 

cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 

contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo 

de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva. 
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Um dos pontos para o êxito de uma licitação está rigorosamente na capacidade de 

definir, com clareza e precisão, o objeto pretendido. Em vários dispositivos, a Lei nº 8.666/1993 

aponta como vetor da atuação administrativa e dever do gestor público a indicação de qualidade 

do produto. A Administração tem o dever de indicar o objeto pretendido na licitação, inclusive 

com as características necessárias à qualidade satisfatória. 

O Tribunal de Contas da União – TCU destacou a importância da correta definição do 

objeto, evitando a especificação insuficiente do objeto licitado como a ausência de quantitativos 

e periodicidade dos serviços, com potencial de impedir a apuração dos custos e a formulação 

das propostas pelas empresas interessadas, ocasionando restrição à competitividade. A egrégia 

corte também destaca os danos potenciais que a definição insuficiente do objeto pode causar no 

procedimento licitatório, comprometendo a lisura do certame e violando princípios centrais 

para a correta efetivação da aquisição pública. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

A Magna Carta estabelece no art. 37, inciso XXI, que seja assegurada a igualdade de 

condições a todos os concorrentes, que requer clareza e precisão no objeto a ser contratado, 

assegurando à Administração aquisição de qualidade. 

- Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 14.133/2021 

A Lei n° 8.666/93 prescreve em seus art. 7º, §4º e art.40, I a obrigatoriedade da descrição 

de forma clara e precisa do objeto a ser contratado:  

Art. 7º, § 4º) É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 

correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. [...] 

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da 

repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da 

licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento 

da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e 

indicará, obrigatoriamente, o seguinte: I - objeto da licitação, em descrição sucinta e 

clara; 

- Lei n° 10.520/2002. 

Há também previsão legal quanto a especificidade do objeto licitado na Lei nº 

10.520/2002 (Lei do Pregão), em seu art. 3º: 

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente 

justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento 

e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; II - a 

definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

Entendimentos do TCU 

- Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - 

Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação - versão 1.0. - A definição do objeto 

deve indicar, de modo sucinto, preciso, suficiente e claro, o meio pelo qual uma necessidade da 

Administração deverá ser satisfeita, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias que limitem a competição. Deve explicitar de modo conciso, mas completo, o 

que a Administração deseja contratar. 

- Súmula 177/TCU - A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 

concorrentes potenciais das condições básicas da licitação. Na hipótese particular da licitação 

para compra, a quantidade demandada é essencial à definição do objeto do pregão. 

- Acórdão 682/2006 Plenário - Discrimine, de forma precisa, no edital de licitação e no 

respectivo contrato, o objeto a ser adquirido, fornecendo todos os elementos necessários à sua 

caracterização, tanto quantitativa como qualitativamente, em observância ao disposto no art. 

55, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. Do mesmo modo, elabore o projeto básico do serviço a ser 

prestado previamente ao certame, no grau de detalhamento exigido nos arts. 6º, inciso IX, e 7º 

da Lei nº 8.666/1993, especificando, para os contratos que lidarem com o fornecimento de mão-

de-obra, a relação das atividades que serão desempenhadas pelos agentes da empresa 

contratada, não sendo suficiente nestes casos a simples enumeração dos recursos humanos a 

serem alocados (BRASIL, 2006). 

- Acórdão 531/2007 Plenário - Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não 

se admitindo discrepância entre os termos do edital, do termo de referência e da minuta de 

contrato, sob pena de comprometer o caráter competitivo do certame, em atendimento aos arts. 

3º, inciso II, e 4º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 8º, inciso I do Decreto nº 3.555/2000 

(BRASIL, 2007). 

- Acórdão 1.837/2009 Plenário - Observe a necessidade de apresentação de cláusulas 

contratuais específicas e precisas, sobretudo quanto à definição do objeto da avença, do preço 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2511467.PDF
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2511467.PDF
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acordado, do tempo de execução e da atualização monetária do negócio jurídico, vedada a 

possibilidade de sub-rogação do pacto, conforme exigem os arts. 40, incisos XI e XIV, alíneas 

“c” e “d”, 54, 55, caput, inciso III, 56, 61, 72 e 78, inciso VI, todos da Lei nº 8.666/1993 

(BRASIL, 2009b). 

 

9.2. Trilhas relacionadas ao Programa PNATE (Transporte Escolar) 

IV - Falta de exigência de capacidade técnica e operacional da empresa contratada 

(ocasionando a subcontratação total do objeto) 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Subcontratação total do objeto 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

O propósito da trilha é identificar casos de inexistência de cláusula contendo exigência 

de capacidade técnica e operacional da empresa contratada para execução dos serviços de 

transporte escolar, evitando a contratação de empresas que são meras intermediárias de tais 

serviços. A qualificação técnico-operacional corresponde à capacidade da empresa, referindo-

se a aspectos típicos da estrutura organizacional da empresa licitante, como instalações, 

equipamentos e equipe.  

As exigências relativas à capacidade técnica, seja ela de caráter técnico-profissional 

ou técnico-operacional, guardam amparo constitucional e não constituem, por si só, restrição 

indevida ao caráter competitivo de uma licitação. A administração deve possuir garantias 

mínimas necessárias e suficientes de que a empresa licitante possui as condições técnicas para 

a boa execução dos serviços, de forma a cumprir com as obrigações contratuais. O objetivo, 

portanto, de se exigir em editais de licitações públicas atestados de qualificação técnica 

profissional e/ou operacional é comprovar que a empresa está apta a cumprir as obrigações 

assumidas com a Administração Pública e, dessa forma, garantir que o serviço seja executado 

com a devida qualidade. 
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É comum, quando a empresa contratada não dispõe de capacidade operacional para 

execução do contrato, a realização de subcontratação, que é admissível somente se for previsto 

no edital e no contrato, e, mesmo neste caso, apenas a partes da obra e a certos serviços técnicos 

a empresas especializadas, mas sempre sob a direção e integral responsabilidade do contratado. 

Ressalta-se que a Lei de Licitações veda a prática de subcontratação integral dos serviços 

contratados. 

Importante destacar que a comprovação de aptidão do contratado para desempenhar 

atividade pertinente ao objeto da licitação, mesmo que seja dispensável, não acarreta a dispensa 

da capacidade técnico-operacional exigida pela lei, pois se a empresa não demonstrar tal aptidão 

durante a execução do contrato, o mesmo deverá ser rescindido, uma vez que não se pode tolerar 

a existência de ilegalidade como a subcontratação total dos serviços prestados, somente porque 

a empresa se tornou vencedora de uma licitação. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

A Constituição da República do Brasil preceitua em seu art. 37, caput e inciso XXI que 

o objeto da licitação deverá ser claro e preciso. 

- Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021 

Com relação à capacidade técnica operacional, a Lei nº 8.666/93 trata do tema 

especificamente no art. 30, inciso II: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

Já a vedação da subcontratação total está prevista no art. 72 e art. 78, inciso VI: 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até 

o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

(...) 

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
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- Lei nº 14.133/2021 

Por outro lado, a nova Lei de Licitações tratou da habilitação técnico operacional de 

maneira mais detalhada e clara em seu art. 67, incisos II e III e §5º:  

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-

operacional será restrita a: 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução 

de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 

desta Lei; 

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

§ 5º Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado 

que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da 

licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser 

superior a 3 (três) anos. 

No que se refere à proibição de subcontratação na integralidade do objeto contratado, a 

nova lei expressa com clareza em seu art. 122 e seus parágrafos: 

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento 
até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer 

condições para a subcontratação. 

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação. 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão 1.151/2011 - 2ª Câmara (BRASIL, 2011) e Acórdão 3.378/2012-Plenário 

(BRASIL, 2012b) - A subcontratação só é admitida parcialmente e em casos excepcionais, sob 

pena de desconfigurar por completo o processo de escolha. De acordo com o art. 72 c/c o art. 

78, VI, da Lei 8.666/1993, a subcontratação deve ser tratada como exceção. A citada 

jurisprudência só tem admitido, em regra, a subcontratação parcial e, ainda assim, quando não 

se mostrar viável sob a ótica técnico-econômica a execução integral do objeto por parte da 

contratada e desde que tenha havido autorização formal do ente contratante. 

- Acórdão 2917/2012 – TCU – Plenário - Determinar ao Município de Marco/CE que 

inclua nos editais de licitação a exigência de comprovação da capacidade operacional das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art88%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art88%C2%A73
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empresas licitantes, evitando a contratação de empresas prestadoras de serviço de transporte 

escolar como meras intermediárias de tais serviços, a fim de atender ao disposto no art. 30, II, 

da Lei 8.666, de 1993 (BRASIL, 2012c). 

- Acórdão 2917/2012 – TCU – Plenário - Determinar ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE que encaminhe orientação aos municípios que recebem 

recursos federais para contratação de transporte escolar no sentido de que observem o disposto 

no art. 30, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a fim de evitar a contratação de empresas 

prestadoras de serviço de transporte escolar como meras intermediárias de tais serviços 

(BRASIL, 2012c). 

- Acórdão 4.922/2012 - TCU - 2ª Câmara - Incluir nos editais de licitação a exigência 

de comprovação da capacidade operacional das empresas licitantes, evitando a contratação de 

empresas prestadoras de serviço de transporte escolar, que são meras intermediárias de tais 

serviços, a fim de atender ao disposto no art. 30, II, da Lei 8.666/1993, o qual estabelece como 

requisito de qualificação técnica a ‘comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para 

a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (BRASIL, 2012d). 

- Acórdão 1.214/2013-TCU-Plenário - Para que se obtenha a proposta mais vantajosa 

é necessária a especificação do produto ou serviço adequados às reais necessidades da 

Administração e a formulação de exigências de qualificação técnica e econômico-financeira 

que não restrinjam a competição e propiciem a obtenção de preços compatíveis com os de 

mercado, mas que afastem empresas desqualificadas do certame (BRASIL, 2013b). 

- Acórdão TCU 2.541/2015-Plenário - A ilegalidade da subcontratação integral, como 

ocorreu, é matéria pacífica no âmbito desta Corte, uma vez que macula o processo licitatório, 

por desconfigurar o método de escolha da proposta mais vantajosa para a administração. No 

caso concreto, conforme constatado na auditoria, a empresa vencedora do certame não possuía 

sequer um único veículo ou funcionário envolvido na prestação do serviço, tendo o transporte 

sido inteiramente realizado por particulares em veículos próprios (BRASIL, 2015a). 

 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-1268228/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
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V - Ausência de dimensionamento prévio e preciso do quantitativo de quilômetros 

por rota georreferenciada 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Falta de clareza e precisão do objeto, acarretando contratação de 

serviços desnecessários ou inadequados. 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

O propósito da trilha é identificar casos de ausência de cláusula no edital ou termo de 

referência acerca do dimensionamento preciso do quantitativo de quilômetros por rota 

georreferenciada. Para um melhor entendimento, é interessante ser apresentado aos seguintes 

conceitos elencados na Cartilha de Orientações para Gestores de Transporte Escolar (2017), 

elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco: 

- Georreferenciamento por GPS: identificação de informações geográficas por meio de 

sistema de referência ligado à Terra, em particular com utilização de geoposicionamento por 

satélite; 

 - Rota: é a identificação numérica de um conjunto de Itinerários inter-relacionados ao 

atendimento de determinado universo de unidades educacionais, atendidos por um mesmo 

veículo (01 rota ↔ 01 veículo);  

- Itinerário: é um percurso orientado (ida ou volta) realizado pelos veículos durante as 

viagens para o transporte dos alunos (manhã, tarde ou noite), sendo materializado por um 

conjunto de trilhas e pontos notáveis;  

- Pontos Notáveis: são pontos importantes para caracterização das rotas e para a 

formação do preço, que devem ser devidamente georreferenciados. Ex.: pontos de embarque ou 

desembarque de alunos, de mudança de revestimento da via, de escolas atendidas, de 

distritos/povoados etc. 

A partir dessas definições pode-se avaliar a importância de constar no edital/termo de 

referência da licitação não apenas informações sobre as rotas, veículos e itinerários, mas 

também a relação das escolas do município, com localização georreferenciada e o número de 
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alunos a serem transportados por turno. Tais informações servirão de base para a composição 

analítica dos preços do quilômetro rodado para cada uma das rotas. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

A Constituição da República do Brasil preceitua em seu art. 37, caput e inciso XXI que 

os serviços serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações. 

- Lei nº 8.666/1993  

O art. 7º, §4º da Lei nº 8.666/93 fundamenta a obrigatoriedade da descrição de forma 

clara e precisa do objeto a ser contratado. O dimensionamento do quantitativo de quilômetros 

por rota georreferenciada consiste na melhor e mais precisa forma de se aferir a quilometragem 

que deverá ser percorrida. 

- Lei nº 14.133/2021 

De acordo com a nova Lei de Licitações, o termo de referência, definido no art. 6º, inciso 

XXIII como documento necessário para a contratação de bens e serviços, deve conter 

obrigatoriamente: a definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do 

contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; modelo de execução do objeto, 

que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde 

o seu início até o seu encerramento; modelo de gestão do contrato, que descreve como a 

execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; estimativas do valor 

da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e 

para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; etc. 

- Lei n° 10.520/2002. 

A Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão), em seu art. 3º também aponta a necessidade da 

especificidade do objeto licitado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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- Entendimentos do TCU 

- Súmula 177/TCU - A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra 

indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os 

licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos 

concorrentes potenciais das condições básicas da licitação. 

- Acórdão 682/2006 Plenário - Discrimine, de forma precisa, no edital de licitação e no 

respectivo contrato, o objeto a ser adquirido, fornecendo todos os elementos necessários à sua 

caracterização, tanto quantitativa como qualitativamente, em observância ao disposto no art. 

55, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. Do mesmo modo, elabore o projeto básico do serviço a ser 

prestado previamente ao certame, no grau de detalhamento exigido nos arts. 6º, inciso IX, e 7º 

da Lei nº 8.666/1993, especificando, para os contratos que lidarem com o fornecimento de mão-

de-obra, a relação das atividades que serão desempenhadas pelos agentes da empresa 

contratada, não sendo suficiente nestes casos a simples enumeração dos recursos humanos a 

serem alocados (BRASIL, 2006). 

 

VI - Ausência de cláusula que estabeleça a idade máxima dos veículos contratados 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Falta de clareza e precisão do objeto, ocasionado a utilização de 

veículos inadequados ao transporte escolar 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

O propósito da trilha é identificar casos de inexistência de cláusula que estabeleça a 

idade máxima dos veículos a serem contratados para execução dos serviços de transporte 

escolar, podendo levar a utilização pela empresa contratada de veículos muito velhos e 

inadequados ao transporte escolar, como vem sendo constatado nas fiscalizações realizadas pela 

CGUPI. Mister ressaltar que o edital/termo de referência, além de especificar a idade máxima 

do veículo ou a idade média máxima admitida para toda a frota, também deve estipular as 

formas de vistoria, bem como as sanções ao descumprimento dessas normas.  

Em 2020 o Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI fez um diagnóstico do 

transporte escolar nos municípios piauienses e apontou que 37% dos veículos utilizados não 
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são autorizados para o transporte coletivo de alunos. A idade média da frota usada pelos 

municípios é de 17,8 anos e o custo médio anual por aluno transportado é R$ 1.273,78. No 

ranqueamento dos municípios pelo custo anual por aluno transportado mais elevado, o valor 

referente ao primeiro colocado é 220 vezes maior em relação ao último e em 15 municípios o 

custo médio por aluno transportado é superior a R$ 3 mil, mais que o dobro da média estadual. 

Alguns dados chamam a atenção no levantamento como o fato de 19 veículos serem utilizados, 

simultaneamente, por mais de um município no serviço de transporte escolar. O diagnóstico do 

TCE/PI aponta ainda que 80% dos veículos possuem mais de 7 anos de uso, idade máxima 

recomendada pelo FNDE para este tipo de transporte (TCE-PI, 2020). 

Na Cartilha do Transporte Escolar, INEP-2005, citada no Manual do Planejamento do 

Transporte Escolar - FNDE - 2010, consta que, para aumentar a segurança, a idade máxima 

ideal para todos os veículos da frota de transporte escolar é de sete anos. Já o TCE/PE (2017) 

elaborou uma Cartilha de Orientações para Gestores de Transporte Escolar onde prevê que na 

contratação de serviços de transporte escolar deverão ser observadas as especificações técnicas 

dos veículos, detalhando: tipo, número sequencial, rota(s) a ser(em) atendida(s), idade máxima 

aceitável e capacidade de transporte. 

Merece destacar que, em conformidade com a Cartilha Escolha de Veículos para o 

Transporte Escolar, elaborada pelo FNDE (2019), para estimar a vida útil econômica necessária 

do veículo escolar é fundamental observar os seguintes fatores: capacidade de geração de 

benefícios futuros; desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não; a obsolescência 

tecnológica; os limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo (NBC T 

1.09, 2017, pg. 3 apud FNDE, 2019). 

Esses fatores são importantes, pois o tempo de uso pode influenciar de forma relevante 

nos quesitos que se referem ao conforto e segurança dos alunos, bem como no desempenho dos 

veículos. Além disto, é preciso ressaltar que, quanto mais velha a frota, maiores serão as 

despesas associadas à sua manutenção. 

Ainda segundo a cartilha, a escolha aleatória dos veículos que irão operar no transporte 

escolar pelos entes federativos pode trazer prejuízos aos estudantes e, também, ao órgão gestor. 

Aos estudantes, por não atenderem às suas necessidades, trazendo riscos de acidentes, 

desconforto, maior tempo de deslocamento, dentre outros aspectos negativos que podem 

influenciar no resultado da aprendizagem. Para os gestores, podem trazer custos adicionais 
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desnecessários em função do aumento da necessidade de manutenção, pela capacidade muito 

superior à demanda ou mesmo pelo alto consumo de combustível. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

O art. 37, caput e inciso XXI da Constituição Federal trata da obrigatoriedade da 

licitação para contratação de serviços pela Administração Pública, cujo objeto deverá ser claro 

e preciso. 

- Lei nº 8.666/1993  

O art. 7º, §4º da Lei nº 8.666/93 fundamenta a necessidade da descrição de forma clara 

e precisa do objeto a ser contratado.  

- Lei n° 10.520/2002. 

Há também previsão legal quanto a especificidade do objeto licitado na Lei nº 

10.520/2002 (Lei do Pregão), em seu art. 3º. 

- Normativos do FNDE 

- Norma Técnica - FNDE (2010) - Manual de Planejamento do Transporte Escolar- Para que o 

transporte seja mais seguro, a Cartilha define sete anos como a idade máxima ideal para todos 

os veículos da frota de transporte escolar; 

- Resolução FNDE nº 1, de 20/04/2021 - Destarte o FNDE não ter criado resolução específica 

que estabeleça a idade máxima dos veículos a serem utilizados no transporte escolar, foram 

estabelecidas diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização 

e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação 

básica dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da 

Escola, conforme prevê o art. 21 da Resolução nº 01/2021: 

DO TEMPO DE USO E DA ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES 

Art. 21. O tempo de vida útil recomendado para os veículos escolares será de acordo 

com sua característica, conforme segue:  

I – para ônibus escolares que trata o inciso I do art. 2º, é de dez anos, levando em 

consideração os seguintes fatores:  

a) a depreciação do veículo em razão de desgaste pelo uso, ação da natureza 

(intempéries) ou obsolescência, e a manutenção da segurança dos estudantes e os 

objetivos do Programa;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm


151 

 

b) as características construtivas e operacionais dos tipos de veículos escolares 

padronizados, classificados como veículos pesados, conforme inciso II, § 1º, art. 8º da 

Resolução Contran nº 798, de 2 de setembro de 2020, e suas sucedâneas; e  

c) recomendação do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 644, de 9 de julho 

de 1993, do Ministério dos Transportes, realizado no âmbito da Empresa Brasileira de 

Planejamento de Transportes – GEIPOT, constante da Cartilha “Cálculo de Tarifas de 

Ônibus Urbanos – Instruções Práticas Atualizadas”.  

 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão nº 900/2012 – TCU – Plenário – A prefeitura deverá observar a recomendação 

constante da Cartilha do Transporte Escolar, INEP-2005, citada no Manual do Planejamento do 

Transporte Escolar - FNDE - 2010, de que, para aumentar a segurança, a idade máxima ideal 

para todos os veículos da frota de transporte escolar é de sete anos (BRASIL, 2012e). 

 

VII - Ausência de detalhamento do tipo de veículos a serem utilizados no 

transporte escolar e/ou definição de veículos inadequados ao transporte escolar 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Falta de clareza e precisão do objeto, ocasionado a utilização de 

veículos inadequados ao transporte escolar 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

O propósito da trilha é identificar casos em que o objeto é impreciso no que tange a 

especificação do tipo dos veículos a serem utilizados no transporte escolar ou ainda na definição 

do tipo de transporte escolar ser incluído carros impróprios para a condução de estudantes, 

descumprindo o que determina o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.  

Salienta-se que o transporte escolar é fundamental para garantir o acesso à escola, 

proporcionando o deslocamento de todos os estudantes, em especial os que residem na zona 

rural, no trajeto entre a casa e a escola. Para isso, os veículos precisam ser escolhidos de forma 

criteriosa, para que garantam segurança, conforto, e redução no tempo de deslocamento dos 

alunos. 

Dessa forma, a Administração Pública deve se preocupar em selecionar o(s) veículo(s) 

mais adequado(s) para a situação do seu município. Essa escolha influenciará diretamente na 
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operação, nos custos, na qualidade da prestação do serviço e na segurança dos estudantes que 

dependem dessa política pública para se manterem na escola. E para isso é necessário que no 

instrumento convocatório conste a descrição do tipo de veículos a serem utilizados, para evitar 

que os alunos sejam conduzidos em veículos inapropriados como “pau de arara”.  

Portanto, é recomendado aos gestores e responsáveis, antes da aquisição dos veículos 

e/ou da terceirização do serviço do transporte escolar, observar algumas características, como: 

• Capacidade do veículo 

A capacidade do veículo diz respeito ao número de alunos que pode transportar por 

viagem. Assim, os gestores devem ficar atentos a isso, sendo vedada a condução de escolares 

em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante (art. 137, da Lei nº 9.503, de 

1997). 

A partir do número de alunos que necessitam deste serviço em seu Estado, Distrito 

Federal ou Município, e da quantidade de alunos por rota, os responsáveis pela compra ou pelo 

processo de contratação do serviço terceirizado do transporte escolar deverão escolher os 

veículos que melhor comportem o número de estudantes em cada rota estabelecida. 

A superlotação dos veículos, além de uma contravenção, coloca em risco a vida dos 

usuários e pode gerar gastos maiores na operação do serviço, pois, ao ultrapassar a capacidade 

dos veículos, estes podem perder a estabilidade, além de sobrecarregar o motor, aumentando o 

consumo de combustível e também o risco de acidentes. 

• Tipos de Veículos para Transporte Escolar 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos autorizados a transportar alunos 

são: 

1 – Ônibus Escolar 

2 – Van Escolar 

3 – VW Kombi Escolar ou Perua Escolar 

4 – Embarcação Escolar (barcos) 

Ademais, é importante mencionar que para o CTB é imprescindível que o veículo possua: 

- Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros; 

- Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor; 

- Seguro contra acidentes; 
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- Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no 

máximo sete anos de uso; 

- Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado no painel do veículo que 

vai registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos devem 

ser trocados todos os dias e guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao 

Detran por ocasião da vistoria especial; 

- Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas laterais e 

traseira, contendo a palavra Escolar na cor preta. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

Art. 37, caput e inciso XXI: 

- Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021 

O art. 7º, §4º da Lei nº 8.666/93 fundamenta a obrigatoriedade da descrição de forma 

clara e precisa do objeto a ser contratado. 

A Lei nº14.133/2021, em seu art. 18, menciona que a Administração deve indicar quais 

serão as especificações, parâmetros, critérios para a execução do objeto da prestação principal 

a cargo do contratado. 

 

- FNDE 

A Resolução/CD/FNDE nº 18/2012 menciona em seu art. 2º os tipos de transporte que 

são considerados de transporte escolar:  

Art. 2º Para efeito desta Resolução consideram-se veículos de transporte escolar, 

aqueles adquiridos por meio de adesão à ata de pregão eletrônico para registro de 

preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sendo: 

ônibus: veículo rodoviário automotor de passageiros especificado como Ônibus 

Escolar; 

bicicleta: veículo de propulsão humana para uso individual, especificado como 

Bicicleta Escolar; 

embarcação: veículo aquaviário automotor especificado como Lancha Escolar ou 

Barco Escolar. 

Por sua vez, a Resolução FNDE nº 01/2021, art. 2º, preceitua que os veículos a serem 

utilizados como transporte escolar tem que atender aos seguintes critérios e características: 

I – ônibus: veículo rodoviário automotor de passageiros, especificado como Ônibus 

Escolar, com dispositivo de acessibilidade, nos seguintes tipos:  

a) micro-ônibus de transporte escolar, com capacidade mínima de 13 estudantes 

sentados, configurado preferencialmente para uso na área rural;  

b) ônibus de transporte escolar configurados preferencialmente para uso na área rural, 

com as seguintes capacidades, condicionada à sua classificação:  

- veículo pequeno, com capacidade mínima de 29 estudantes sentados;  
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- veículo médio, com capacidade mínima de 44 estudantes sentados; e  

- veículo grande, com capacidade mínima de 59 estudantes sentados; e  

c) ônibus de transporte escolar configurados para uso na área urbana, com as seguintes 

capacidades:  

- veículo pequeno, com piso alto, com capacidade mínima de 29 estudantes sentados;  

- veículo pequeno, com piso baixo, com capacidade mínima de 21 estudantes 

sentados. 

 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão 10.268/2018 – 2ª Câmara (rel. min. subst. André Luís de Carvalho) - 

Irregularidades identificadas no PNATE/2014, no qual foram identificadas falhas nos processos 

licitatórios, utilização de veículos inadequados para o transporte escolar e ausência de controles 

relativos ao cumprimento dos itinerários dos veículos contratados (BRASIL, 2018a). 

- Acórdão 4.474/2019 - 2ª Câmara - A utilização de veículos de carga para transporte 

de alunos, com motoristas sem devida habilitação específica, não atende às disposições de 

segurança do CTB nem às normas do PNATE, e, portanto, não constitui falha meramente 

formal, ao contrário, é grave o suficiente e impõe a impugnação dos serviços de transporte de 

escolares prestados de forma ilegal e inadequada, porquanto em nada atende ao interesse 

público (BRASIL, 2019d). 

 

VIII - Ausência de cláusulas contendo exigências quanto à segurança dos veículos 

e da condução de escolares 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Falta de clareza e precisão do objeto, ocasionado a utilização de 

veículos inadequados ao transporte escolar 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 

Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

O intuito da trilha é identificar casos de ausência de cláusulas com as exigências contidas 

na Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), em especial nos arts. 105, 107, 108 e 136 

até 139, que tratam da segurança dos veículos e da condução de escolares, exigindo das 

empresas executoras o seu fiel cumprimento, atentando ainda para o cumprimento do disposto 
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no inciso II, do artigo 136, da referida lei, que dispõe sobre a necessidade de inspeções 

semestrais para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança para os veículos 

destinados à condução coletiva de escolares. 

Apesar do grande volume de recursos que Estados e Municípios recebem para custear o 

transporte escolar, como meio de acesso à educação, frequência às aulas e redução dos índices 

de evasão escolar, é comum aos educandos enfrentarem problemas como a má qualidade da 

prestação do serviço, serem transportados em veículos sucateados, sem segurança e conforto, 

ferindo o princípio da dignidade humana. Verificam-se ainda outras agruras como interrupções 

do serviço, o péssimo estado de conservação dos veículos, condutores sem habilitação 

compatível, uso de “pau de arara”, veículos com pneus “carecas”, assentos arrebentados e sem 

cinto de segurança, falta de identificação visual nos veículos, etc. 

A observância dos requisitos relativos às condições dos veículos, previstos no artigo 

136 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é imprescindível para que o veículo obtenha a 

devida autorização para a prestação do serviço de transporte escolar. A autorização é emitida 

pelo respectivo órgão ou entidade de trânsito do Estado ou Distrito Federal 

São indispensáveis para o transporte de escolares as seguintes condições: necessidade 

de registro do veículo como escolar; idade do veículo inferior a dez anos; exigências em relação 

à pintura e às lanternas e equipamentos obrigatórios como registrador instantâneo inalterável 

de velocidade e tempo (conhecido como tacógrafo), cintos de segurança em número igual à 

lotação, dentre outros.  

Por sua natureza, o serviço de transporte escolar envolve a disponibilização de veículos 

e motoristas em número suficiente e condições adequadas à execução do contrato, sendo certo 

que eventual admissão de veículos ou motoristas irregulares representa uma vantagem 

competitiva indevida, em razão dos custos mais elevados para o licitante/contratado que 

disponibilize veículos e motoristas ajustados às normas de trânsito, podendo configurar, 

também, uma forma de superfaturamento pelo pagamento, por custo mais elevado, por um 

serviço inadequado; 

Ademais, o dever de o município prestar um serviço de transporte escolar adequado 

envolve a disponibilização de veículos em bom estado de conservação e segurança, devendo-

se incentivar a renovação da frota. A segurança dos estudantes precisa ser garantida a todo 

tempo. Por isso, é importante atentar para o perfeito estado de conservação do veículo. 
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Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida pela 

Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional 

de Trânsito (Ciretran). A autorização deve estar fixada na parte interna do veículo, em local 

visível. 

Além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer 

mais duas vistorias especiais (uma em janeiro e outra em julho), para verificação específica dos 

itens de segurança para transporte escolar. 

Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

A Constituição Federal prevê a necessidade do detalhamento do objeto da licitação com clareza 

e precisão em seu art. 37, caput e inciso XXI. 

- Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/2021 

O art. 7º, §4º da Lei nº 8.666/93 fundamenta a obrigatoriedade da descrição de forma clara e 

precisa do objeto a ser contratado. 

Ao falar do objeto da licitação, a Lei nº14.133/2021, em seu art. 18, faz referência à atividade 

da Administração de indicar quais serão as especificações, parâmetros, critérios para a execução 

do objeto da prestação principal a cargo do contratado. 

- Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 

O Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente em seu Capítulo XIII como deve ser 

realizado o transporte escolar:  

CAPÍTULO XIII 

DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES 
Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares 

somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade 

executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

 I - registro como veículo de passageiros; 

 II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de 

segurança; 

 III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, 

à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o 

dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na 

cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

 IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

 V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte 

superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da 

parte traseira; 

 VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 

 VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
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 Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte 

interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada 

a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo 

fabricante. 

 Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 

seguintes requisitos: 

 I - ter idade superior a vinte e um anos; 

 II - ser habilitado na categoria D; 

 III - (VETADO) 

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses; 

 V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 

CONTRAN. 

 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão nº 3.327/2013 – TCU – 2ª Câmara – A Administração Pública deverá atentar 

para o disposto no Código de Trânsito Brasileiro e normativos do FNDE, evitando com relação 

aos veículos: frota velha, em mau estado de conservação, com anos de uso além do estipulado 

em legislação federal, estadual ou municipal, no contrato ou pelo fabricante do veículo, para 

uso em transporte escolar; ausência de equipamentos obrigatórios de segurança e de placa (em 

4 dos 9 veículos); ausência de autorização do Detran para circular e de inspeção semestral desse 

órgão; motoristas desprovidos do requisito de aprovação em curso especializado (BRASIL, 

2013c). 

- Acórdão TCU nº 358/2015 - Determina ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) que “adote medidas orientadoras ou normativas, aos gestores de recursos do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), em todos os municípios do 

território nacional beneficiados pelo referido programa, visando evitar a contratação da 

prestação de serviços de transporte do escolar que se mostre antieconômica frente às demais 

opções de prestação desse serviço e, ainda, a subcontratação irregular desses serviços, a 

exemplo das verificadas em auditorias, sem, contudo, inviabilizar a prestação desses serviços 

nas regiões mais carentes” (BRASIL, 2015b). 

 

9.3. Trilha relacionada ao Programa PNAE (Merenda Escolar) 

IX - Não cumprimento da norma no que tange à aquisição de produtos oriundos 

da agricultura familiar 

Tipo de alerta que gera: Irregularidade 

Principal Risco Envolvido: Descumprimento de norma específica do PNAE 

Fase da Aquisição: Planejamento da Contratação 

Aplicável às seguintes fontes de dados: Portal Nacional de Compras Públicas 
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Tipo de análise realizada: Análise textual do Edital 

Descrição da tipologia: 

A trilha tem por finalidade detectar irregularidade quanto ao não cumprimento da norma 

no que tange à aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. 

De acordo com a Lei nº 11.947/2009, no mínimo 30% do valor repassado a Estados, 

Municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de 

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades 

tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.  

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar fundamenta-se nas 

diretrizes estabelecidas pela citada lei, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar, 

em especial no que tange: 

• Ao emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 

variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis e; 

• Ao apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura 

familiar. 

Este encontro – da alimentação escolar com a agricultura familiar – tem promovido uma 

importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com 

vínculo regional, produzidos diretamente pela agricultura familiar, possam ser consumidos 

diariamente pelos alunos da rede pública de todo o Brasil. 

A aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar está regulamentada pela 

Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17/06/2013, (atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 

02/04/2015), que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do PNAE. Com base na Resolução supracitada, a Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – CGPAE/FNDE elaborou o Manual de Aquisição 

de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, que tem como objetivo 

apresentar o passo-a-passo do processo de aquisição da agricultura familiar. 

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000026&seq_ato=000&vlr_ano=2013&sgl_orgao=FNDE/MEC
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Critérios de Auditoria: 

- Constituição Federal/1988 

A Constituição da República do Brasil preceitua em seu art. 37, caput e inciso XXI que 

a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, serviços, serão contratados mediante processo 

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 

que estabeleçam as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. 

- Lei 11.947/2009  

A obrigatoriedade da aplicação de no mínimo 30% dos recursos do PNAE, na aquisição 

de itens para alimentação escolar, da agricultura familiar encontram respaldo legal no art. 14 da 

Lei 11.947/2009: 

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 

no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou 

de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o 

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no 

mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição 

Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas 

pelas normas que regulamentam a matéria. 

- Resolução FNDE/CD nº 26/2013 

Em prol do fortalecimento da agricultura familiar e sua contribuição para o 

desenvolvimento social e econômico local e tendo como uma das diretrizes do PNAE o apoio 

ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 

remanescentes de quilombos, a Resolução FNDE/CD nº 26/2013 determinou a realização do 

devido processo licitatório e/ou aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou 

do Empreendedor Familiar Rural, observando o disposto em seu art. 24: 

Art. 24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, 

no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros 

alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural 

ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, 

da Lei n° 11.947/2009. 



160 

 

- Entendimentos do TCU 

- Acórdão 496/2018 – Plenário - Dar cumprimento a previsão de apoio ao 

desenvolvimento sustentável, mediante incentivos à aquisição de gêneros alimentícios 

diversificados, produzidos em âmbito local, oriundos da agricultura familiar e dos 

empreendedores familiares rurais, dando prioridades às comunidades tradicionais indígenas e 

de remanescentes de quilombos (BRASIL, 2018b). 

- Acórdão nº 1.383/2018 – TCU – Plenário - Utilização de, no mínimo, 30% dos recursos 

do PNAE na aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar, sob pena de 

descumprimento do art. 14, da Lei n. 11.947/2009 (BRASIL, 2018c). 

 

10. Perspectivas futuras  

Tem-se como perspectivas futuras do sistema ALICE ampliar seu raio de atuação, 

através do acréscimo de novas trilhas (além das aqui propostas), o que, cogita-se, ampliaria seu 

uso nos trabalhos de auditoria e fiscalização, realizados pela CGU, permitindo uma abrangência 

maior de forma a alcançar todos os recursos públicos federais, especialmente os 

descentralizados aos entes subnacionais. Ademais, a busca por firmar convênio com outros 

órgãos ou entidades dos Estados e Municípios com base de dados mais completas poderia 

aumentar o grau de aprofundamento das análises. É razoável presumir que a ampliação dessas 

ações aumentaria o caminho para combater e prevenir a corrupção na aplicação desses recursos. 

Nesta pesquisa focou-se na proposição de trilhas específicas voltadas para análise das 

licitações realizadas no âmbito dos programas FUNDEB, PNATE e PNAE, vinculados ao 

Ministério da Educação, as quais foram baseadas nos achados constantes nos relatórios de 

fiscalizações realizadas pela CGU-PI em municípios do Estado do Piauí. Dessa forma, sugerem-

se agendas de pesquisas futuras relacionadas à possibilidade de criação de trilhas específicas 

assentes em relatórios elaborados por outras CGU-R e pertinentes não só à área de Educação, 

mas também às demais áreas das políticas públicas. 

Outrossim, a possibilidade de expansão da fonte de dados do ALICE, por meio de 

convênios firmados com órgãos como Tribunais de Contas dos Estados e outros, mediante a 

integração com os sistemas destes, os quais são alimentados com informações não 

disponibilizadas pelos sistemas abarcados pela ferramenta de controle, acresceria 
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consideravelmente o escopo da auditoria preventiva. Não se sabe (mas é bastante razoável 

presumir que exista) se nas demais Unidades da Federação há uma base de dados como o 

sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), de prestação de contas 

eletrônica utilizado pelos os municípios piauienses e seus órgãos que contém todas as 

informações gerenciais acerca da execução e aplicação dos recursos públicos recebidos da 

União e do Estado.  

Ressalta-se, ainda, que a ampliação da fonte de dados poderá aumentar o objeto de 

análise, como a inclusão de documentos digitais (contratos, notas de empenho, notas fiscais e 

outros mais), constantes da plataforma do sistema Sagres/TCE-PI, por exemplo, seria um outro 

ponto a ser relevado nesse processo de aprimoramento da ferramenta.  

De mais a mais, percebe-se que embora esteja funcionando de maneira pontual, o 

sistema ALICE tem se mostrado um grande aliado para o auditor federal. Isso implica afirmar 

que os resultados são positivos, podendo melhorar mais ainda. De acordo com Romero (2007), 

no Brasil, país que investe pouco mais de 1% do produto interno bruto (PIB) em inovação 

tecnológica, apostar na criatividade dos funcionários para melhor investir os recursos pode ser 

uma saída para alcançar bons resultados. O Brasil investe pouco em inovação em comparação 

com outros países. Assim como a consciência emerge de uma rede de conexões de neurônios - 

uma célula não faz nada sozinha - a inovação também emerge de uma rede de conexão de vários 

elementos. A combinação desses elementos dá origem a algo que não havia antes. Alguns dos 

elementos estão dentro da instituição, outros fazem parte do ambiente externo. Os obstáculos 

externos à inovação são um problema global. 

E apesar dos inúmeros obstáculos existentes à expansão do sistema ALICE, esse avanço 

está mais próximo, principalmente após a implementação do Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos 

atos exigidos pela Lei nº 14.133/2021. Nessa plataforma serão divulgados, pelos entes da 

federação, editais de credenciamento, pré-qualificação, licitação, avisos de contratação direta, 

atas de registro de preços, contratos e termos aditivos, todos com seus respectivos anexos, de 

forma a garantir ampla transparência aos processos.  

Conforme já mencionado, a tecnologia da IA não é novidade na CGU, e vem sendo 

utilizada há alguns anos, com o objetivo de apoiar as atividades desenvolvidas pelos auditores. 

A implantação do sistema ALICE trouxe resultados efetivos e velozes às auditorias, gerando 
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muitos benefícios financeiros ou não financeiros à Administração Pública Federal. Por outro 

lado, a atuação dessa ferramenta restringe-se à análise de editais e termos de referência de 

órgãos públicos federais, além do Estado de São Paulo. 

Destaca-se que, com a aplicação de IA e a técnica de aprendizado de máquina, na 

atividade de auditoria, não é mais necessário que os auditores se ocupem tanto com a 

complementação de dados, pois o próprio sistema é capaz de descobrir, a partir de casos já 

analisados, como detectar falhas e irregularidades na fase preliminar da licitação. Somente os 

problemas relacionados à execução de contratos ou de programas de governos, desconhecidos 

pela máquina necessitarão de intervenção humana. Assim, os auditores terão ganho de tempo, 

pois aplicarão suas horas de trabalho em casos mais problemáticos e que requeiram maior 

atenção e zelo.  

O processo de implementação dessas perspectivas de expansão do ALICE poderá ser 

promovido por qualquer pessoa, seja por iniciativa da própria CGU e/ou de outros órgãos de 

controle, dos servidores deste(s) órgão(s) de controle, bem como de pesquisadores, acadêmicos 

ou qualquer pessoa da sociedade que tenha interesse no aperfeiçoamento das ferramentas de 

controle. A Lei de Acesso à Informação oferece amparo às referidas entidades que demonstrem 

o justo motivo para conhecimento sobre o sistema. 

Por outro prisma, observa-se a polemização quanto à substituição do auditor por 

máquinas, inclusive com fundamento em pesquisas realizadas por professores da Universidade 

de Oxford, na Inglaterra, segundo as quais o auditor está entre as profissões com alto risco de 

serem automatizadas. Entretanto, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, Breda (2018) 

afirmou que a função está fora de perigo, que o auditor tem se reinventado, já que, atualmente, 

suas funções exigem mais do que fazer check list (atividade, sim, automatizável), tornando 

necessário pensamento analítico e posicionamento crítico. São inúmeras as atividades de 

auditoria que não podem ainda ser executadas pela tecnologia. O profissional da área é 

responsável por tomar decisões que não são só matemáticas e lógicas, pois envolvem análise e 

juízo de valor. 

De acordo com Borges et al. (2020), a percepção de auditores internos do Brasil, no que 

se refere às implicações da IA nas atribuições, nos processos e resultados de trabalhos de 

auditoria interna, é a de que, apesar da maioria possuir conhecimentos, ainda básicos sobre 

técnicas de IA, esta é uma aliada nos trabalhos de auditoria e tende a substituir o método 
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tradicional. Para os autores, o estudo demonstrou que a maioria dos auditores também acredita 

que a auditoria está aquém das expectativas, dada a natureza manual de seus procedimentos, 

fazendo com que ela não acompanhe a economia no atual contexto econômico de complexidade 

dos negócios. Isso evidencia a percepção prática de que há a necessidade de se avançar quanto 

à efetividade dos trabalhos de auditoria e aos seus controles, a fim de mitigar processos de erros 

e fraudes – princípio básico da auditoria interna. 

 

11. Considerações Finais 

Consoante exposto, o objetivo principal deste estudo é propor a criação de trilhas que 

considerem as especificidades dos programas FUNDEB, PNATE e PNAE, cujos recursos são 

descentralizados aos Estados e Municípios, aumentando a eficácia e eficiência do uso da 

tecnologia combinada com as técnicas utilizadas pelo auditor, que realiza fiscalizações no 

âmbito das Regionais. Neste sentido, foi apresentada proposta de nove trilhas (Capítulo 0), 

elencadas também adiante, que se almeja possam contribuir a detectar de maneira prévia e ágil 

as possíveis irregularidades em licitações e contratos relativos ao uso dos recursos oriundos 

desses programas. 

O processo de elaboração dessas trilhas ocorreu, inicialmente, com a realização de 

pesquisas na legislação brasileira e na literatura acadêmica, onde se buscou destacar a 

importância do controle interno na Administração Pública, a Auditoria Governamental, 

indicando o papel da CGU como órgão central do Sistema de Controle Interno da 

Administração Pública Federal e do Sistema ALICE como instrumento eficaz de controle 

preventivo. 

Nesse contexto, foram enfatizados os tipos de controle (preventivo, concomitante e 

repressivo), merecendo destaque o controle preventivo, por ser considerado um importante 

mecanismo para se evitar uma prestação de serviços deficiente e uma má utilização dos recursos 

públicos. E com o apoio da tecnologia, far-se-ia um acompanhamento dos gastos públicos com 

maior celeridade e alto grau de precisão em cada ente federativo. Vale ressaltar a capacidade 

da Inteligência Artificial de gerar vantagens para diversos campos de trabalho, em especial na 

área da auditoria, sob a forma de sistema especialista (constituído por uma série de regras que 

analisam informações sobre uma classe específica de problema). 
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No contexto atual observa-se a considerável importância, a nível estratégico, dada às 

tecnologias compreendidas pelo conceito de IA, com grandes investimentos e aplicações na 

melhoria de seus processos, ampliando a disponibilização de serviços à toda sociedade. 

Merecem destaque as técnicas de IA utilizadas no combate à corrupção, as quais com o uso de 

dados armazenados nos sistemas do governo brasileiro, encontraram indícios de cartel em 

processos licitatórios, indicando aos auditores em quais processos deveriam priorizar suas 

análises. Assim, percebe-se a eficiência do Aprendizado de Máquina não apenas no combate, 

mas na prevenção de desvios de recursos públicos. O sistema de IA realiza a auditoria da 

entidade recolhendo as informações, elaborando os documentos e apresentando os resultados 

para que o auditor possa apenas verificar e validar. É a perfeita parceria entre o homem (auditor) 

e a máquina. 

O uso de inovações tecnológicas na função auditoria permite o avanço e a melhoria no 

desempenho do Controle para que as políticas públicas sejam avaliadas e monitoradas, com 

menor custo e com mais rapidez. Considera-se, ainda, como fator preponderante para 

implantação de tecnologia na atividade de auditoria a dimensão continental do Brasil, além das 

diversidades culturais existentes em seus 27 Estados e 5.570 Municípios. Vale ressaltar, ainda, 

o suntuoso volume de recursos públicos que são transferidos mensalmente aos entes 

subnacionais – em 2021 superou o montante de R$ 508,14 bilhões, sendo R$ 90,81 bilhões para 

os três programas reportados, conforme dados do Portal da Transparência (2022). 

Assinalou-se também que o uso de IA na atividade de auditoria possui um imenso 

potencial ainda a ser conhecido e explorado. Apesar dos desafios e obstáculos no caminho de 

sua utilização, a adoção da tecnologia na atividade de auditoria deve ser encorajada. Nessa 

seara, salientou-se a existência de dois grandes riscos que o auditor enfrenta quando do uso de 

dados e algoritmos: o primeiro é não haver dados a serem usados (resistência de alguns órgãos 

ao compartilhamento de bases de dados na Administração Pública) – o que, a toda evidência, 

independe da utilização, ou não, de IA -- e o segundo consiste na baixa qualidade dos dados, 

caso eles estejam disponíveis (muitos dirigentes apresentam resistência em compartilhar dados 

com órgãos de controle porque temem que estes descubram as fragilidades nos registros de suas 

bases) – aplica-se, também aqui, a observação anterior. Inobstante esses impasses, ainda é 

possível a utilização da tecnologia em favor do auditor, principalmente quando envolve dados 

armazenados em sistemas governamentais confiáveis. 
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Por sua vez, as técnicas de auditoria ultrapassadas devem ser deixadas de lado, exigindo 

que o servidor público investido na atividade de auditoria passe a operar sistemas de informação 

eletrônicos. E diferentemente, do controle a posteriori, o controle preventivo tem a finalidade 

proativa, por intermédio dos órgãos de controle interno, de orientar os gestores e agentes a 

corrigir falhas e adotar os procedimentos recomendáveis. O método de avaliação preventiva 

atua de forma a dar agilidade e respostas mais tempestivas frente às fragilidades detectadas nos 

processos de compra e aquisições públicas. 

Notadamente, restou comprovada a relação do efeito das auditorias e fiscalizações da 

CGU com a redução da corrupção em âmbito municipal, nas quais são detectados problemas 

que impactam no cumprimento da finalidade dos programas sociais, como: desvios de recursos 

públicos, sobrepreço e/ou superfaturamento, criação de empresas fantasmas e a simulação de 

processos de licitação. Importante ressaltar que a dimensão continental do Brasil e a falta de 

acompanhamento sistemático e em tempo real, bem como a ausência de fiscalização eficiente 

pelos órgãos do governo federal contribuem para que os recursos repassados sejam empregados 

de maneira irregular. 

A CGU, por meio do antigo Programa Sorteios Públicos, que depois passou a chamar-

se Programa de Fiscalização em Entes Federativos, e atualmente denominado de Programa de 

Monitoramento de Gastos (PMG), tem tentado atuar de maneira mais incisiva nos Estados e 

Municípios que recebem recursos públicos federais, e assim buscando ser um grande aliado no 

combate à corrupção. Entretanto, a demanda ainda é muito grande, comparada com a 

capacidade operacional do órgão.  

Os procedimentos para execução desses trabalhos de fiscalização iniciam-se, nos dias 

de hoje, com a seleção dos municípios por meio de um ranking, com base em um score de risco, 

calculado para cada município a partir de 29 indicadores, dentre os quais: quantidade de 

denúncias, contas julgadas irregulares, ocorrência de Operações Especiais. Anteriormente os 

municípios eram escolhidos por meio de sorteios públicos, os quais poderiam ser 

acompanhados por toda a sociedade. 

No que se refere especificamente às fiscalizações realizadas nos Estados e Municípios, 

a CGU realiza atividades de avaliação e apuração. Neste caso, a avaliação tem por objetivo 

avaliar e zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos oriundos de programas de 

governo, descentralizados aos entes subnacionais. Enquanto a apuração pode iniciar-se por 
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meio de alertas de processos de auditoria contínua ou do sistema ALICE, a partir de outros 

trabalhos ou notícias (demanda interna), e pode ser decorrente de denúncia ou requisição ou 

solicitação de outros órgãos de controle (demanda externa). 

Em ambas as atividades é essencial que o resultado do trabalho seja apresentado de 

maneira célere e efetiva, com maior chance de evitar a ocorrência de fraudes e prejuízos ao 

erário. De onde se extrai a importância de uma atuação preventiva, a qual é evidenciada quando 

da utilização do sistema ALICE, algoritmo autônomo que acessa diariamente o site do Sistema 

ComprasNet, efetua o download e realiza análise textual do arquivo dos editais e seus anexos.  

Funciona previamente ao trabalho de uma auditoria normal, como auxiliar no trabalho 

do auditor, sendo utilizada na busca, categorização e análise automatizada de artefatos textuais 

(não estruturado), tais como editais, termos de referência e demais artefatos publicados nos 

seguintes sistemas: ComprasNet, Sistema Licitações-e; Diário Oficial da União (DOU); Bases 

de despesas de São Paulo: Bolsa Eletrônica de Compras de SP; Portal da Transparência de SP; 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e Tribunal de Contas dos Municípios de SP. 

Entretanto, o uso dessa ferramenta ainda é feito de forma restrita, pois, de acordo com 

o que foi estudado, as informações coletadas pelo ALICE são apenas as constantes das 

mencionadas bases de dados, não abrangendo, por conseguinte, as relativas às licitações e 

contratos firmados pelos demais entes da federação (excluindo-se o Estado de São Paulo) que 

tenham recebido recursos públicos federais. 

De acordo com o levantamento feito nos relatórios de fiscalizações realizadas pela 

CGU-PI em 26 municípios do Estado do Piauí, os quais foram publicados na internet no período 

de 2017 a 2021, observou-se a recorrência de algumas irregularidades ou inconsistências 

apontadas nos relatórios. As fiscalizações selecionadas foram acerca da regularidade da 

aplicação dos recursos públicos federais oriundos dos programas FUNDEB, PNATE e PNAE. 

Ademais, de acordo com os relatórios analisados, aferiu-se que no conjunto das prefeituras 

fiscalizadas ocorreram desvios de recursos públicos, totalizando o montante estimado de mais 

de R$ 62 bilhões. 

Atestou-se ainda que os 400 achados, constantes dos relatórios analisados, estão 

relacionados a apenas quinze temas referentes a problemas como: contratação irregular; 

despesas inelegíveis; gastos sem comprovação; falhas/irregularidades na execução contratual; 

inconsistências na execução do programa; ineficiência na fiscalização contratual; 
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irregularidades/ impropriedades na licitação; pagamentos irregulares; sobrepreço/ 

superfaturamento (subcontratação irregular), entre outros.  

Verificou-se das constatações analisadas um percentual razoável de irregularidades e/ou 

impropriedades ocorridas nos processos licitatórios relativos à execução dos programas 

fiscalizados. No caso do FUNDEB 42,00% são constatações ocorridas durante o processo 

licitatório, por sua vez no PNATE apontou-se 46,36% das inconsistências verificadas e no 

PNAE esse percentual corresponde a 21,70% dos achados que estão relacionados a 

irregularidades na licitação. 

Entendeu-se que algumas dessas irregularidades identificadas nas fiscalizações 

avaliadas poderiam ser sanadas ou combatidas previamente, ainda no início da licitação e antes 

da contratação, de forma eficaz com o auxílio de ferramentas tecnológicas. Esse processo seria 

de fundamental importância na prevenção de desvios de recursos públicos e combate à 

corrupção, além de reduzir as horas dispendidas pelo auditor em face aos exames de editais, 

termos de referência e contratos, cujo tempo seria aplicado em análises mais aprofundadas e 

em inspeções físicas do objeto. 

Constatou-se, inclusive, que referidas fiscalizações tiveram por escopo atos e fatos 

administrativos já consumados ocorridos em períodos anteriores aos trabalhos de campo, ou 

seja, confirmou-se o entendimento que o Controle Interno, quando averigua a aplicação dos 

recursos públicos federais descentralizados aos entes subnacionais, atua posteriormente, e 

algumas vezes concomitantemente à execução do programa. Esse lapso temporal, mister 

ressaltar, pode causar impactos negativos quanto à reposição do prejuízo ao erário e ao 

atingimento da finalidade dos programas sociais. Repercute, ainda, no controle realizado pela 

sociedade, diminuindo o estímulo que o cidadão teria em evitar ou combater a malversação do 

dinheiro público. 

O sistema ALICE, objeto desta pesquisa e como retro mencionado, consiste em uma 

ferramenta utilizada no controle e na prevenção de inconsistências em procedimento 

licitatórios, gastos públicos irregulares e desvios de recursos públicos. Atualmente seu uso está 

restrito às ações de controle relacionadas à auditoria, assim como às licitações ocorridas no 

âmbito da administração pública federal, ou seja, as licitações realizadas pelos entes 

subnacionais para execução dos programas supracitados não são abrangidas pela auditoria 

preventiva realizada pela ferramenta em comento. 
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No entanto, em face a previsão na nova Lei de Licitações da obrigatoriedade de um 

Portal Nacional de Contratações Públicas a partir de 01/04/2023, haverá a possibilidade de 

ampliação do escopo do ALICE, abrangendo assim as licitações realizadas pelos Estados e 

Municípios, cujas fontes de recursos sejam oriundas do governo federal. Verificou-se, contudo, 

que nem todas as trilhas do ALICE existentes são aplicáveis aos casos constatados nas 

fiscalizações, cujos achados são recorrentes em vários municípios. Nesse sentido, e 

considerando o objetivo desse estudo, propõe-se a criação de novas trilhas, a seguir elencadas, 

devidamente fundamentadas, as quais foram dissecadas minuciosamente no Capítulo 0, em 

estrita observância aos procedimentos de base adotados pela CGPRI/CGU: 

a) Trilhas relacionadas ao Programa FUNDEB 

- Exigência de visita técnica no município; 

- Exigência de Certificado de Registro Cadastral; 

- Ausência de informações detalhadas do objeto contratado. 

b) Trilhas relacionadas ao Programa PNATE 

- Falta de exigência de capacidade técnica e operacional da empresa contratada (ocasionando a 

subcontratação total do objeto); 

- Ausência de dimensionamento prévio e preciso do quantitativo de quilômetros por rota 

georreferenciada; 

- Ausência de cláusula que estabeleça a idade máxima dos veículos contratados; 

- Ausência de detalhamento do tipo de veículos a serem utilizados no transporte escolar e/ou 

definição de veículos inadequados ao transporte escolar; 

- Ausência de cláusulas contendo exigências quanto à segurança dos veículos e da condução de 

escolares. 

c) Trilha relacionada ao Programa PNAE (Merenda Escolar) 

- Não cumprimento da norma no que tange à aquisição de produtos oriundos da agricultura 

familiar. 

A inserção das trilhas propostas poderá agregar mais valor ao ALICE, além de ratificar 

a premissa de que o uso da IA nas atribuições e nos processos de trabalhos de auditoria interna 

é imprescindível para a obtenção de resultados mais céleres e uma maior efetividade no combate 

e na prevenção da corrupção. O trabalho do auditor aliado ao da máquina poderá gerar economia 

de tempo e evitar gastos desnecessários ou licitações e contratos anômalos. Além disso, a 
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utilização do sistema ALICE poderá contribuir de forma ainda mais eficiente para os trabalhos 

de fiscalização, em especial quando tratar de especificidades dos programas de governos, cujos 

recursos são descentralizados aos Estados e Municípios, zelando por uma melhor aplicação dos 

recursos públicos federais. Sem contar que a expansão do uso dessa ferramenta não só facilitará 

o trabalho do auditor, mas também ampliará o escopo da auditoria, podendo no futuro abranger 

um universo de auditoria maior. 

E conforme descrito, a fiscalização realizada pelos órgãos de controle acerca da 

aplicação desses recursos públicos em sua totalidade é praticamente impossível, em virtude não 

somente do quantitativo de auditores governamentais disponíveis para execução desses 

trabalhos, mas principalmente da vultuosidade de recursos transferidos e da grandeza da 

extensão territorial do Brasil. Ademais, as entrevistas feitas com os AFFCs e TFFCs, e com a 

CGPRI, foram úteis para validar esse entendimento e as trilhas aqui propostas, as quais foram 

pensadas para apoiar os auditores em suas atividades de fiscalização, aumentar seus 

desempenhos e tornar o trabalho mais eficaz, assertivo e com melhor qualidade.  

Salutar destacar, ainda, que com a possibilidade de parte do trabalho do auditor ser 

substituída pelo uso de IA, haverá disponibilidade de tempo para se concentrar em outras 

atividades em que a máquina ainda não chega e a dedicar-se ao trabalho mais “intelectual”, 

tornando-se com isso um ponto positivo e fazendo com que a tecnologia cumpra o seu papel de 

apoio à sua atividade. Desse modo, a IA foi vista por todos os entrevistados não como uma 

ameaça de substituição, mas como uma integrante da equipe, principalmente num cenário onde 

há cada vez menos recursos à disposição e com restrições operacionais.  

Por fim, sugere-se para estudos futuros uma investigação quanto à possibilidade de 

criação de trilhas específicas baseadas em achados recorrentes constantes dos relatórios 

elaborados por outras CGU-R, e as relativas a outros programas de governo fiscalizados. Outra 

oportunidade de investigação que surgiu ao desenvolvimento desse trabalho diz respeito à 

expansão das fontes de dados do ALICE, por meio de convênios firmados com outros órgãos 

nas três esferas de governo, mediante a integração com os sistemas destes, os quais são 

alimentados com informações não disponibilizadas atualmente pelos sistemas abarcados pela 

ferramenta ALICE, considerando-se a iminente vigência da nova Lei de Licitações e a 

insuficiente fiscalização sobre a regularidade da aplicação dos recursos públicos 

descentralizados.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento livre e esclarecido 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

1. Nome do projeto: O CONTROLE INTERNO PREVENTIVO À LUZ DO SISTEMA 

ALICE: PROPOSTAS DE TRILHAS PARA DETECÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NA 

EXECUÇÃO DE PROGRAMAS. 

2. Características e objetivos gerais da pesquisa: A pesquisa está sendo conduzida por 

Carmem Luiza e Silva Nascimento, Técnica Federal de Finanças e Controle, lotada na 

Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, exercendo atualmente o cargo de Chefe 

do Núcleo de Ações de Controle (NAC-1/PI), mestranda em Administração Pública da 

Fundação Getúlio Vargas, e conta com o financiamento da Controladoria-Geral da União para 

a realização do mestrado.  

A pesquisa está sendo desenvolvida como trabalho de conclusão do curso de Mestrado 

Profissional em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. O objetivo deste estudo é 

propor a criação de trilhas que considerem as especificidades dos Estados e Municípios, 

aumentando a eficácia e eficiência do uso da tecnologia combinada com as técnicas utilizadas 

pelo auditor, que realiza fiscalizações no âmbito das Regionais, no que tange a detecção prévia 

e ágil de possíveis irregularidades em licitações e contratos relativos ao uso dos recursos 

públicos. 

3. Procedimentos: Um dos métodos utilizados na pesquisa será a entrevista realizada com os 

servidores da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí, onde a pesquisadora está 

lotada e atuando como Chefe do NAC-1/CGUPI, além de entrevista com servidores da 

Coordenação-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação (CGATI), envolvidos com o 

desenvolvimento do Sistema. A entrevista será do tipo não estruturada, por meio de uma 

conversação livre, buscando obter informações sobre o tema específico. As perguntas serão em 

sua maioria abertas, com a possibilidade de serem respondidas dentro de uma conversação 

informal, tendo como base um roteiro de pesquisa composto por questões fechadas e/ou abertas. 

4. Participação na pesquisa: Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as 

perguntas formuladas pela pesquisadora de forma livre e aberta com o intuito de coletar 

informações sobre o tema pesquisado.  

5. Voluntariedade e direito de desistência: Sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência 

ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

6. Riscos e benefícios: A pesquisa não gerará riscos, mas tão somente benefícios aos 

participantes, tendo em vista que a finalidade do projeto é agregar valor ao trabalho 

desempenhado pelos auditores e técnicos federais. A participação também não implicará em 

gastos para os participantes. 

7. Direito de confidencialidade: A fim de assegurar sua privacidade, os dados obtidos por 

meio desta pesquisa não serão identificados. 

8. Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral: Você poderá tirar dúvidas sobre o 

projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer momento 

através dos contatos indicados abaixo. 
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Carmem Luiza e Silva Nascimento, Técnica Federal de Finanças e Controle e Chefe do Núcleo 

de Ações de Controle (NAC-1/PI), mestranda em Administração Pública pela FGV/EBAPE, 

residente na Rua Senador Cândido Ferraz, 1770, apt. 1103, Teresina/PI. E-mail: 

carmem.nascimento@cgu.gov.br ou carmemluiza@hotmail.com. Celular: (86)99951-1133. 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio 

Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 

22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br. 

9. Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine [se possível] ao 

final deste documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 

responsável.  

 

Eu, ________________________________________, declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em 

participar. 

 

Teresina (PI), ____ de _________________ de _____. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a): ________________________________ 

 

  

mailto:carmem.nascimento@cgu.gov.br
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos AFFCs e TFFCs 
 

 
  

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

com Auditores e Técnicos da Controladoria Regional da União no Estado do Piauí 

 

1. Você já participou de trabalhos de fiscalização em municípios?  

2. O que lhe motiva a desempenhar sua função de auditor/técnico? 

3. Você já teve necessidade de ampliar o prazo de algum trabalho para aprofundar a 

investigação?  

4. Em caso positivo, em quanto tempo mais, aproximadamente? 

5. Você acha que os sistemas corporativos que a CGU disponibiliza como 

ferramenta de trabalho são suficientes para buscar as informações necessárias para 

que seja realizado um bom trabalho de fiscalização? Por favor, explique por quê.  

6. Qual a sua opinião sobre ferramentas de tecnologia de informação como apoio no 

trabalho de auditoria (fiscalização)? 

7. Você já ouviu falar do sistema Alice? Em caso positivo, favor detalhar. 

8. O sistema Alice agrega valor ao seu trabalho de fiscalização? Em caso positivo, 

de que forma? 

9. Se você pudesse aperfeiçoar o sistema Alice, o que faria para melhorá-lo de forma 

que esse sistema pudesse ajudá-lo (mais) em seu trabalho? 

10. Quais ações que você faz reiteradamente que gostaria que fossem automatizadas? 

11. Qual fase do seu trabalho que mais demanda tempo: planejamento, análise 

documental ou relatoria? 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado à CGPRI 
 

 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

com Auditores da CGPRI 

 

1. O sistema Alice acessará o Portal Nacional de Contratações Públicas previsto na 

Nova Lei de Licitações? 

2. Além do sistema Comprasnet, o Alice acessa outro site de compras públicas? 

Qual? 

3. O Alice verifica apenas os editais de licitações e os extratos de contratos? Há 

possibilidade de acesso e análise de convênios/termos de parceria do 

Proinfância/PAR? E editais e contratos firmados pelas Prefeituras Municipais 

cujos recursos são oriundos da União? 

4. Quais as perspectivas futuras do sistema ALICE? 

5. Existem possibilidades de aperfeiçoamento com propostas para melhorar o 

trabalho das Regionais no que tange às especificidades dos municípios e estados, 

expandindo as suas regras de negócio? 

6. Com relação aos programas Pnae, Pnate, Fundeb, PAR e Proinfância, existem 

trilhas específicas que abrangem uma análise do cumprimento do estabelecido em 

suas normas? 

7. Tendo em vista a decisão do TCU sobre a aplicação do pregão eletrônico como 

modalidade obrigatória para todas as prefeituras do país que usarem verbas do 

Governo Federal, há possibilidade da utilização de dados oriundos de outros 

sistemas de compras estaduais pelo sistema Alice, como ocorreu com o Estado de 

SP? 

8. Já foram reportadas pelos usuários, falhas ou erros de alertas emitidos pelo 

sistema Alice? Em caso positivo, quais providências foram adotadas por essa 

Coordenação? 

9. Qual o protocolo para a criação de uma nova trilha? Inicia-se a partir de uma 

demanda das áreas fins ou é uma decisão da própria Coordenação? 
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APÊNDICE D – Planilha de consolidação dos achados dos Relatórios de Fiscalização 
 

Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb Beneditinos 

 Irregularidades no Pregão Presencial 
SRP nº 04/2015 relativo aos serviços de 

manutenção da frota de veículos da 

Prefeitura Municipal de Beneditinos/PI. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência pesquisa preços, termo de referência com 
falhas/incompleto, exigência de Certificado de Registro 

Cadastral, exigência de visita técnica e outras exigências 

de documentos causando restrição a competitividade, 

2015 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Irregularidades no Pregão Presencial nº 

20/2015 relativo aos serviços de empresa 
de manutenção da frota de veículos do 

município de Beneditinos/PI. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de estimativa dos quantitativos dos bens, de 

pesquisa de preços, critérios de mensuração dos 

quantitativos. Vínculo entre as empresas participantes 

(funcionam no mesmo local), exigências que configuram 

restrição ao caráter competitivo 

2015 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

 Irregularidades no Pregão Presencial nº 

01/2018 relativo aos serviços de 
manutenção de veículos da frota do 

município de Beneditinos/PI. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de estimativa dos quantitativos dos bens, de 

pesquisa de preços, critérios de mensuração dos 

quantitativos. Vínculo entre as empresas participantes 

(funcionam no mesmo local), exigências que configuram 

restrição ao caráter competitivo 

2018 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Irregularidades no processo de adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 03/2018 

relativa ao Pregão Presencial nº 42/2018, 

realizado pela Prefeitura Municipal de 

Caldeirão Grande do Piauí/PI para 

contratação de serviços de manutenção 
da frota de veículos. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de termo de referência, insuficiente 

comprovação da vantajosidade da contratação por 

adesão, 

2018 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Ausência de controle relativo aos 

contratos de manutenção e fornecimento 

de peças quanto à comprovação da 
efetiva prestação dos serviços. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2015 a 2018 2019 2022 2.071.323,01 

Fundeb Beneditinos 

Ausência de controle relativo ao contrato 

de manutenção e fornecimento de peças 

quanto à comprovação da efetiva 

prestação dos serviços no exercício 
financeiro de 2019. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2019 2019 2022 190.687,00 

Fundeb Beneditinos 

Pagamento de serviços de manutenção da 

frota de veículos sem aplicação dos 

descontos, acarretando prejuízo de R$ 
235.402,02. 

Pagamentos irregulares   2015 a 2018 2019 2022 235.402,02 

Fundeb Beneditinos 

Pagamento de despesas não previstas nos 

editais e termos de referências das 

licitações de manutenção da frota de 
veículos. 

Pagamentos irregulares   2016 a 2018 2019 2022 20.700,00 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb Beneditinos 

Irregularidades no processo de adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 02/2018, 
decorrente do Pregão Presencial nº 

09/2017, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Timon/MA, relativo à 

prestação de serviços de manutenção, 

apoio administrativo, limpeza e 
conservação. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Falta de planejamento da contratação, ausência do termo 
de referência, insuficiente comprovação da 

vantajosidade da contratação por adesão, Cotações de 

preços apresentadas por empresas que não possuem 

atividade econômica objeto da adesão à Ata de Registro 

de Preços 

2018 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Irregularidades no Pregão Presencial nº 

06/2019, referente à contratação de 

empresa especializada na prestação de 

serviços de terceirização de mão-de-obra. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Falta de planejamento da contratação, ausência de termo 

de referência, deficiência na pesquisa de preços, 

insuficiente comprovação da vantajosidade da 

contratação por adesão, Cotações de preços apresentadas 

por empresas que não possuem atividade econômica 
objeto da adesão à Ata de Registro de Preços 

2019 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Contratação infundada e antieconômica 

da empresa Megan Soluções Ltda., por 

meio do Processo de Adesão nº 02/2018 

para prestação de serviços de mão de 

obra terceirizada ao município de 
Beneditinos/PI. 

Contratação irregular   2018 2019 2022 247.453,17 

Fundeb Beneditinos 

Inexecução parcial do contrato de 

terceirização de mão-de-obra firmado 
entre a Prefeitura Municipal de 

Beneditinos/PI e a empresa Mega-On 

Soluções Ltda. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 e 2019 2019 2022 25.600,00 

Fundeb Beneditinos 

Contratação irregular, por meio de 

inexigibilidade de licitação, de serviço de 
assessoria técnica na área de gestão 

pública com recursos do Fundeb em 

2019. 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2019 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Pagamentos indevidos de serviços de 

assessoria com recursos do Fundeb no 
montante de R$ 42.000,00. 

Pagamentos irregulares   2019 2019 2022 42.000,00 

Fundeb Beneditinos 
Contratação temporária de profissionais 

sem base legal. 
Contratação irregular   2015 a 2018 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 
Despesas inelegíveis custeadas com 

recursos do Fundeb. 
Pagamentos irregulares   2015 a 2019 2019 2022 52.110,00 

Fundeb Beneditinos 

Ausência de documentos que 

comprovem a atuação da fiscalização do 

contrato de manutenção de serviços da 

frota de veículos com fornecimento de 
peças. 

Ineficiência na 

fiscalização contratual 
  2016 a 2019 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

 Irregularidades em processos licitatórios 

de reformas e ampliação de escolas do 

município de Beneditinos/PI 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de orçamento detalhado, não formalização de 

termo aditivo, ausência de documentos de despesas 
2017 e 2018 2019 2022 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb Beneditinos 

Pagamento por serviços não executados 
em reforma/ampliação de escola, objeto 

da Tomada de Preços n.º 004/2017 , no 

montante de R$ 11.462,96. 

Pagamentos irregulares   2017 2019 2022 11.462,96 

Fundeb Beneditinos 

Serviços de reforma, pagos com recursos 

do Fundeb, em escola construída 

recentemente com recursos do FNDE e 

com várias inconformidades não sanadas. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2014 a 2017 2019 2022 Não computado 

Fundeb Beneditinos 

Ausência da apresentação de 
documentação relativas à execução do 

Fundeb nos exercícios financeiros de 

2009 a 2012. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2009 a 2012 2019 2022 Não computado 

Fundeb Esperantina 

Despesas superiores às receitas do 

Fundeb, tendo como consequência atraso 

nos pagamentos de folhas de pessoal da 

educação, ocorridos no decorrer do ano 
de 2017. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2019 2020 Não computado 

Fundeb Esperantina 

Ausência de comprovação da legalidade 

do regime de contratação temporária de 

servidores na Secretaria Municipal de 

Educação. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2019 2020 Não computado 

Fundeb 
Nazaré do 

Piauí 

Irregularidades na realização do Processo 

Licitatório Pregão Presencial nº 

006/2017. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Exigências de documentos que restringem o caráter 
competitivo, ausência de publicação do edital no diário 

oficial ou de grande circulação, ausência do valor do 

objeto licitado, ausência de justificativa para não uso do 

pregão eletrônico 

2017 2019 2021 Não computado 

Fundeb 
Nazaré do 

Piauí 

Prorrogação do Contrato nº 006/2017 

sem comprovação da justificativa 

apresentada. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2019 2021 Não computado 

Fundeb 
Nazaré do 

Piauí 
Ausência de fiscalização, por parte da 
contratante, do contrato nº 006/2017. 

Ineficiência na 
fiscalização contratual 

  2017 2019 2021 Não computado 

Fundeb 
Nazaré do 

Piauí 

Pagamento superfaturado no valor total 

de R$ 40.338,75 à empresa Alvorada 

Locações, referente a recursos do 

FUNDEB utilizados no transporte de 
alunos. 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2017 e 2018 2019 2021 40.338,75 

Fundeb 
Nazaré do 

Piauí 

Pagamento superfaturado no valor total 

de R$ 40.338,75 à empresa Alvorada 

Locações, referente a recursos do 

FUNDEB utilizados no transporte de 
alunos. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Subcontratação irregular 2017 2019 2020 40.338,75 

Fundeb Fronteiras 
Irregularidades na execução do contrato 

de locação de transporte escolar. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 a 2019 2019 2020 476.250,04 

Fundeb Fronteiras 

Irregularidades em processo licitatório de 

serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis por 

postos credenciados. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

  2017 2019 2020 Não computado 



182 

 

Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb Fronteiras 
Ausência de controle no fornecimento de 

combustível. 

Deficiência nos controles 
relativos à execução 

contratual 

  2017 a 2019 2019 2020 9.715,60 

Fundeb Fronteiras 

Ausência de cláusula protetiva na 

contratação de empresa para prestação de 

serviço de gerenciamento de 

fornecimento de combustíveis. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2019 2020 Não computado 

Fundeb Fronteiras 

Ausência de documentos que 

comprovem a atuação da fiscalização do 

contrato de gerenciamento de 

combustíveis. 

Ineficiência na 

fiscalização contratual 
  2017 2019 2020 Não computado 

Fundeb Fronteiras 

Contratação por dispensa de licitação. 
Situação emergencial provocada pelo 

gestor anterior. Omissão do gestor atual 

em responsabilizar o gestor anterior. 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2017 2019 2020 Não computado 

Fundeb São Julião 

Aquisição irregular com recursos do 

Fundeb, em 2017 e 2018, de 15.080,43 

litros de gasolina comum, ao custo de R$ 
61.556,27, uma vez que a educação 

municipal não utiliza veículos à gasolina. 

Contratação irregular   2017 e 2018 2019 2020 61.556,27 

Fundeb São Julião 

Aquisição com recursos do Fundeb de 

39.391,20 litros de óleo diesel S-10, ao 

custo de R$ 116.315,01, sem 

comprovação da materialidade da 

compra mediante registro em 
almoxarifado. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 116.315,01 

Fundeb São Julião 

Aquisição com recursos do Fundeb de 

trinta ar-condicionado, do tipo split, no 

valor total de R$ 84.879,00, que não 

foram localizados na Secretaria 
Municipal de Educação – SME, bem 

como em unidades escolares. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 84.879,00 

Fundeb São Julião 

Pagamento de materiais de construção 
para reformas e outros serviços de 

conservação e manutenção em unidades 

escolares, sem apresentação de planilhas 

de medições do material consumido 

nessas obras e serviços, no valor de R$ 
215.835,60. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 215.835,60 

Fundeb São Julião 

Pagamento de reformas, conservação e 
manutenção de unidades escolares com 

apresentação de planilhas de medições 

irregulares, no valor de R$ 179.916,00. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 179.916,00 

Fundeb São Julião 

 Licitação irregular de aquisição de 
material de construção para utilização em 

serviços de reformas, em virtude da 

ausência de projeto básico/executivo e da 

falta de identificação das unidades 

escolares beneficiárias das obras. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 e 2018 2019 2020 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb São Julião 

Licitação irregular para contratação de 

empresa para prestação de serviços de 
reformas não especificadas, em unidades 

escolares não identificadas no respectivo 

processo. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 e 2018 2019 2020 Não computado 

Fundeb São Julião 

Deficiência de pesquisa de preços prévia 
à consolidação dos termos de referências 

dos editais destinados à contratação de 

serviços ou aquisição de bens com 

recursos do Fundeb. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Deficiência pesquisa preços 2017 e 2018 2019 2020 Não computado 

Fundeb São Julião 

 Falta de comprovação da efetiva 

utilização das peças adquiridas com 

recursos do Fundeb para manutenção dos 
veículos de transporte escolar. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 Não computado 

Fundeb 
Joaquim 

Pires 

Ausência de competição no Pregão 

Presencial nº 32/2019, caracterizada pelo 
fato de as duas empresas participante e 

vencedoras pertencerem aos mesmos 

sócios. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Empresas licitantes com o mesmo sócio 2019 2021 2021 Não computado 

Fundeb 
Joaquim 

Pires 

Irregularidades no processo de adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 

01.0603/2017, relativa ao Pregão 

Presencial nº 010/2017, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Altos/PI para 
contratação de empresa fornecedora de 

peças e serviços para manutenção da 

frota de veículos. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2021 2021 Não computado 

Fundeb 
Joaquim 

Pires 

Ausência de controle relativo ao contrato 

de manutenção e fornecimento de peças 

quanto à comprovação da efetiva 

prestação dos serviços no exercício 

financeiro de 2020. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2020 2020 2020 Não computado 

Fundeb 
Joaquim 

Pires 

Irregularidades nos processos licitatórios 

relativos aos serviços de reformas de 
unidades escolares do município de 

Joaquim Pires/PI no exercício financeiro 

de 2020. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2020 2020 2020 Não computado 

Fundeb 
Joaquim 

Pires 

Os preços contratados na Tomada de 

Preços nº 003/2020 e no Convite nº 

001/2020 encontram-se acima da média 
de mercado, tendo como referência a 

tabela Sinapi, o que resultou num 

superfaturamento por sobrepreço de R$ 

42.119,58 quando da execução das 

despesas. 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2020 2020 2020 42.119,58 
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Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb União 

Contratação irregular de empresa para 

execução dos serviços de transporte 

escolar, no exercício de 2017, por meio 

de dispensa de licitação, sem previsão no 

Decreto Emergencial e subcontratação 
indevida dos serviços. 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2017 a 2020 2020 2021 Não computado 

Fundeb União 

Falhas no processo licitatório nº 

292/2018, relativo ao Pregão Presencial 

nº 1/2018 para contratação de serviços de 

transporte escolar  

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2018 2020 2021 Não computado 

Fundeb União 

Falhas na aquisição de livros didáticos 

por meio de inexigibilidade de licitação 

nos exercícios de 2018 e 2019. 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2018 e 2019 2020 2021 Não computado 

Fundeb União 

Irregularidades no Processo de Adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 05/2017, 

decorrente do Pregão Presencial nº 
009/2017, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Timon/MA, para 

contratação de serviços terceirizados. 

Uso inadequado de 
contratação direta 

  2017 2020 2021 Não computado 

Fundeb União 

Aquisição de combustíveis e derivados 

por meio do Pregão Presencial nº 
20/2017 sem elaboração de estudos 

preliminares que comprovem a 

necessidade de aquisição e do 

quantitativo para a manutenção da frota, 

além da ausência de pesquisa de 
mercado, em desacordo com o art. 43 da 

Lei nº 8.666/93. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

  2017 2020 2021 Não computado 

Fundeb União 

Irregularidades no processo de aquisição 

de combustíveis e derivados com 

recursos do Fundeb no exercício de 
2019. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2019 2020 2021 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 
Nonato 

Execução dos recursos do Fundeb sem 

acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo.  

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 
Nonato 

Contratação temporária de profissionais 

sem base legal.  
Contratação irregular   2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São 

Raimundo 

Nonato 

Os recursos financeiros do Fundeb não 
estão sendo movimentados na conta 

bancária específica.  

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 
Nonato 

Ausência de controle de combustível 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 
contratual 

  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São 

Raimundo 

Nonato 

Ausência de controle de estoque 
Deficiência nos controles 
relativos à execução 

contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 
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Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 
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Licitação/ 
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fiscalização 
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Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb 

São 

Raimundo 
Nonato 

Ausência de controle de material de 

construção 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 
contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 

Nonato 

Pagamentos indevidos realizados de 

exercícios anteriores que somaram R$ 

364.509,74.  

Pagamentos irregulares   2016 e 2017 2018 2019 364.509,74 

Fundeb 
São 

Raimundo 

Nonato 

Despesas inelegíveis realizadas com 
recursos do Fundeb, no montante de R$ 

166.445,90.  

Despesas inelegíveis   2016 e 2017 2018 2019 166.445,90 

Fundeb 
São 

Raimundo 

Nonato 

Débito indevido na conta específica do 

Fundeb 
Despesas inelegíveis   2016 e 2017 2018 2019 351.272,48 

Fundeb 

São 

Raimundo 

Nonato 

Irregularidade na adesão à ata de registro 

de preços 26/2016, realizado pela 

Prefeitura de Timon/MA 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2018 2019 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 

Nonato 

Direcionamento em processo licitatório 

relativo à contratação de empresa 

especializada em capacitação.  

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 

São 

Raimundo 
Nonato 

Irregularidades nos pagamentos de 

despesas 
Pagamentos irregulares   2017 2018 2019 28.320,00 

Fundeb 

São 

Raimundo 

Nonato 

Irregularidades em processo de dispensa 

de licitação para reforma de escolas: 

direcionamento 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São 

Raimundo 

Nonato 

Não comprovação de serviços realizados 
em reformas de escolas, no montante de 

R$ 47.071,16 

Pagamentos irregulares   2017 2018 2019 47.071,16 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Execução dos recursos do Fundeb sem 

acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 
fundo. 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 
Contratação temporária de profissionais 
de forma irregular. 

Contratação irregular   2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 
Ausência de controle de combustível 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 
Ausência de controle de estoque 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 
contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Despesas inelegíveis realizadas com 

recursos do Fundeb. 
Despesas inelegíveis   2017 e 2018 2018 2019 23.995,80 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Falta de comprovação da efetiva 

utilização das peças adquiridas com 

recursos do Fundeb para manutenção dos 
veículos. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 a 2018 2018 2019 145.175,34 
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Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 
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Licitação/ 
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fiscalização 
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Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Compra de 7.030 litros de gasolina, no 

valor de R$ 28.604,45, cuja aplicação em 
ações voltadas à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica não 

foi comprovada. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 a 2018 2018 2019 28.604,45 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 
Não localização de equipamentos 
adquiridos com recursos do Fundeb. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 4.325,00 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Pagamento de despesas com manutenção 

de computadores não comprovadas 
Pagamentos irregulares   2017 2018 2019 16.454,00 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

INSS não retido/recolhido sobre 

pagamento de prestadores de serviços 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2016 a 2018 2018 2019 268.871,68 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Subcontratação indevida de transporte 

escolar. 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2016 a 2018 2018 2019 46.200,00. 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Não comprovação de despesas com 

reformas de escolas municipais. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 2018 2019 14.825,42 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 
Irregularidades em processos licitatórios. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Irregularidades em processo licitatório 

para contratação de empresa de locação 

de veículos. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Irregularidade em processo licitatório 
para contratação de empresa para 

manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos de informática 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
São Gonçalo 

do Piauí 

Irregularidade em processo licitatório 

para aquisição de pneus. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Pagamento de Débito Judicial com 

Recursos do Fundeb 
Pagamentos irregulares   2016 e 2017 2018 2019 18.515,49 

Fundeb Miguel Leão 

Utilização indevida de recursos do 

Fundeb de exercícios anteriores nos 

exercícios seguintes. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Transporte e armazenamento irregular de 

combustíveis 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Falta de controle na aquisição de 
combustíveis 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Professor de Miguel Leão não 

encontrado em sala de aula. 

Deficiência nos controles 
relativos à execução 

contratual 

  2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Falta de controle na manutenção de 

veículos da Secretaria de Educação. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb Miguel Leão 
Utilização indevida de recursos do 

Fundeb na Aquisição de Pneus 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2018 2019 23.864,00 
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Licitação/ 
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Ano 
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Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Fundeb Miguel Leão 
Condução de veículo de transporte 

escolar por motorista não habilitado 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar no exercício 

financeiro de 2013. 

Sobrepreço/Superfaturame
nto 

  2013 2018 2019 75.065,77 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar nos exercícios 

financeiros de 2014, 2015 e 2016. 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2014 a 2016 2018 2019 126.007,71 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar no exercício 

financeiro de 2017. 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2017 2018 2019 58.287,39 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 
Irregularidades na execução dos serviços 
de fretes 

Sobrepreço/Superfaturame
nto 

  2017 e 2018 2018 2019 47.600,00 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 
Atuação deficiente do Conselho de 
Acompanhamento Social do Fundeb. 

Conselho Social 
ineficiente 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Infraestrutura deficiente de escolas 

municipais. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 
Ausência de controle de combustível. 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades em processo licitatório 

para contratação de serviços de locação 

de transporte escolar no exercício 

financeiro de 2013. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2013 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades em processo licitatório 

para contratação de serviços locação de 

transporte escolar no exercício financeiro 

de 2014. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2014 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades em processo licitatório 

para contratação de serviços locação de 

transporte escolar no exercício financeiro 
de 2017. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Favorecimento/direcionamento para 

contratação de empresa para serviços de 

fretes. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 
Irregularidades em processos licitatórios. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 a 2018 2018 2019 Não computado 

Fundeb 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades em processo licitatório 

para aquisição de combustível. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Fundeb Teresina 

Prejuízo de R$ 20.192.601,41 decorrente 

da cessão do crédito do precatório do 

Fundef ao Banco do Brasil, cuja 
contratação se deu por meio de processo 

de inexigibilidade de licitação indevido. 

Contratação irregular   2016 2018 2020 20.192.601,41 
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/Prejuízo 

Fundeb Teresina 

Pagamento injustificado de folha 

suplementar do Fundeb relativa ao mês 

de setembro de 2016, no montante de R$ 

14.848.381,87. 

Pagamentos irregulares   2016 2018 2020 14.878.381,87 

Fundeb Teresina 

Pagamentos, com recursos do precatório 
do Fundef, decorrentes de contratações 

irregulares ou da utilização indevida de 

contrato previamente existente, no 

montante de R$ 5.000.708,53. 

Pagamentos irregulares   2016 2018 2020 5.000.708,53 

Fundeb Teresina 

Indícios de sobrepreço e favorecimento a 

terceiro em processo de desapropriação 
de terreno para a construção de uma 

creche. 

Sobrepreço/Superfaturame
nto 

  2016 2018 2020 1.280.000,00 

Fundeb Teresina 
Despesas indevidas com restos a pagar, 

no montante de R$ 7.397.818,04 
Despesas inelegíveis   2014 a 2016 2018 2020 7.397.818,04 

Fundeb Teresina 

Despesas indevidas com a concessão de 

bolsas de estágio, no montante de R$ 

2.152.185,41. 

Despesas inelegíveis   2016 2018 2020 2.152.185,41 

Fundeb Boa Hora 
Falhas/irregularidades nos pagamentos 
do transporte escolar no Município de 

Boa Hora/PI. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2015 2017 2017 23.891,84 

Fundeb Boa Hora 
Não apresentação dos processos 

licitatórios/dispensa/inexigibilidade 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2015 2017 2017 Não computado 

Fundeb Bom Jesus 

Falta de Atuação do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 e 2017 2017 2018 Não computado 

Fundeb Bom Jesus 
Pagamento indevido de professores com 

recursos do FUNDEB  
Pagamentos irregulares   2017 2017 2018 Não computado 

Fundeb Bom Jesus 
Movimentação de Recursos do Fundeb 

em outras contas da Prefeitura 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 e 2017 2017 2018 Não computado 

Fundeb Bom Jesus 
Contratação de Professores temporários 

sem o devido processo seletivo 
Contratação irregular   2017 2017 2018 Não computado 

Fundeb Bom Jesus 
Falhas na Realização do Processo 

Licitatório 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2017 2018 Não computado 

Fundeb 
Boqueirão 

do Piauí 

Subcontratação irregular dos serviços de 

transporte escolar, gerando sobrepreços 

no percentual estimado de 40,27%, que 

representaram prejuízo contratual de R$ 
267.000, no período em análise de 

janeiro de 2014 a junho de 2016 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2014 a 2016 2016 2017 267.000,00 

Fundeb 
Boqueirão 
do Piauí 

Aquisição incompatível de gasolina, na 

quantidade estimada de 9.676,32 litros, 

que correspondem ao valor de R$ 

31,544,80 ao preço médio de 3,26 reais o 

litro. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2015 2016 2017 31.544,80 
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Fundeb 
Boqueirão 

do Piauí 

Saques à débito na conta específica do 

Fundeb sem comprovação documental 

dos gastos nos anos de 2014 e 2015, no 

valor de R$ 328.845,01. 

Gastos sem comprovação   2014 e 2015 2016 2017 328.845,01 

Fundeb 
Boqueirão 

do Piauí 

Contratação irregular de empresa de 
assessoria em gestão educacional no 

valor de R$ 110.000,00, realizada 

mediante procedimento de 

inexigibilidade de licitação para 

realização de despesas não contempladas 
nas exceções legais e pagamentos 

indevidos no valor de R$ 75.000,00 por 

serviços não comprovados. 

Pagamentos irregulares   2014 e 2015 2016 2017 75.000,00 

Fundeb 
Boqueirão 

do Piauí 

Pagamentos realizados a empresas de 

capacitação sem a devida comprovação 

da regularidade fiscal, no valor de R$ 

21.649,00 em 2014. 

Pagamentos irregulares   2014 2016 2017 21.649,00 

Fundeb Caracol 

Execução dos recursos do Fundeb sem 

acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 
fundo 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 e 2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 

Falta de capacitação dos membros do 

Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb. 

Conselho Social 

ineficiente 
  2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 
Contratação temporária de profissionais 
sem base legal 

Contratação irregular   2016 e 2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 

Pagamento indevido de despesas de 

exercícios anteriores que somaram R$ 
295.873,69. 

Pagamentos irregulares   2016 2017 2017 295.873,69 

Fundeb Caracol 
Despesas inelegíveis realizadas com 

recursos do Fundeb 
Despesas inelegíveis   2016 2017 2017 26.780,11 

Fundeb Caracol 

Pagamentos irregulares de R$ 67.056,08 
a professores com desvio de função, sem 

exercerem o magistério na educação 

básica.  

Pagamentos irregulares   2016 2017 2017 67.056,08 

Fundeb Caracol 

Os recursos financeiros do Fundeb não 

estão sendo movimentados na conta 

bancária específica 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 

Não apresentação de processo de 

dispensa de licitação relativa à locação 

de imóvel. 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 
Irregularidades nos pagamentos de 
despesas 

Pagamentos irregulares   2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol Ausência de controle de combustível 
Deficiência nos controles 
relativos à execução 

contratual 

  2016 e 2017 2017 2017 Não computado 
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Fundeb Caracol 
Não apresentação de processos 

licitatórios 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 
Irregularidades em processos licitatórios: 

restrição ao carácter competitivo. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 

Irregularidades em processos licitatórios 

no exercício financeiro de 2017: restrição 

ao carácter competitivo. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 

Irregularidades em processos licitatórios 

relativo aos serviços de reformas de 
escolas: restrição ao caráter competitivo 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 e 2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Caracol 
Não comprovação de serviços realizados 

em reformas de escolas 
Gastos sem comprovação   2016 2017 2017 105.976,00 

Fundeb Oeiras 

Execução dos recursos do Fundeb sem 
acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 

fundo. 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Falta de capacitação dos membros do 

Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 
Contratação temporária de profissionais 

sem base legal 
Contratação irregular   2016   2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Contribuição previdenciária não 

retida/recolhida sobre pagamento de 

prestadores de serviços 

Não retenção de imposto   2016   2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Pagamentos indevidos de despesas de 

exercícios anteriores que somaram R$ 
511.106,70. 

Pagamentos irregulares   2016 2017 2017 511.106,70 

Fundeb Oeiras 
Despesas inelegíveis realizadas com 

recursos do Fundeb 
Despesas inelegíveis   2016 2017 2017 18.768,83 

Fundeb Oeiras 

Os recursos financeiros do Fundeb não 

estão sendo movimentados na conta 

bancária específica 

Inconsistências na 
execução do programa 

  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Ausência de pesquisa prévia de preços 

nas aquisições de material de expediente, 

material permanente e de informática e 
pneus, no exercício de 2016 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Ausência de pesquisa de preços 2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Irregularidade na inexigibilidade nº 

001/2016: procedimento de 

inexigibilidade para realização de 

despesas não contempladas nas exceções 

legais 

Uso inadequado de 
contratação direta 

  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 
Ausência de processos licitatórios para 

aquisição de material de expediente 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2016 2017 2017 Não computado 
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Fundeb Oeiras 

Pagamento a empresa em que o 

proprietário possui grau de parentesco 
com o Secretário Municipal de 

Administração e Finanças à época da 

realização da despesa 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 
Irregularidades em processos licitatórios: 

restrição ao caráter competitivo 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Oeiras 

Contratação direta de transportadores 

para realização dos serviços de transporte 

escolar no exercício de 2016 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb 

Passagem 

Franca do 
Piauí 

Favorecimento à empresa Qualityserv 

Construtora Serviços e Reformas Ltda. 

no procedimento licitatório Pregão 

Presencial nº 005/2015 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Favorecimento ä empresa licitante 2015 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Passagem 
Franca do 

Piauí 

Falta de comprovação dos veículos 

utilizados na prestação dos serviços de 
locação realizados pela Qualityserv 

Construtora Serviços e Reformas Ltda. – 

ME 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2015 e 2016 2016 2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 

Execução dos recursos do Fundeb sem 
acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 

fundo 

Conselho Social 

ineficiente 
  2016 e 2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 
Contratação temporária de profissionais 

sem base legal 
Contratação irregular   2016 e 2017   2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 

Ocorrência de atraso no pagamento dos 

salários dos servidores e dos prestadores 

de serviços pagos com recursos do 

Fundeb em 2016 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 

Pagamento indevido de despesas de 

exercícios anteriores que somaram R$ 
63.757,63. 

Pagamentos irregulares   2016 e 2017 2017 2017 63.757,63 

Fundeb Regeneração 
Despesas inelegíveis realizadas com 

recursos do Fundeb 
Despesas inelegíveis   2016 2017 2017 23.743,71 

Fundeb Regeneração Ausência de controle de combustível 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2016 e 2017 2017 2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 
Os recursos financeiros do Fundeb não 
estão sendo movimentados na conta 

bancária específica 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2017 2017 Não computado 

Fundeb Regeneração 
Ausência de pesquisa de preços na 

aquisição de combustíveis 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Deficiência pesquisa preços 2015 2017 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Execução dos recursos do Fundeb sem 

acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 

fundo 

Conselho Social 

ineficiente 
  2015 2016 2017 Não computado 
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Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Pagamentos indevidos de despesas de 

exercícios anteriores que somaram R$ 
336.243,41 

Pagamentos irregulares   2015 2016 2017 336.243,41 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Despesas realizadas incompatíveis com o 

objetivo do Fundeb 
Despesas inelegíveis   2011 a 2014 2016 2017 15.019,54. 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Utilização de documentos fiscais 

inidôneos para a comprovação de 

despesas 

Pagamentos irregulares   2013 2016 2017 50.400,00 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Despesas com locação de veículos para 

uso diverso do transporte escolar, 

durante o exercício financeiro de 2013, 
no montante de R$ 14.991,14. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2013 2016 2017 14.991,14 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Não comprovação de despesas pagas 

com recursos do Fundeb, no montante de 

R$ 129.423,95 

Gastos sem comprovação   2013 e 2014 2016 2017 129.423,95 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 
Não comprovação de despesas com 
consignação 

Gastos sem comprovação   2012 a 2015 2016 2017 709.748,09 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Ausência de controle de material de 

consumo 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 
contratual 

  2012 a 2015 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 
Ausência de controle de combustível 

Deficiência nos controles 

relativos à execução 

contratual 

  2012 a 2015 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Utilização de veículos inadequados para 

o transporte de alunos 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2012 a 2015 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Subcontratação indevida de serviço de 

transporte escolar no exercício financeiro 

de 2012, gerando sobrepreço no 

montante de R$ 53.817,60 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2012 2016 2017 53.817,60 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Subcontratação indevida de serviço de 

transporte escolar gerando sobrepreço no 
montante de R$ 147.067,60 

Sobrepreço/Superfaturame

nto 
  2013 2016 2017 147.067,60 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Pagamentos de serviços não realizados 

no montante de R$ 53.063,77 
Pagamentos irregulares   2012 2016 2017 53.063,77 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 
Ausência de projeto básico 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Ausência de projeto básico 2012 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 
Irregularidade na composição da CPL 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Irregularidade na composição da CPL 2012 e 2013 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Irregularidades em processos licitatórios 

na aquisição de material de consumo 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2013 e 2014 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Irregularidade em processo de dispensa 

de licitação para a reforma de escolas 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2012 2016 2017 Não computado 
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Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Irregularidades em processos licitatórios 

para contratação de serviços de 
transporte escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2013 e 2014 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Não apresentação de processo licitatório 

relativo aos serviços de transporte no ano 

de 2013. 

Não apresentação de 
documentos/ processos 

  2013 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Irregularidades em processos de 

inexigibilidade de licitação 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2012 a 2014 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Contratação de empresas para o 

transporte escolar sem a capacidade 

operacional para realizar os serviços 

Contratação irregular   2012 a 2015 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Não apresentação de documentação 

relativa à licitação de transporte escolar 
do exercício financeiro de 2012 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2012 2016 2017 Não computado 

Fundeb 
Ribeira do 

Piauí 

Existência de sobrepreço na aquisição de 

material de expediente, escolar e de 

consumo. 

Sobrepreço/Superfaturame
nto 

  2013 e 2014 2016 2017 55.369,00 

Pnate Beneditinos 
Irregularidades no Processo Licitatório nº 
03/2014 – SRP/PMB/2014 para 

prestação de serviços de transporte. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência pesquisa preços, ausência de termo de 
referência, exigência de certidão indevida, empresa 

contratada sem estrutura operacional 

2015 2019 2021 Não computado 

Pnate Beneditinos 

Irregularidades no Pregão Presencial 

SRP nº 02/2016 relativo à contratação de 

serviços de transporte escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

pesquisa de preços feita com empresas sem capacidade 

operacional, cláusulas restritivas de competitividade, 

empresa contratada sem estrutura operacional 

2016 2019 2021 Não computado 

Pnate Beneditinos 

Irregularidades no processo licitatório 

Tomada de Preços nº 04/2018 relativo à 

contratação de transporte escolar. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

pesquisa de preços feita com empresas com 

relacionamento comercial, ausência de termo de 
referência, exigência de certidão indevida, empresa 

contratada sem estrutura operacional 

2018 2019 2021 Não computado 

Pnate Beneditinos 

Irregularidades na execução dos 
contratos concernentes aos serviços de 

transporte escolar nos exercícios 

financeiros de 2015 a 2018. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  

2015 a 

2018. 
2019 2021 196.335,48 

Pnate Beneditinos 

Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar nos exercícios 

financeiros de 2018 e 2019. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 e 2019 2019 2021 87.094,80 

Pnate Beneditinos 
Irregularidades em veículos utilizados 
para o transporte escolar. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2019 e 2019 2019 2021 Não computado 

Pnate Beneditinos 

Documentação irregular dos condutores 

responsáveis pelo transporte escolar de 

alunos. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2019 2019 2021 Não computado 

Pnate Beneditinos 
Utilização de veículos inadequados para 
o transporte escolar em desobediência ao 

Guia do Transporte Escolar – FNDE. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2019 2019 2021 Não computado 

Pnate Esperantina 

Atraso na finalização do Pregão 
Presencial SRP nº 034/2016, destinado a 

registro de preços para a prestação dos 

serviços de transporte escolar em 2017, 

que levou à contratação de outra empresa 

por processo de dispensa. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

pesquisa de preços realizada com empresas com 

vínculos comerciais 
2016 2019 2020 Não computado 
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Pnate Esperantina 

Prorrogação irregular do contrato nº 

042/2017 firmado por meio de dispensa 

de licitação com a empresa C2 

Transportes e Locadora Eireli -EPP. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Irregularidades na fiscalização e na 
comprovação dos serviços de transporte 

escolar realizados pela empresa C2 

transportes, no período de 06.03 a 

03.06.2017. 

Ineficiência na 

fiscalização contratual 
  2017 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Pagamento indevido à C2 Transporte e 

Locadora, no valor de R$ 30.251,32, 

correspondente a despesas com serviços 

de transporte escolar referente ao mês de 

março de 2017. 

Pagamentos irregulares   2017 2019 2020 30.251,32 

Pnate Esperantina 

Inconsistência nas informações obtidas 

sobre a prestação dos serviços de 

transporte escolar prestados pela empresa 

RJ Locadora de Veículos Ltda., referente 
ao período de junho a dezembro de 2017. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Irregularidades identificadas no processo 

de adesão à Ata de Registro de Preços nº 

016, referente ao exercício de 2018. 

irregularidades/impropried

ades na licitação 

Deficiência na pesquisa de preços, irregularidade no 

processo de carona 
2018 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Não comprovação da execução dos 

serviços contratados por meio do 

contrato de adesão nº 008/2018, com a 
empresa RJ Locadora de Veículos Ltda., 

no período letivo de 2018. 

falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Pagamentos irregulares, no valor total de 

R$ 26.642,22, referente a despesas com 

transporte escolar no exercício de 2018. 

Pagamentos irregulares   2018 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Irregularidade na comprovação da 

qualificação técnica de empresa 
contratada por meio do Pregão Presencial 

nº 003/2019, referente ao serviço de 

transporte escolar em 2019. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Irregularidade na comprovação da qualificação técnica 

de empresa contratada 
2019 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Subcontratação integral dos serviços de 

transporte escolar contratados com a 

empresa LOC Service e Eventos Ltda. no 
exercício de 2019. 

subcontratação irregular   2019 2019 2020 Não computado 

Pnate Esperantina 

Ausência de segregação de função nas 

despesas realizadas e retenção de tributos 

diferenciada entre as empresas 

prestadoras dos serviços de transporte 

escolar em 2019. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2019 2019 2020 Não computado 
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Pnate Esperantina 

Irregularidades na prestação dos serviços 

de transporte escolar, contratados pela 

Secretaria de Educação de Esperantina – 

PI, para o período letivo de 2019. 

falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2019 2019 2020 Não computado 

Pnate 
José de 

Freitas 

Licitação irregular de transporte escolar, 

no valor de R$ 174.100,00 mensais, uma 

vez que nenhum dos veículos habilitados 

e selecionados na licitação, após vistorias 

obrigatórias, correspondem aos veículos 
efetivamente locados nos anos de 2018, 

2019 e 2020 no transporte escolar. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 e 2019 2019 2020 Não computado 

Pnate 
José de 

Freitas 

Veículos do transporte escolar com falta 

de itens obrigatórios de identificação, 

segurança e controle do transporte 

escolar. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2019 2019 2020 Não computado 

Pnate 
Lagoa 

Alegre 

Falta de apresentação na integralidade de 

documentos relativos às prestações de 

contas referentes aos exercícios de: 2011; 
2015; 2016 e 2017. 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2018 2019 2020 Não computado 

Pnate 
Lagoa 
Alegre 

Contratações de microempresas de 

transporte escolar sem apresentação do 

Certificado de Registro de Veículos e da 
Carteira Nacional de Habilitação dos 

motoristas, em desacordo com o edital do 

certame, no valor de R$ 345.084,00. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

licitantes selecionados sem apresentar o CRLV 2018 2019 2020 Não computado 

Pnate 
Lagoa 
Alegre 

Veículos do transporte escolar em 

condições precárias e com falta de itens 

de segurança. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2019 2019 2020 Não computado 

Pnate 
Nazaré do 

Piauí 

Pagamento superfaturado no valor total 

de R$ 8.780,75 à empresa Alvorada 

Locações, com recursos oriundos do 
PNATE no exercício de 2017. 

Sobrepreço/superfaturame

nto 
  2017 2019 2021 8.780,75 

Pnate São Julião 

Compra de 1.056 litros de gasolina, no 

valor de R$ 4.674,15, cuja utilização em 
veículos do transporte escolar não foi 

comprovada. 

Gastos sem comprovação   2018 2019 2020 4.674,15 

Pnate São Julião 

Falta de comprovação da efetiva 
utilização das peças adquiridas com 

recursos do Pnate para manutenção dos 

veículos de transporte escolar. 

Gastos sem comprovação   2016 a 2018 2019 2020 54.817,80 

Pnate São Julião 

Irregularidades em processos licitatórios 

destinados à aquisição de peças e 

acessórios para veículos com recursos do 

Pnate. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

deficiência na pesquisa de preços, não publicação do 

edital 
2017 e 2018 2019 2021 Não computado 

Pnate São Julião 
Documentação irregular dos condutores 

utilizados para o transporte de alunos. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2019 2019 2020 Não computado 
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Pnate São Julião Ausência de controle de combustível. 
Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 a 2018 2019 2020 Não computado 

Pnate São Julião 
Falta de apresentação de documentação 
relativa ao Pnate – exercício financeiro 

2016. 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2019 2019 2020 Não computado 

Pnate São Julião 
O Conselho do Fundeb não atua no 

acompanhamento da execução do Pnate. 

Conselho social 

ineficiente 
  2018 2019 2020 Não computado 

Pnate 
Joaquim 

Pires 

Indicativo de fraudes nas licitações de 

transporte escolar e locação de veículos. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

pesquisa de preços a empresas com relacionamento 

comercial, exigência de visita técnica e outras cláusulas 
restritivas 

2015 a 2018 

e 2020 
2021 2021 Não computado 

Pnate 
Joaquim 

Pires 

Irregularidades no processo de adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 31/2016, da 
Prefeitura Municipal de Timon/MA, 

relativo ao Pregão Presencial nº 34/2016 

– locação de veículos do transporte 

escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

pesquisa de preços a empresas com relacionamento 
comercial, insuficiente comprovação da vantagem da 

contratação, Contratação de empresa que apresentou 

irregularidades no Pregão Presencial nº 34/2016 

2018 2021 2021 Não computado 

Pnate 
Joaquim 

Pires 

Irregularidades no processo de adesão à 

Ata de Registro de Preços nº 

01.0603/2017, relativa ao Pregão 

Presencial nº 010/2017, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Altos/PI para 
contratação de empresa fornecedora de 

peças e serviços para manutenção da 

frota de veículos. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
insuficiente comprovação da vantagem da contratação 2017 2021 2021 Não computado 

Pnate 
Joaquim 

Pires 

Ausência de controle relativo ao contrato 

de manutenção e fornecimento de peças 
quanto à comprovação da efetiva 

prestação dos serviços no exercício 

financeiro de 2019. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2019 2021 2021 Não computado 

Pnate Fronteiras 
Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar. 
subcontratação irregular   2017 2019 2020 55.468,64 

Pnate Fronteiras 
Utilização de veículos inadequados para 

o transporte de alunos. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnate Fronteiras 
Documentação irregular dos condutores 

utilizados para o transporte de alunos. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnate Fronteiras 

Ausência de documentos que 

comprovem a atuação da fiscalização do 
contrato de locação de transporte escolar. 

Ineficiência na 

fiscalização contratual 
  2019 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnate União 

Contratação irregular de empresa para 

execução dos serviços de transporte 

escolar, no exercício de 2017, por meio 
de dispensa de licitação fundamentada no 

inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93, 

sem previsão no decreto emergencial e 

subcontratação indevida dos serviços. 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2017 2019 2022 Não computado 
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Pnate União 
Irregularidades no Pregão Presencial 
SRP nº 56/2017 para execução dos 

serviços de transporte escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de estudos técnicos preliminares; ausência de 

pesquisa de preços; ausência de publicação do aviso de 
licitação; falta de indicação da idade máxima admitida 

dos veículos (ano de fabricação) no edital do pregão; e 

falta de assinaturas na Solicitação de Serviços. 

2017 2019 2022 Não computado 

Pnate União 

Falhas no processo licitatório nº 

292/2018, relativo ao Pregão Presencial 

nº 1/2018 para contratação de serviços de 
transporte escolar 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de estudos técnicos preliminares ou 

levantamento das reais necessidades, A pesquisa de 

mercado não abrangeu todos os itens licitados, Tempo 
máximo de fabricação dos veículos foi fixado em dez 

anos em descordo com as recomendações do FNDE, 

Falta de clareza no Edital e no Termo de Referência 

quanto a forma de apresentação das propostas, 

Inconsistências na Ata de Julgamento da Segunda 
Sessão do Pregão Presencial nº 01/2018 e na proposta 

readequada da empresa Sousa Campelo Transportes 

Ltda, Ausência de laudos de vistoria; dos termos de 

cessão de uso dos veículos sublocados; dos CRLVs dos 

veículos próprios; e da relação de motoristas da empresa 
Sousa Campelo Transportes Ltda.-ME 

2018 2019 2021 Não computado 

Pnate União 

Falhas na formalização do Processo 

licitatório relativo ao Pregão SRP nº 

56/2017, incluindo: ausência de estudos 

técnicos preliminares; ausência de 
pesquisa de preços; ausência de 

publicação do aviso de licitação; falta de 

indicação da idade máxima admitida dos 

veículos (ano de fabricação) no edital; e 

falta de assinaturas na Solicitação de 
Serviços. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de estudos técnicos preliminares; ausência de 

pesquisa de preços; ausência de publicação do aviso de 

licitação; falta de indicação da idade máxima admitida 

dos veículos (ano de fabricação) no edital; e falta de 
assinaturas na Solicitação de Serviços. 

2018 2019 2020 Não computado 

Pnate União 

Ausência dos laudos de vistoria e 

documentação dos veículos da empresa 

Multikar Locadora de Veículos EIRELI-

EPP, vencedora do lote II do Pregão nº 

56/2017. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

  2017 2019 2021 Não computado 

Pnate União 

Contratação de empresa que não 

apresentou o número total de veículos 
exigidos no edital e que teve 85% dos 

veículos apresentados reprovados pela 

equipe de vistoria, no Pregão nº 56/2017. 

contratação irregular   2017 2019 2021 Não computado 

Pnate União 
Subcontratação indevida dos serviços de 
transporte escolar no âmbito do Pregão 

nº 56/2017.  

subcontratação irregular   2017 2019 2021 Não computado 

Pnate União 

Prorrogação dos contratos nº 256/2017, 

nº 257/2017 e nº 307/2017 para execução 

de serviços de transporte escolar, após 

expiração do prazo de vigência. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2019 2021 Não computado 
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Pnate União 

Falhas no processo licitatório nº 

292/2018, relativo ao Pregão Presencial 

nº 1/2018 para contratação de serviços de 

transporte escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
  2018 2019 2021 Não computado 

Pnate 
Massapê do 

Pi 

Irregularidade na execução dos serviços 

de transporte escolar 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2013 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 
Massapê do 

Pi 
O Conselho do Fundeb não atua no 
acompanhamento da execução do Pnate. 

Conselho social 
ineficiente 

  2013 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 
Massapê do 

Pi 

Condutores não habilitados para a 

execução do serviço de transporte 

escolar. 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2013 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 
Massapê do 

Pi 

Utilização de veículos inadequados para 

o transporte de alunos. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2013 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 
Massapê do 

Pi 
Favorecimento/direcionamento de 
empresa em processo licitatório 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de justificativa para o orçamento apresentado 

como estimativa de preços do objeto, Ausência do 

Termo de Referência, Instalações, aparelhamento e força 
de trabalho inexistentes ou precários para execução dos 

serviços de transporte contratados, Exigência indevida 

de certidão de ‘quitação’ em vez de ‘regularidade’ fiscal 

2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 

São 

Raimundo 

Nonato 

Irregularidades no Pregão 002/2014, 

referente a locação de veículos para o 

transporte de alunos e professores 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, 

Deficiência na exigência de capacidade 

técnica/operacional,  

2014 2018 2019 Não computado 

Pnate 

São 

Raimundo 

Nonato 

Subcontratação integral na execução do 

contrato nº 018/2014, referente a serviços 

de transporte escolar realizados em 2016 
e 2017 

subcontratação irregular   2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Pnate 

São 

Raimundo 

Nonato 

Utilização de veículos inadequados para 

realização dos serviços de transporte 

escolar em 2018 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2018 2018 2019 Não computado 

Pnate 

São 

Raimundo 
Nonato 

Pagamento de R$ 600,00 realizado em 

despesa não elegível para o programa 
Pnate 

Despesas inelegíveis   2017 2018 2019 600 

Pnate 
São Gonçalo 

do Pi 
Ausência de controle de combustível. 

falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 2018 ~2019 Não computado 

Pnate 
São Gonçalo 

do Pi 

Ausência de controle de peças para 

manutenção de veículos 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2016 e 2017 2018 ~2019 Não computado 

Pnate 
São Gonçalo 

do Pi 

Pagamentos de despesas relativas a 

transporte escolar sem respaldo 
contratual 

Pagamento sem contrato   2017 2018 ~2019 Não computado 

Pnate 
São Gonçalo 

do Pi 

Execução dos recursos do Pnate sem 
acompanhamento do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do 

fundo. 

Conselho social 

ineficiente 
  2016 e 2017 2018 2019 Não computado 

Pnate Boa Hora 

Despesas realizadas incompatíveis com o 

objetivo do programa, no montante de 

R$ 23.891,84. 

despesas inelegíveis   2015 2017 2017 23.891,80 
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Pnate Boa Hora 
Frustração ao caráter competitivo da 
licitação realizada por meio do Pregão 

Presencial nº 005/2015. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
restrição ao caráter competitivo 2015 2017 2017 Não computado 

Pnate Boa Hora 

Irregularidades na contratação dos 

serviços de transporte escolar de alunos 
do município de Boa Hora/PI. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

subcontratação irregular, sobrepreço, alteração de objeto 

sem termo aditivo 
2015 2017 2017 144.186,20 

Pnate Boa Hora 

Falhas/irregularidades nos pagamentos 

do transporte escolar no Município de 

Boa Hora/PI. 

falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2015 2017 2017 Não computado 

Pnate Boa Hora 
O Conselho do FUNDEB não atua no 

acompanhamento da execução do Pnate 

Conselho social 

ineficiente 
  2015 2017 2017 Não computado 

Pnate Boa Hora 

Não comprovação da realização do 

devido processo licitatório para a 
contratação dos serviços realizados pela 

empresa R.M.O.Sales de Carvalho Ltda. 

Pagamentos irregulares   2015 2017 2017 Não computado 

Pnate Boa Hora 
Ausência de controle do itinerário dos 

veículos contratados 

falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2015 2017 2017 Não computado 

Pnate Bom Jesus 
Pagamento de despesas não previstas no 

Pnate, no montante de R$ 28.365,48 
despesas inelegíveis   2015 a 2017 2017 2019 28.365,48 

Pnate Bom Jesus 

Irregularidades identificadas no processo 

da Tomada de Preços nº 001/2015, 

referente a contratação dos serviços de 

transporte escolar, transporte da merenda 

escolar e locação de servidores da Sec. 
de Educação 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de pesquisa prévia dos preços de mercado, 

Ausência de Termo de Referência, Ausência de 

exigência de cumprimento a normas técnicas especificas 

ao objeto licitado 

2015 2017 2019 Não computado 

Pnate Bom Jesus 

Pagamentos indevidos realizados em 

serviços de transporte de alunos no 

exercício de 2017 

Pagamentos irregulares   2017 2017 2019 3.080,00 

Pnate Bom Jesus 

Aditivo ao contrato nº 001/2015/TP/B, 

realizado sem justificativa, aumentando 

os custos em 25%. 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2015 2017 2019 Não computado 

Pnate Bom Jesus 

Falhas nos controles internos na 

execução e registros das ações 

relacionadas ao Programa Pnate 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Bom Jesus 
O Conselho do Fundeb não atua no 

acompanhamento da execução do Pnate 

Conselho social 

ineficiente 
  2016 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Caracol 

Despesas realizadas com recursos do 

Pnate, no montante de R$ 11.302,00, 

sem comprovação de vinculação aos 
objetivos do programa 

Despesas inelegíveis   2015 2017 2019 11.302,00 

Pnate Caracol 

Irregularidades na licitação 003/2015, 

para a contratação de empresa 
especializada na prestação dos serviços 

de transporte escolar, 2015 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de prazo mínimo após nova publicação do 

aviso do edital, Ausência de pesquisa prévia de preços 

de mercado, Inclusão de veículos inadequados ao 

transporte escolar no edital, Ausência de exigência de 

capacidade técnica/operacional,  

2015 2017 2019 Não computado 
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Pnate Caracol 

Ausência de comprovação da execução 

dos serviços de transporte escolar em 
2015, cujos pagamentos foram realizados 

à empresa RRM Empreendimentos Ltda., 

no montante de R$ 284.250,26 

subcontratação irregular   2015 2017 2019 284.250,26 

Pnate Caracol 
Utilização irregular de recursos do Pnate 
no valor de R$ 15.971,24, exercício de 

2016. 

Despesas inelegíveis   2016 2017 2019 15.971,24 

Pnate Caracol 

Irregularidades identificadas na licitação, 

Pregão Presencial nº 002/2016, referente 

a contratação de empresa especializada 
para serviços de transporte escolar, 

exercício de 2016 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, 
Deficiência na exigência de capacidade 

técnica/operacional, Inclusão de veículos inadequados ao 

transporte escolar no edital, Atestados de capacidade 

técnica inadequados, Empresa não demonstrava 

capacidade operacional para prestar os serviços licitados 

2016 2017 2019 Não computado 

Pnate Caracol 

Irregularidades identificadas na prestação 

dos serviços de transporte escolar 
previstas no contrato nº 030/2016 

subcontratação irregular   2016 2017 2019 70.364,64 

Pnate Caracol 

Irregularidades nos veículos utilizados 

para a prestação dos serviços de 

transporte escolar 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2016 2017 2019 Não computado 

Pnate Caracol 

Falta de comprovação dos serviços 

realizados de transporte escolar 

referentes aos pagamentos à empresa LC 

Veículos Eireli, no montante de R$ 
117.739,52. 

Gastos sem comprovação   2015 2017 2019 117.739,52 

Pnate Caracol 

Irregularidades identificadas na licitação 

nº PP 024/2017, referente à contratação 

de empresa especializada em serviços de 
transporte escolar, exercício de 2017 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, 

Inclusão de veículos inadequados ao transporte escolar 

no edital, Atestados de capacidade técnica falso, 
Empresa vencedora da licitação não localizada 

2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Caracol 

Irregularidades nos serviços de 

transporte escolar prestados aos alunos 

de Caracol - PI, em 2017 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Curimatá 

Não consta no processo de dispensa de 

licitação emergencial a razão da escolha 

do fornecedor, nem a justificativa do 

preço contratado. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
ausência de justificativa do preço contratado 2012 2015 2018 Não computado 

Pnate Curimatá 
Irregularidades/impropriedades na 

realização do processo licitatório. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de orçamento e planilha de quantitativos e 

preços unitários,  
2012 2015 2018 Não computado 

Pnate Curimatá 

Realização de pagamento indevido na 

prestação de serviços de transporte 

escolar 

pagamentos irregulares   2012 2015 2018 Não computado 

Pnate Curimatá 
Prefeitura não disponibilizou 

documentação 

Não apresentação de 

documentos/ processos 
  2015 2015 2018 Não computado 

Pnate Curimatá 

Subcontratação dos serviços de 

transporte escolar, gerando sobrepreço 

dos valores pagos à empresa Vitória 
Serviços. 

subcontratação irregular   2012 2015 2018 383.856,82 
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Pnate 
Monte 

Alegre do Pi 

Subcontratação irregular dos serviços de 

transporte escolar, com sobrepreço e 

prejuízo estimado no montante de R$ 

34.443,50. 

subcontratação irregular   2013 a 2015 2016 2017 34.443,50 

Pnate 
Monte 

Alegre do Pi 

Conluio entre licitantes e agentes 

públicos da Prefeitura Municipal de 

Monte Alegre do Piauí em 

procedimentos licitatórios realizados nos 

exercícios de 2013, 2014 e 2015 para a 
contratação de serviços de transporte 

escolar. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de pesquisa de preços, cláusulas restritivas de 
competitividade, informações incompletas no edital 

como número de alunos, tipo de veículo; processo 

incompleto 

2013 a 1015 2016 2017 Não computado 

Pnate 
Monte 

Alegre do Pi 

Irregularidades identificadas no Pregão 

Presencial nº 004/2014, referente à 

licitação de serviços de fretes e 

transporte escolar para o período letivo 

de 2014 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

a) Ausência de numeração e rubrica de documentos, b) 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, c) 

Ausência do valor global orçado para suportar as 

despesas, d) Termo de Referência com especificação de 
veículos inadequados ao transporte escolar , e) 

Incompatibilidade entre as datas de publicação do edital 

e as datas dos documentos que compõem o Processo 

Administrativo nº 009/2014-CPL 

2014 2016 2017 Não computado 

Pnate Oeiras 

Irregularidade na contratação direta de 

prestadores de serviço de transporte 

escolar no exercício de 2014 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2014 2016 2018 Não computado 

Pnate Oeiras 

Irregularidades identificadas no Pregão 

Presencial nº 002/2015, referente à 

contratação dos serviços de fretes e 

locação de veículos para o transporte 

escolar para o período letivo de 2015 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de numeração e rubrica de documentos, 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, 

Ausência do valor global orçado para suportar as 

despesas, Termo de Referência com especificação de 

veículos inadequados ao transporte escolar  

2015 2016 2018 Não computado 

Pnate Oeiras 

Irregularidades identificadas no Pregão 

Presencial nº 008/2016, referente à 
contratação de serviços de fretes e 

transporte escolar para o período letivo 

de 2016. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de condições para a propositura de lance, 

Ausência do valor global orçado para suportar as 

despesas, parecer jurídico deficiente, d) Edital assinado 

por Pregoeiro que já havia sido exonerado 

2016 2016 2018 Não computado 

Pnate Oeiras 

Irregularidades na execução dos serviços 

de transporte escolar prestados nos 

exercícios de 2014 a 2016 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2014 a 2016 2016 2018 Não computado 

Pnate Oeiras 

Utilização de veículos inadequados para 

a prestação dos serviços de transporte 

escolar, nos exercícios de 2014, 2015 e 
2016 

Falhas/irregularidades na 

execução contratual 
  2014 a 2016 2016 2018 Não computado 

Pnate Picos 

Ausência de pesquisa de preços de 

mercado para contratação direta de 

prestação de serviço de transporte escolar 

Uso inadequado de 

contratação direta 
  2013 2015 2017 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidade na execução do contrato 

referente aos serviços de transporte 
escolar realizados em 2014 

subcontratação irregular   2014 2017 2019 Não computado 
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Pnate Regeneração 

Irregularidades ocorridas na licitação 

Pregão Presencial nº 004/2015, que teve 

como objetivo a contratação de empresa 
para prestar serviços de transporte 

escolar para o exercício de 2015 a maio 

de 2016 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado, 

Termo de Referência incompleto, Ausência de exigência 

de capacidade técnica/operacional,  

2015 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidades na execução do contrato 

referente aos serviços de transporte 

escolar, exercício de 2015 a maio de 

2016 

subcontratação irregular   2015 e 2016 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidades na licitação Tomada de 

Preços nº 003/2016, que teve como 
objetivo a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de 

transporte escolar em 2016 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Ausência de pesquisa prévia de preços de mercado,  2016 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 
Irregularidade na execução do contrato 
nº 20160081, referente a serviços de 

transporte escolar em 2016 

subcontratação irregular   2016 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidades identificadas na licitação 

Pregão Presencial nº 006/2017, 

referentes aos serviços de transporte 

escolar em 2017 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Requisição inicial para abertura da licitação firmada por 
pessoa que não era o titular do cargo de secretário de 

educação, Pesquisa de preço de mercado realizada com 

empresas que não atuavam na região, Termo de 

Referência incompleto, Impropriedades identificadas no 

Parecer Jurídico  

2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidades identificadas na execução 

dos serviços de transporte escolar em 
2017 

subcontratação irregular   2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Utilização de veículos inadequados na 

execução dos serviços de transporte 

escolar no período letivo de 2017 

Falhas/irregularidades na 
execução contratual 

  2017 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 

Irregularidades identificadas no Pregão 

Presencial nº 021/2013, referentes à 

licitação de serviços de locação de 

veículos e transporte escolar, período 
letivo de 2013 e 2014. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Falha na autuação do Processo Administrativo da 

Licitação, Parecer jurídico emitido um ano após a 

ocorrência da licitação, Ausência de pesquisa prévia de 

preços de mercado, Termo de Referência incompleto, 
Ausência de exigência de capacidade técnica/operacional 

2013 e 2014 2017 2019 Não computado 

Pnate Regeneração 
O Conselho do Fundeb não atua no 

acompanhamento da execução do Pnate 

Conselho social 

ineficiente 
  2014 a 2016 2017 2019 Não computado 

Pnae 
José de 

Freitas 

Falta de comprovação de utilização, na 
alimentação escolar, de gêneros 

alimentícios no valor de R$ 3.526,52 no 

ano de 2018 e de R$ R$ 74.087,27 no 

exercício de 2019, totalizando o valor de 

R$ 77.613,79. 7 

Gastos sem comprovação   2019 2019 2021 77.613,79 

Pnae 
Lagoa 

Alegre 

Falta de apresentação na integralidade de 

documentos relativos às prestações de 

contas dos anos de: 2011; 2015 e 2016. 

Não apresentação de 

documentos 
  2019 2019 2021 Não computado 
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Pnae 
Lagoa 

Alegre 

Ausência de comprovação de despesas 

realizadas com recursos do Pnae no ano 

de 2015, totalizando valor de R$ 

18.244,40. 

Gastos sem comprovação   2019 2019 2021 18.244,40 

Pnae 
Lagoa 

Alegre 

Falta de comprovação da utilização, na 

alimentação escolar, de gêneros 

alimentícios no valor total de R$ 
95.238,13 no exercício de 2018. 

Gastos sem comprovação   2019 2019 2021 95.238,13 

Pnae 
Lagoa 

Alegre 

Inexistência de refeitório ou de 

instalações adequadas para a merenda 

escolar em unidades escolares. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2019 2019 2021 Não computado 

Pnae 
Lagoa 

Alegre 

Número de nutricionistas contratados 

abaixo dos parâmetros legais previstos 
pelo CFN. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2019 2019 2021 Não computado 

Pnae Fronteiras 

 Falta de comprovação da utilização, na 

alimentação escolar, de 588 quilos de 
frango congelado, no valor de R$ 

3.306,60 e de 222,90 quilos de linguiça 

calabresa, no valor de 2.944,24, 

totalizando 6.250,84. 

Gastos sem comprovação   2017 a 2019 2019 2020 6.250,84 

Pnae Fronteiras 

Falta de evidência material da utilização 

na alimentação escolar de 281 quilos de 

frutas no valor de R$ 849,20 em 2017; de 

131,00 quilos de frutas no valor de R$ 

508,10 em 2018 e de 715,00 quilos de 
frutas em 2019, no valor de R$ 3.551,00, 

totalizando R$ 1.127,00 quilos e R$ 

4.909,25. 

Gastos sem comprovação   2017 e 2018 2019 2020 4.909,25 

Pnae Fronteiras 

Cardápios inadequados nas unidades 

escolares sem o fornecimento de frutas e 

com utilização de embutidos e enlatados 

em substituição a carnes frescas ou 
congeladas na zona rural. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae Fronteiras 

Falta de freezer e geladeira nas unidades 

escolares da zona rural, limitando o 

consumo e prejudicando a conservação 

de certos alimentos. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae Fronteiras 
Utilização de equipamentos e utensílios 
emprestados, em unidade escolar, em 

razão da insuficiência deles. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae Fronteiras 
Inexistência de refeitório ou instalações 
adequadas para a merenda escolar em 

unidades escolares. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae Fronteiras 

Número de nutricionistas contratados 

abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo CFN. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae São Julião 

Aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar em percentual abaixo 

de 30% dos recursos repassados e sem 

justificativa para o ocorrido. 

impropriedades na 

Aquisição de produtos 

oriundos da agricultura 

familiar 

  2016 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 
Irregularidades no pagamento de 
despesas oriundos da agricultura 

familiar. 

    2017 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 

Deficiência de pesquisa de preços prévia 

à consolidação dos termos de referência 

dos editais destinados à aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do 

Pnae. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 
Deficiência na pesquisa de preços 2017 e 2018 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 
Inexistência de refeitório para o 

fornecimento de alimentação aos alunos. 

inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 
Número de nutricionistas contratados 
abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo CFN. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 

Falta de apresentação de documentação 

relativa ao Pnae – exercício financeiro 

2016. 

Não apresentação de 

documentos 
  2019 2019 2020 Não computado 

Pnae São Julião 

Atuação deficiente do Conselho de 

Alimentação Escolar no 

acompanhamento da execução do PNAE. 

Conselho social 

ineficiente 
  2017 a 2019 2019 2020 Não computado 

Pnae União 

Gastos com recursos do Pnae no período 

de suspensão das aulas presenciais 

devido à Pandemia, sem comprovação de 

distribuição dos gêneros alimentícios aos 

alunos da rede municipal de ensino. 

Gastos sem comprovação   2017 a 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae União 

Utilização dos recursos do Pnae para 

efetuar pagamentos de despesas que se 
referem a exercícios anteriores. 

Despesas inelegíveis   2017 a 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae União 
Atraso no repasse de recursos financeiros 

referentes ao Pnae à Unidade Executora. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2019 2021 2022 Não computado 

Pnae União 
Pagamentos de despesas bancárias com 

recursos do Pnae. 
Despesas inelegíveis   2017 a 2019 2021 2022 2.612,35 

Pnae União 

Aquisição de gêneros alimentícios com 

recursos do Pnae sem o devido processo 

licitatório no ano de 2017. 

Uso indevido de 

contratação direta 
  2017 2021 2022 Não computado 

Pnae União 

Ausência de pesquisa prévia de preços, 

de modo a embasar os termos de 
referência para a aquisição de gêneros 

alimentícios com recursos do Pnae. 

irregularidades/impropried
ades na licitação 

ausência de pesquisa de preços. 2017 a 2020 2021 2022 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae União 

Editais de licitação para a compra de 

gêneros alimentícios com cláusulas 

restritivas, inviabilizando a participação 

dos interessados nas etapas de lances e 
de habilitação jurídica. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de pesquisa de preço, Exigência de documentos 

padronizados pela Anvisa, obrigatórios somente às 
empresas e/ou estabelecimentos 

produtores/industrializadores de alimentos e 

estabelecimentos com serviços de alimentação; 

exigência de Certidão do programa de prevenção de 

riscos ambientais – PPRA e Certidão do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

exigência de Apresentação de documentação que 

comprove requisito a implementação de “Boas Práticas 

na distribuição de alimentos” 

2017 e 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae União 
Transferência de recursos do Pnae para 
contas diversas da Prefeitura de União. 

inconsistências na 
execução do programa 

  2018 2021 2022 Não computado 

Pnae União 

Utilização de cheques bancários para 
pagamento de despesas com recursos do 

Pnae contrariando normativo do 

Programa. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2019 2021 2022 Não computado 

Pnae União 

Compra de gêneros alimentícios 

oriundos da agricultura em percentual 

inferior ao que estipula a Resolução 

FNDE nº 26/2013. 

impropriedades na 

Aquisição de produtos 

oriundos da agricultura 

familiar 

  2017 a 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae União 

Realização de chamadas públicas para a 

compra de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar sem a 

pesquisa de preços para referenciar o 

valor das despesas. 

impropriedades na 

Aquisição de produtos 

oriundos da agricultura 

familiar 

  2017 a 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae União 
Número de nutricionistas contratados 
abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo Conselho Federal de Nutrição. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 a 2020 2021 2022 Não computado 

Pnae  
Massapê do 

Piauí 

Pagamento a fornecedor em desacordo 

com as normas do programa 
Pagamentos irregulares   2017 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Atuação deficiente do Conselho de 

Alimentação Escolar no 

acompanhamento daexecução do Pnae 

conselho social ineficiente   2014 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Número de nutricionistas contratadas 

abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo CFN. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2018 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Inexistência de refeitório para o 

fornecimento de alimentação aos alunos 

inconsistências na 

execução do programa 
  2014 a 2018 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Cardápios elaborados não contém os 

elementos que possam permitir cálculos 

sobre a cobertura nutricional mínima 
exigida pela legislação. 

inconsistências na 

execução do programa 
  2014 a 2018 2018 2019 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades nas chamadas públicas nº 

001/2017 e nº 001/2018 para aquisição 

de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Publicação do Edital da Chamada Pública nº 01/2017 em 

desacordo com a norma vigente, Deficiência na 

elaboração de preços referenciais para a Chamada 

Pública nº 01/2017, contratação de fornecedor em que o 

proprietário possui grau de parentesco com agente 
político,  

2017 e 2018 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Irregularidades em licitações para 

aquisições de gêneros alimentícios. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

cláusulas restritivas ao caráter competitivo das licitações 

e direcionamento dos certames, Falhas nas descrições 

dos gêneros alimentícios, Ausência do Termo de 

Referência, Exigência indevida de certidão de ‘quitação’ 
em vez de ‘regularidade’ fiscal,  

2016, 2017 

e 2018 
2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Favorecimento/direcionamento a 

empresa em processo licitatório 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência do Termo de Referência, Exigência indevida 
de certidão de ‘quitação’ em vez de ‘regularidade’ fiscal, 

Edital com cláusulas restritivas à competitividade,  

2014 2018 2019 Não computado 

Pnae 
Massapê do 

Piauí 

Contratação de empresa com sócio 

declarado inidôneo 
Contratação irregular   2014 2018 2019 Não computado 

Pnae  Miguel Leão 

Não apresentação de documentos de 

despesas realizadas com recursos do 

Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE 

Não apresentação de 

documentos 
  2018 2018 2019 Não computado 

Pnae Boa Hora 

Descumprimento da jornada mínima de 

sete horas do Programa Mais Educação, 
resultando no recebimento e aplicação 

indevida de R$ 34.096,00 (Inobservância 

do Decreto nº 7.083/2010). 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 2017 2017 34.096,00 

Pnae Boa Hora 
Não aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 2017 2017 Não computado 

Pnae Boa Hora 

Falhas na composição do Conselho de 

Alimentação Escolar com indicação de 

membros em número inferior ao previsto 
em regulamento (inobservância da 

Resolução CD/FNDE Nº 26/2013). 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 2017 2017 Não computado 

Pnae Boa Hora 

Inexistência de documentos de 

comprovação da escolha dos integrantes 

do Conselho de Alimentação Escolar 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 2017 2017 Não computado 

Pnae Boa Hora 

Não apresentação dos documentos que 

comprovem as despesas apontadas na 

prestação de contas (descumprimento ao 

Acórdão TCU nº 2063/2009). 

Não apresentação de 

documentos 
  2017 2017 2017 Não computado 

Pnae Boa Hora 

Ausência da ata da reunião específica do 

Conselho de Alimentação Escolar para 

apreciar a execução do PNAE no 
exercício de 2015. 

conselho social ineficiente   2015 2017 2017 Não computado 

Pnae Bom Jesus 
Número de nutricionistas contratados 
abaixo dos parâmetros legais 

Inconsistências na 
execução do programa 

  2015 a 2017 2017 2018 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae Bom Jesus 

Aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar em percentual abaixo 
de 30% dos recursos repassados 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2018 Não computado 

Pnae  Bom Jesus 

Pagamento de gêneros alimentícios em 

valor superior ao estipulado em contrato 

no valor de R$5.236,50 

Pagamentos irregulares   2015 2017 2018 5.236,50 

Pnae Bom Jesus 
Impropriedades em procedimentos 

licitatórios. 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

Ausência de pesquisas de preços para embasar o termo 

de referência do certame (que contêm o quantitativo a 

ser adquirido e o custo total estimado) em 

descumprimento do § 1º do art. 15 da Lei n.º 

8.666/1993; Ausência de designação formal de servidor 
público para o efetivo acompanhamento do contrato, o 

que contraria o art.67 da Lei 8.666/1993; Aquisição dos 

produtos por lotes e não por itens, em aparente 

desacordo com o art. 15, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 

bem como com a Súmula TCU 247; Não numeração dos 
processos administrativos, exceto o do Tomada de Preço 

08/2015 e do Pregão Presencial 15/2016, o que contraria 

o disposto o art. 38 da Lei nº8.666/1993 

2015 e 2016 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 
Contratação de empresa com sócio 

declarado inidôneo 
Contratação irregular   2015 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 
Inexistência de controle de estoques para 

o armazenamento dos alimentos 
Ausência de controle   2017 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 

Cardápios elaborados não contém os 

elementos que possam permitir cálculos 
sobre a cobertura nutricional mínima 

exigida pela legislação 

Inconsistências na 
execução do programa 

  2015 a 2017 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 
Não aplicação de teste de aceitabilidade 

durante o período examinado 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 a 2017 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 

Instalações em condições inadequadas 

para garantir o bom acondicionamento 

dos produtos alimentícios. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2017 2018 Não computado 

Pnae Bom Jesus 

Atuação deficiente do Conselho de 

Alimentação Escolar no 

acompanhamento da execução do PNAE 

Conselho social 

ineficiente 
  2017 2017 2018 Não computado 

Pnae Caracol 
Falta de capacitação dos membros do 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2017 2019 Não computado 

Pnae  Caracol 
Falha nos controles de armazenamento e 
distribuição de produtos destinados ao 

preparo da merenda escolar 

ausência de controle   2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 
Inexistência do Regimento Interno do 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 

Ausência de elaboração do Plano de 

Ação Anual pelo Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE. 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2017 2019 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae Caracol 

Não apresentação do livro de Atas do 

CAE, referente aos exercícios de 2015 e 
2016 

Não apresentação de 

documentos 
  2015 e 2016 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 
Não aplicação do teste de aceitabilidade 

durante os períodos examinados 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 

Número de nutricionistas contratados 

abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo Conselho Federal de Nutricionistas - 

CFN 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 

Ausência de controle de qualidade dos 

alimentos adquiridos para atendimento 

ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 

Cardápios elaborados no período letivo 

de 2015 e 2016 não continham elementos 

que permitissem calcular a cobertura 

nutricional mínima exigida pela 
legislação 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnae Caracol 

Ausência de informações sobre controle 

de pragas nos locais em que são 

preparados os alimentos da merenda 
escolar 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2017 2017 2019 Não computado 

Pnae  Luzilândia 
Os cardápios elaborados não atendem as 
especificações da legislação 

Inconsistências na 
execução do programa 

  2015 e 2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 
Armazenamento inadequado dos gêneros 

alimentícios 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 

Número de nutricionistas contratados 

abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo Conselho Federal de Nutricionistas 

(CFN). 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 a 2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 
Não aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 e 2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 
Inexistência de refeitório para o 

fornecimento de alimentação aos alunos 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 

Impropriedades em procedimentos 

licitatórios e contratos para a aquisição 

de gêneros alimentícios. 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

Ausência de proposta de preços final por parte da 

empresa vencedora do certame, contratação com 

empresa inidônea, não haver embasamento legal para 
que a Prefeitura Municipal de Luzilândia (PI) realizasse 

a adesão a atas de registro de preços de outros 

municípios 

2014 e 2015 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 
Cardápios não apresentados ao CAE para 

apreciação 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 e 2016 2016 2019 Não computado 

Pnae Luzilândia 

Atuação deficiente do Conselho de 

Alimentação Escolar no 

acompanhamento da execução do Pnae 

Conselho social 

ineficiente 
  2015 e 2016 2016 2019 Não computado 
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Quadro 15: Consolidação dos Achados 

Progr. Municipio Achado Tema principal 
Detalhamento das Irregularidades/impropriedades 

na licitação 

Ano realiz 

Licitação/ 

evento 

Ano 

fiscalização 

Ano 

Publi 

Relato 

Valor levantado 

/Prejuízo 

Pnae Luzilândia 
Falta de capacitação dos membros do 

CAE 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2015 e 2016 2016 2019 Não computado 

Pnae  Oeiras 
Pagamento de gêneros alimentícios em 

valor superior ao estipulado em contrato. 
pagamentos irregulares   2016 2017 2020 12.384,75 

Pnae Oeiras 

Divergências entre quantidades de 

produtos da merenda escolar comprados 
e distribuídos nos exercícios de 2014 a 

2016 

Falhas na execução 
contratual 

  2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Número de nutricionistas contratados 

abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo CFN 

Inconsistências na 
execução do programa 

  2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Irregularidades nos pregões presenciais 

para registro de preço de gêneros 

alimentícios, referente ao período de 
2014 a 2016 

Irregularidades/impropried

ades na licitação 

ausência de pesquisa de preços, divergências entre o 

valor estimado dos contratos firmados e os valores 

registrados na Ata de Registro de Preços, Propostas 

apresentadas em desconformidade com o edital e não 
desclassificadas contrariando o art.43, I e art. 48, I da 

Lei 8.666/2013, falhas formais. 

2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Irregularidades na realização das 

chamadas públicas e contratos da 
agricultura familiar, no período de 2014 

a 2016 

Irregularidades/impropried
ades na licitação 

não foram formalizados processos relativos aos atos 

realizados, não divulgação dos editais, contratação de 

pessoa física não agricultor familiar 

2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 
Aquisição de gêneros alimentícios no 

período de 2014 a 2016 sem contrato 
Pagamentos irregulares   2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Deficiências nos controles de aquisição e 

de distribuição da merenda escolar, 

referente aos exercícios de 2014 a 2016 

Ausência de controle   2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Cardápios elaborados não contém os 

elementos que possam permitir cálculos 

sobre a cobertura nutricional mínima 
exigida pela legislação 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae Oeiras 

Nutricionistas prestaram serviços sem 

contrato formalizado, no período de 2014 

a 2016. 

Contratação irregular   2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Pnae  Oeiras 
Instalações em condições inadequadas 
para garantir o bom acondicionamento 

dos produtos alimentícios 

Inconsistências na 

execução do programa 
  2017 2017 2020 Não computado 

 Pnae  Oeiras 
Atuação deficiente do Conselho de 
Alimentação Escolar no 

acompanhamento da execução do Pnae 

Conselho social 

ineficiente 
  2014 a 2016 2017 2020 Não computado 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE E – Consolidação das respostas dos AFFCs e TFFCs ao questionário aplicado 
 

Quadro 16: Respostas dos AFFCs e TFFCs  
  

Entrevistado - 1  Entrevistado - 2 Entrevistado – 3 Entrevistado – 4 

1. Você já participou de trabalhos 

de fiscalização em municípios?  Sim, participei. Sim. Sim 

SIM. Participei como membro das equipes de 

fiscalização nos Sorteios de Municípios no 

Estado do Ceará 

2. O que lhe motiva a desempenhar 

sua função de auditor/técnico? 

Desafios e responsabilidades 

compartilhadas, chefes e colegas que 
buscam apoiar na condução dos trabalhos, 

tarefas motivadoras etc. 

Colaborar com a boa gestão dos 
recursos públicos. 

Penso que é uma função nobre, que traz 
resultados importantes para a sociedade. 

A atuação em fiscalizações da gestão dos 

recursos públicos, com a possibilidade de 

retorno para a sociedade, seja em decorrência 
de atualização de legislação que ampara as 

políticas públicas e assim contribuir para uma 

melhoria na política em questão, seja por meio 

da atuação de fiscalizações com resultados que 

proporcionam uma devolução de recursos antes 
desviados aos cofres públicos, propicia uma 

motivação em trabalhar no desempenho das 

funções na CGU.  

3. Você já teve necessidade de 

ampliar o prazo de algum trabalho 

para aprofundar a investigação?  
Não, nesta unidade atual. Sim. Sim. SIM. Diversas Vezes. 

4. Em caso positivo, em quanto 

tempo mais, aproximadamente? 

Não se aplica Mais de dois meses. 

Cada atividade desenvolvida tem sua 

realidade própria, com mais ou menos 
necessidade de aprofundamento, assim, 

acredito que não dê para dizer um tempo 

padrão de ampliação do prazo das atividades 

Não sei precisar. 

5. Você acha que os sistemas 

corporativos que a CGU 

disponibiliza como ferramenta de 

trabalho são suficientes para buscar 

as informações necessárias para que 

seja realizado um bom trabalho de 

fiscalização? Por favor, explique 

por quê.  

Não. A depender da ação de controle a ser 

realizada, alguns dos trabalhos realizados 

na casa, quase sempre não há a utilização 
dos sistemas coorporativos. Cabe registrar, 

sem sobra de dúvida, que dentre os 

sistemas coorporativos, o Sistema Macros, 

é o mais utilizado. 

Não embora a CGU disponibilize 

ótimos sistemas, estes não são 

suficientes. Frequentemente é 

necessário recorrer a sistemas fora da 
CGU para aprofundamento dos 

trabalhos, para confirmação de 

informações ou mesmo para colher 

evidências, a exemplo o Sistema 

Sagres/TCE. 

Acredito que os sistemas corporativos 

disponibilizados são bastante completos, mas 

não abarcam todos os dados necessários para 
se chegar às conclusões que as atividades 

demandam, sendo necessário, por vezes, a 

obtenção de informações fora dos sistemas 

corporativos. 

SIM. Posso citar apenas o sistema Macros de 

que mais utilizo e tenho acesso, ou pelo menos 

sou capacitada para acessar. Com este sistema 
praticamente adentramos em todos os sistemas 

corporativos que o governo federal possui, 

além do que este sistema ainda faz interligação 

com em parceria com diversos órgão.  

6. Qual a sua opinião sobre 

ferramentas de tecnologia de 

informação como apoio no trabalho 

de auditoria (fiscalização)? 

Ajudam, sobremaneira, a otimizar o tempo 

de execução de uma ação de controle quer 

seja no âmbito de uma auditoria, quer seja 

no âmbito de uma fiscalização, 
permitindo, inclusive, um direcionamento, 

no tocante às áreas de riscos a serem mais 

bem tratadas, considerando uma 

mineração de dados, por exemplo, diante 

de um volume significativo de 
informações úteis a se considerando dento 

do processo de planejamento dos trabalhos 

a se realizar. 

As ferramentas de TI são essenciais 

para dinamizar os trabalhos de 

auditoria e fiscalização pois são 

capazes de realizar etapas do processo 
de auditoria em um clique, sendo que 

levaria dias para um auditor realizar o 

mesmo trabalho.  

As ferramentas de TI são indispensáveis para 

as atividades de auditoria/fiscalização, tanto 

para o melhor planejamento das atividades 
quanto para a maior efetividade nas análises 

dos dados obtidos durante os trabalhos. 

Extremamente necessária. Sem as ferramentas 

seria praticamente impossível realizar um 

trabalho de fiscalização a contento, quando 
quase todas as informações estão 

informatizadas. 
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Entrevistado - 1  Entrevistado - 2 Entrevistado – 3 Entrevistado – 4 

7. Você já ouviu falar do sistema 

Alice? Em caso positivo, favor 

detalhar. 

Sim. É um sistema que foi desenvolvido 
pela casa (CGU) que faz tipo uma análise 

e criticidades nos editais e licitações 

inseridos no Comprasnet da administração 

pública federal. Assim, esse sistema, faz 

uma análise estruturadas para verificar nos 
pregões eletrônicos, por exemplo, se há 

algumas inconsistências que em regra 

possam comprometer os objetivos de um 

processo licitatório, a exemplo de restrição 
ao caráter licitatório (exigências 

desarrazoadas na habilitação), sobrepreço, 

capacidade de fornecedores, cruzamentos 

dos licitantes no sentido de identificação 

de sócios em comum etc. A partir dessa 
varredura, o sistema emite alertas com 

algumas trilhas de inconsistências/riscos 

identificados que permitirão otimizar a 

execução dos trabalhos de uma auditoria, 

considerando existir dentro do escopo um 
conjunto de editais de licitações e 

contratos a serem avaliados. 

Sim. É uma ferramenta que utiliza um 
algoritmo para realizar uma análise 

prévia em editais de licitação e termos 

de referência de licitações e emite 

alertas quando encontra indícios de 

inconsistências. A partir desses alertas 
o auditor analisa o edital ou TR e, se 

for o caso, efetua diligências junto à 

unidade com vistas a sanar a falha.  

É uma ferramenta muito importante 
pois direciona o auditor para os pontos 

chaves onde podem estar ocorrendo 

falhas permitindo uma atuação 

preventiva e consequentemente 

gerando economia de recursos, uma 
vez que pode resultar até no 

cancelamento da licitação. 

Sim. Trata-se de ferramenta interessante e 
importante, mas que ainda carece de uma 

melhor depuração por parte da CGU na 

definição das trilhas de auditoria.  

Já ouvi falar, mas não sei detalhar. 

8. O sistema Alice agrega valor ao 

seu trabalho de fiscalização? Em 

caso positivo, de que forma? 

Claro, a resposta à questão anterior atende, 
na medida em que esse tipo de ferramenta 

otimiza em grande medida a execução dos 

trabalhos realizados quando da 

necessidade de realização de análises de 
editais e contratos no escopo do objeto da 

fiscalização.  

Sim. Mesmo em casos em que não é 

possível atuar preventivamente a partir 
de alertas do Alice, por insuficiência 

de pessoal ou outro motivo, as 

licitações para as quais foram emitidas 

alertas integram a amostra de 
processos a serem analisados numa 

auditoria futura daquela unidade. Além 

disso, ao se analisar editais e termos de 

referência de prefeituras ou sistema S, 

por exemplo, utiliza-se alertas que o 
Alice emitiu para processos com 

objetos semelhantes de forma a ganhar 

tempo na análise.  

Especificamente ao trabalho de fiscalização, 
não, mas é importante para o 

acompanhamento das atividades dos órgãos 

públicos federais, bem como na identificação 

de possíveis problemas em licitações e 
prejuízos potenciais nas contratações 

decorrentes dessas licitações. 

Nunca usei. 

9. Se você pudesse aperfeiçoar o 

sistema Alice, o que faria para 

melhorá-lo de forma que esse 

sistema pudesse ajudá-lo (mais) em 

seu trabalho? 

Não vejo de imediato como sugerir uma 

melhoria, de igual modo, acho, salvo me 
engano, que o sistema, atualmente, é 

automatizado não há sua disponibilidade 

na guia de sistemas coorporativo da CGU. 

Seria interessante que a ferramenta 

analisasse e emitisse alertas também 

sobre o resultado de licitações já 
publicados e sobre os contratos 

assinados, permitindo ao auditor atuar 

preventivamente à execução do serviço 

ou à aquisição dos bens.  

Trilhas de auditoria mais assertivas. 
Não sei responder, pois não tenho 
conhecimento sobre o sistema para poder 

opinar. 
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Entrevistado - 1  Entrevistado - 2 Entrevistado – 3 Entrevistado – 4 

10.Quais ações que você faz 

reiteradamente que gostaria que 

fossem automatizadas? 

Nenhuma 

Partes da Análise Preliminar do 

Objeto: no que se refere ao 

conhecimento prévio da unidade (pelo 

menos em caso de unidades da 
administração pública federal), 

informações como histórico da 

unidade, se tem processo de 

integridade e de governança, se faz 

avaliação de riscos, histórico de 
indicadores etc.; e Matriz de riscos e 

controles 

Não sei. 
Coletas de dados em portais da transparência 

dos entes federativos. 

11. Qual fase do seu trabalho que 

mais demanda tempo: 

planejamento, análise documental 

ou relatoria? 

Planejamento e relatoria Planejamento. Análise documental. Análise documental e Relatoria. 

 

Quadro 16: Respostas dos AFFCs e TFFCs 
  

Entrevistado - 5 Entrevistado - 6 Entrevistado – 7 Entrevistado - 8 

1. Você já participou de trabalhos 

de fiscalização em municípios?  Sim. Sim Sim 
Sim. Foram várias fiscalização em municípios 

do Estado do Piauí. 

2. O que lhe motiva a desempenhar 

sua função de auditor/técnico? 

O fato de poder contribuir para a melhoria 

da sociedade, especialmente para as 

condições de vida das pessoas, a partir da 
busca por uma aplicação de recursos 

públicos federais de forma justa, eficiente 

e dentro da legalidade. 

Contribuir para a melhoria da 

aplicação dos recursos públicos e da 
execução das políticas públicas em 

prol de toda a sociedade. 

Gosto do examinar e reportar sobre a eficácia 
dos processos de governança  

O que motiva, são, em primeiro lugar, o tipo de 

trabalho dentro de uma área que gosto de atuar, 
e em segundo, que estamos prestando serviço 

relevante à população e ao estado brasileiro. 

3. Você já teve necessidade de 

ampliar o prazo de algum trabalho 

para aprofundar a investigação?  
Sim. Sim Sim 

Geralmente os trabalhos são entregues dentro 

do prazo. Porém, há trabalhos mais complexos 

que exigem mais tempo para a sua conclusão. 

4. Em caso positivo, em quanto 

tempo mais, aproximadamente? 
Um ou dois dias. Entre 2 e 4 semanas. 1 ou 2 semanas 

É muito relativo, pois depende do tipo de 
trabalho, escopo, órgão, grau de complexidade, 

entre outros fatores. Contudo, em muitos 

trabalhos, em torno de um mês. 

5. Você acha que os sistemas 

corporativos que a CGU 

disponibiliza como ferramenta de 

trabalho são suficientes para buscar 

as informações necessárias para que 

seja realizado um bom trabalho de 

fiscalização? Por favor, explique 

por quê.  

Sim. Hoje a gama de informações 

disponíveis no âmbito federal é ampla e o 

fato de a CGU também buscar incorporar 

dados de âmbito estadual e municipal em 
suas bases e sistemas também facilita 

sobremaneira o trabalho de auditoria e 

fiscalização. Pode-se, assim, realizar uma 

rica fase de planejamento e viabilizar uma 

abordagem mais assertiva em campo, indo 
direto ao ponto. 

Acho que são adequadas, porém, 

sempre podem ser aperfeiçoadas, tais 
como: ampliar as bases de dados 

disponíveis para pesquisa; tornar a 

interface dos sistemas mais amigáveis 

ao usuário, entre outras. 

Sim. Acho as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho.  

São ferramentas importantíssimas para 
realização de um bom trabalho. Como 

exemplos, os sistemas RPG, Sagres, Siconv, 

Macro e Simec, que oferecem importantes 

informações e dados sobre o objeto fiscalizado. 

Porém, a CGU poderia firmar novos convênios 
com outros órgãos e entidades administradoras 

de sistemas com vistas a contribuir para um 

melhor desenvolvimento dos trabalhos.  

6. Qual a sua opinião sobre 

ferramentas de tecnologia de 

informação como apoio no trabalho 

de auditoria (fiscalização)? 

Fundamental. Já é uma realidade e a 
tendência é que cada vez mais utilizemos 

essas ferramentas, demandando 

capacitações na área e que o servidor 

São fundamentais para a coleta e 

tratamento de dados utilizados nos 

trabalhos, entre outros aspectos. 

Têm melhorado bastante. No entanto, 

precisam ser pensadas com foco nas 

atividades fins. 

São importantíssimas em qualquer fase dos 
trabalhos de fiscalização/auditoria, pois 

oferecem recursos preciosos no 

desenvolvimento dos trabalhos.  
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Entrevistado - 5 Entrevistado - 6 Entrevistado – 7 Entrevistado - 8 

também entenda sua importância e busque 

se capacitar para o uso dessas ferramentas. 

7. Você já ouviu falar do sistema 

Alice? Em caso positivo, favor 

detalhar. 

Sim. Inclusive já o utilizei algumas vezes. 
Gera alertas sobre situações de risco em 

editais de licitação. 

Sim e já tive a oportunidade de utilizar 

esse sistema. 
Sim. Mas nunca utilizei. Já. Mas ainda não utilizei essa ferramenta. 

8. O sistema Alice agrega valor ao 

seu trabalho de fiscalização? Em 

caso positivo, de que forma? 

Atualmente agrega pouco, pois o foco 

maior do trabalho que desempenho é nos 
entes subnacionais piauienses (que não 

estão contemplados no Alice, restrito à 

área federal). 

Agrega quase nenhum valor, pois a 

maioria das trilhas disponíveis no 

sistema são meramente formais ou 

trazem resultados falso-positivos. 

Como disse, nunca utilizei a ferramenta. Ainda não utilizei esse sistema. 

9. Se você pudesse aperfeiçoar o 

sistema Alice, o que faria para 

melhorá-lo de forma que esse 

sistema pudesse ajudá-lo (mais) em 

seu trabalho? 

Contemplaria as licitações dos entes 

subnacionais. 

Aperfeiçoaria as trilhas disponíveis no 

sistema, de modo a identificar 
situações mais relevantes e sensíveis 

nos processos licitatórios promovidos 

pela administração pública. 

Não posso opinar. Mas acredito que a 

melhoria seria pensar nas atividades fins. 

Não posso emitir essa opinião, uma vez que, 

não conheço suas utilidades. 

10.Quais ações que você faz 

reiteradamente que gostaria que 

fossem automatizadas? 

Desejaria um “robô” que fizesse as 

consultas básicas de qualquer trabalho de 
fiscalização/auditoria que faço: 1) 

Consultar determinada empresa e seus 

sócios/responsáveis na Macros e imprimir 

e baixar os arquivos relacionados à 

consulta; 
2) Buscar os dados de execução financeira 

e orçamentária dessa empresa nos Portais 

das Transparências dos entes subnacionais 

(pois os dados do Portal Federal já se 

encontram na Macros); 
3) Buscar as licitações e contratos dessa 

empresa no site do TCE/PI; 

4) Buscar notícias relacionadas a ela e a 

seus sócios/responsáveis na internet; e 

5) Buscar dados no Censec relacionados à 
empresa e aos seus sócios/responsáveis. 

Pesquisa de situações indicativas de 
fraudes em processos de 

licitação/contratação, a exemplo de 

semelhanças em propostas de licitantes 

que indicariam que elas foram 

elaboradas conjuntamente. 

Consultas a alguns sites e extração de dados 

para tabulação e análise. 

Muitas ações já são automatizadas. Nesse 

momento, não me lembro de alguma que seria 
mais bem automatizada. 

11. Qual fase do seu trabalho que 

mais demanda tempo: 

planejamento, análise documental 

ou relatoria? 

Hoje elas estão bem “parelhas”, mas 

acredito que a relatoria seja a que 

atualmente demanda mais tempo. 

Geralmente, análise documental e 

relatoria. 
Análise documental 

Sem dúvida, as etapas que mais demandam 

tempo são análise documental e relatoria. 

 

 

Quadro 16: Respostas dos AFFCs e TFFCs 
  

Entrevistado -9 Entrevistado -10 Entrevistado -11 

1. Você já participou de trabalhos 

de fiscalização em municípios?  Sim. 
Sim, já participei de fiscalização em 
municípios. 

Sim 
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2. O que lhe motiva a desempenhar 

sua função de auditor/técnico? Pensar que por meio do controle interno 

propiciado pelas técnicas de auditoria e 

fiscalização o desperdício de dinheiro e 

público e a corrupção são reduzidos. 

O que mais me motiva é de saber da 

importância dos trabalhos da CGU nas 

diversas áreas de sua atuação. No 

entanto, creio que a mais interessante é 

de proporcionar trabalhos no combate à 
corrupção. 

Aprimorar a execução das políticas públicas 

3. Você já teve necessidade de 

ampliar o prazo de algum trabalho 

para aprofundar a investigação?  

Sim. Sim, já foi necessário ampliar o prazo. Sim 

4. Em caso positivo, em quanto 

tempo mais, aproximadamente? Dez dias. 
Entre um e dois meses 
aproximadamente. 

7 dias 

5. Você acha que os sistemas 

corporativos que a CGU 

disponibiliza como ferramenta de 

trabalho são suficientes para buscar 

as informações necessárias para que 

seja realizado um bom trabalho de 

fiscalização? Por favor, explique 

por quê.  

Penso que os sistemas corporativos 

disponibilizados pela CGU permitem a 
realização de trabalhos complexos e 

relevantes. São muitos sistemas com 

diversas informações e a maioria são 

consolidados no sistema Macros que por si 

só, já fornece informações suficientes para 
a grande maioria dos trabalhos, além de 

ser de fácil acesso.  

Os sistemas corporativos da CGU são 
suficientes 

Não. Apesar de serem úteis, em muitos 

casos os sistemas corporativos da CGU não 

trazem todas as informações para a 

execução dos trabalhos, cabendo ao auditor 

buscar outras fontes de informação. 

6. Qual a sua opinião sobre 

ferramentas de tecnologia de 

informação como apoio no trabalho 

de auditoria (fiscalização)? 

As ferramentas de TI são fundamentais 

para a realização dos trabalhos, elas 

otimizam o tempo e permitem 
aprofundamentos.  

Essas ferramentas são muito 

importantes para o desempenho do 

trabalho. 

São meios que permitem ao auditor 

trabalhar com mais produtividade e 

segurança. 

7. Você já ouviu falar do sistema 

Alice? Em caso positivo, favor 

detalhar. 

Sim. O Sistema de Análise de Editais de 
Licitação da CGU, ferramenta que utiliza 

trilhas para fazer uma pré-análise dos 

editais de licitações federais indicando 

aqueles que oferecem mais riscos. 

Sim. É uma ferramenta para 
identificação de irregularidades na 

análise de editais de licitações da 

administração pública federal que se 

utiliza da tecnologia de informações. 

Sim, Já usei o sistema em análise de editais 

de licitações. 

8. O sistema Alice agrega valor ao 

seu trabalho de fiscalização? Em 

caso positivo, de que forma? 

No meu trabalho atual uso pouco o Alice. 
Mas ele oferece subsídios para que a CGU 

possa agir preventivamente, evitando que 

editais que já nascem viciados passem 

despercebidos. 

Sim. Mas, ainda, nos trabalhos 

realizados não foram identificadas 

irregularidades nas fiscalizações e/ou 
auditorias pelo sistema Alice. 

Sim. Porque otimiza a análise de editais de 

licitações, permitindo um maior escopo 

com mais produtividade. 

9. Se você pudesse aperfeiçoar o 

sistema Alice, o que faria para 

melhorá-lo de forma que esse 

sistema pudesse ajudá-lo (mais) em 

seu trabalho? 

Sei da existência do Alice e de como 

funciona, mas na prática não uso no dia a 

dia, por isso, não tenho conhecimento 

suficiente que permita propor melhoria. 

Que fossem incluídos os editais de 

licitações dos Estados e Municípios 
com recursos federais. 

Aperfeiçoar para diminuir os casos de 

falsos positivos 

10.Quais ações que você faz 

reiteradamente que gostaria que 

fossem automatizadas? 

Extração de dados dos portais da 

transparência e elaboração de planilhas. 
Análise de extratos bancários. 

No momento não realizo trabalhos de 

fiscalização/auditoria. 

11. Qual fase do seu trabalho que 

mais demanda tempo: 

planejamento, análise documental 

ou relatoria? 

A análise documental. Relatoria. 
No momento não realizo trabalhos de 

fiscalização/auditoria 

Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO A – Resposta LAI Interlocutor 
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ANEXO B – Trilhas de Auditoria 
 

A relação a seguir apresenta as trilhas que já foram criadas pela CGU, sendo que 

atualmente as trilhas vigentes são as constantes do subcapítulo 5.3: 

 

• Trilha 3: Exigência de carta de credenciamento emitida pelo fabricante 

• Trilha 4: Exigência, para licitante de outro estado, de visto do registro profissional 

• Trilha 6: Exigência de capital social ou patrimônio líquido integralizados 

• Trilha 10: Exigência de certidão de quitação ou certidão negativa de quitação 

• Trilha 11: Exigência de certidão negativa de protesto 

• Trilha 12: Exigência de certidão negativa de corregedoria de justiça 

• Trilha 16: Exigência de filiação na ABAV e IATA nas licitações de passagens 

aéreas 

• Trilha 18: Exigência de comprovação de quadro permanente sem permitir contrato 

de prestação de serviços 

• Trilha 19: Exigência cumulativa de garantia de proposta e capital social mínimo ou 

patrimônio líquido mínimo 

• Trilha 22: Previsão de retenção de pagamento em função da regularidade fiscal da 

empresa 

• Trilha 28: Contratação de serviços de TI com métrica semelhante a Homem-Hora 

• Trilha 29: Regulação de medicamentos CMED 

• Trilha 31: Contratação de serviços Suporte Contínuo de TI com métrica UST ou 

semelhante 

• Trilha 1002: Licitação de Alta Materialidade 

• Trilha 1003: Licitação de Alta Materialidade - Necessária Avaliação da SGD 

• Trilha 1004: Licitante Proibido de Contratar com a Administração Pública Vence 

Licitação - Fonte: Comprasnet 

• Trilha 2000: Licitante Proibido de Contratar com a Administração Pública Vence 

Licitação - Fonte: CEIS 

• Trilha 2003: Licitantes com sócios de empresas proibidas de contratar 

• Trilha 2008: Licitantes cuja matriz ou filial proibida de contratar 

https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZ5qFe-oOz5AgkovZLeCBjYBZ42JQK3Vr4qAxk3ZE7MXnQ?e=hgd4Sx
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYZG6zJ8w_hCv4NopbKEXrkB6dPrl8MiXYoz3z_YKhUEMQ?e=bzJp2u
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERZjsmhoe1VOq9rnQJ-DrTEBPPEozmL-ZVdj5PYcjU_pMg?e=CqL9Sc
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EeGY33P2WlVFl9oAObcIYusByGVlFnaS0oLcX0hB46851Q?e=1amfUC
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZLXiC0QVn1DvVc_R_anyQsBuEAwSHRiiRteDGOIH1wKVw?e=XXXFtn
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EVUp32Cdz7xDi5egjtQ7ZNIBnvRH1jPzHg_Z7HjwZ8S8fg?e=YjIyux
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Eet6y6sKrRBOgJSHHP2bbrYBVyBiltGrGZ0lg35Ux-Dk_A?e=l0k1WD
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Eet6y6sKrRBOgJSHHP2bbrYBVyBiltGrGZ0lg35Ux-Dk_A?e=l0k1WD
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EcshC2s00_hEs1CRBzZoN2UBSM6FLNe6qPggdMGpAvE3iw?e=PoOjY6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EcshC2s00_hEs1CRBzZoN2UBSM6FLNe6qPggdMGpAvE3iw?e=PoOjY6
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EaeivQsXVGdKo6LRcA-9w-0B45M2g7C46KedVmQRRQ8OeQ?e=GNYAdB
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EaeivQsXVGdKo6LRcA-9w-0B45M2g7C46KedVmQRRQ8OeQ?e=GNYAdB
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EUor_frlwgtFhm0SG7KcxUQBldYHrpt9ZE7EqxntN6Phyg?e=K3SOHr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EUor_frlwgtFhm0SG7KcxUQBldYHrpt9ZE7EqxntN6Phyg?e=K3SOHr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ETmJqUO0bmlOn_Dpt9uGe3kBt1Tyg2NrvTeyYe-2vZBb_g?e=HActsf
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EeED-3fvQXdNteIQhfWqFrABNkxla70gvgsEOZQnaNMdgQ?e=1w2bqG
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EWf3Qqjjy2BOnNZafO9MR0cBN_XmkfXiwCxqlgmTmQ1x8A?e=2wUbgZ
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EWf3Qqjjy2BOnNZafO9MR0cBN_XmkfXiwCxqlgmTmQ1x8A?e=2wUbgZ
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https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EcPqOMiW5-ZBqvr8LKBuVcwBNt49if99YnRtz_LHeqrjgg?e=TK9sJD
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EagPF-rD1B1Crq0vsLo-I4EB83hg5VztvFEgzrQSmOu3lg?e=bfKIaS
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EagPF-rD1B1Crq0vsLo-I4EB83hg5VztvFEgzrQSmOu3lg?e=bfKIaS
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EU2qfpeyWOtIh3nqi32LqAcB3Sy-ZgpSHPIHCtkmarAIyA?e=Y4xxRB
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• Trilha 2010: Licitantes com Sócios em Comum 

• Trilha 2011: Licitantes com Ex-Sócios em Comum 

• Trilha 2012: Licitantes com sócios com parentesco 

• Trilha 2013: Licitantes com CNPJ inativo na Receita Federal vence licitação 

• Trilha 2014: Licitantes com contadores em comum 

• Trilha 2015: Licitantes com endereço similar 

• Trilha 2016: Licitantes com telefone/e-mail em comum  

• Trilha 2017: Licitantes Matriz e Filial 

• Trilha 2018: Licitantes com sócios no CADUNICO 

• Trilha 2019: Licitantes com sócios no Auxílio Emergencial 

• Trilha 2020: Licitantes com sócios no BPC 

• Trilha 2021: Licitantes com sócios no Bolsa Família 

• Trilha 2022: Licitantes com sócio falecido 

• Trilha 2023: Licitantes com Sócios no Seguro Desemprego 

• Trilha 2024: Licitantes com Sócios no Seguro Defeso 

• Trilha 2025: Licitantes com Sócios constantes no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão 

• Trilha 2026: Sócios constantes no Sistema de Informações do Sistema Penitenciário 

Nacional 

• Trilha 2027: Sócio fornecedor é servidor de comprador 

• Trilha 2028: Sócio fornecedor é dirigente de comprador 

• Trilha 2029: Sócio fornecedor é diretor de comprador indireto 

• Trilha 2030: Sócio fornecedor é empregado de comprador indireto 

• Trilha 2031: Administrador é sócio de empresa suspensa 

• Trilha 3001: Sócio fornecedor é diretor ou empregado de comprador - Direto 

• Trilha 3002: Sócio fornecedor é diretor ou empregado de comprador indireto - 

Indireto 
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https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERbbHUt_bJ5Gqs8JrAOlTf8B2UxGm40_ZA2QEEDMSCAAqw?e=Y9wzdz
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZviFYq2wbFCh4I0hupem4oBUDyNffXwLEVkJMWyErHI6Q?e=Bkdgwr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EZeFGaVIMj9NhRtNLwQltOQBD3ODzVT2xZPMbjgXmsUqVA?e=rxTSpl
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https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ESloib3T7QxPoqsMqRSgJhkBs-Gint4RrYE5RFEG6G3Z0Q?e=EkbpgS
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYty5_32GwFApuP1laSazrIBJEqgZC1H_ULF6fr-8P-rWQ?e=Saz1pc
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EQuRIQBP2OBCshsM0RXrqEUB_17x5CLuqDTQIAGVzT4ULA?e=OcOFmQ
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EX4jcex7Yf1GtswdvFVPoEoBeQT40DvxmWV9duIS3WNwMw?e=cbvBzz
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EW8eVTBd7NlDk_god_ixfrgBoqnKNV2spl01f8cmDOmj2w?e=HuAbcV
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EW8eVTBd7NlDk_god_ixfrgBoqnKNV2spl01f8cmDOmj2w?e=HuAbcV
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ETP9-NI51w5IlKHlnSZ-2o0BcbgQecryw1cz1DEFRw2uvQ?e=ptqZCk
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ETP9-NI51w5IlKHlnSZ-2o0BcbgQecryw1cz1DEFRw2uvQ?e=ptqZCk
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ER3E2LQ8OIxItAmUGX7dBWoBv4tQ3glMqub7mWug4ORk7g?e=sqh74L
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EYmNzUmWkftEuPysXAX8LmoBwQPw6M3DX5Z0HdqLGVp43A?e=goXwRa
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ER1oFoi9VPxClt4XzqzFnEMBH3PE6nU_TpmSgcV_lnUfdg?e=0dRCjr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Ec6Yz3kVKDNMrIqaJOoAmy0BG1FNj02KO5VCxpYtGoS0sw?e=hcZzus
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Ed8IAoyk-UdKiLQuKtEGR0YBOynK7oj5lnMcAtvE0NH5tA?e=g72Rl9
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EcU7y7MAYVJAvirLj4mRi-QBYoRusPh6QEmFVtOZsGJClg?e=sVsRxW
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EQz1gY7FiRVCusjr2sN561kBUfuH1hzz9M_z1BqtoAb_ag?e=S6RItr
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• Trilha 3003: Empresa fornecedora suspensa 

• Trilha 3004: Sócio fornecedor é sócio de empresa suspensa 

• Trilha 3005: Administrador é sócio de empresa suspensa 

• Trilha 3006: Sócio Fornecedor com relação de parentesco até 3º grau com diretor de 

estatal 

• Trilha 3007: Sócio Fornecedor com relação de parentesco até 3º grau com 

empregado de estatal 

• Trilha 4000: Licitante Proibido de Contratar com a Administração 

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - Fonte DOU 

• Trilha 4003: Indícios-  Empresas vencedoras da licitação com Sócio Administrador 

de outra empresa sancionada - Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - Fonte DOU 

• Trilha 4013: Licitantes com CNPJ inativo na Receita Federal - 

Dispensa/Inexigibilidade de Licitação - Fonte DOU 

 
  

https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EbeJiyszjORKoI7AM0QDFZcB_XagOuTmZT-FKP2eehnS0w?e=ssp6ZA
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EWKMB5-7xYtPn2_N_Z8BPu4BTxBY5PX2ZE_GPUnK4pCB_Q?e=1dqFSA
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/ERMKG7DmZwhBjRCu43_K6xIBbfnVX8oaRqAeL4kXHlWzIw?e=org9CR
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EXWUjXygVpBKmzu01ns1hOQBzRfm5_WHEBvoY9ploE4T_A?e=yl1frC
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EXWUjXygVpBKmzu01ns1hOQBzRfm5_WHEBvoY9ploE4T_A?e=yl1frC
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EU1guZXwNtdJr3aAXyszDaIB0coTwEe4B8NmmyjIBczrkg?e=XQOGKr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EU1guZXwNtdJr3aAXyszDaIB0coTwEe4B8NmmyjIBczrkg?e=XQOGKr
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EfNn4N34gOZGl5J51-8NjyMBcKcpJF7oYy0b-Oz1TUxiew?e=7y6qZ3
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EfNn4N34gOZGl5J51-8NjyMBcKcpJF7oYy0b-Oz1TUxiew?e=7y6qZ3
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Edbti4L9Q31OjwKzYf-fdW8B3T7kpFtUXEb4gQ1JjU55tw?e=9YrHuL
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/Edbti4L9Q31OjwKzYf-fdW8B3T7kpFtUXEb4gQ1JjU55tw?e=9YrHuL
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EUBBsCyShRlIqZhCnaXFL1IBU8Js23cQn-UZdQdylpquDw?e=AdDFse
https://cgugovbr.sharepoint.com/:b:/s/intracgu-controle-interno/EUBBsCyShRlIqZhCnaXFL1IBU8Js23cQn-UZdQdylpquDw?e=AdDFse


221 

 

ANEXO C – Parecer Técnico de Solução
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ANEXO D – Fluxo de Auditoria - sistema ALICE 
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ANEXO E – Principais Achados considerados fontes para criação de trilhas do ALICE. 
 

Quadro 17: Principais Achados decorrentes da Auditoria Preventiva, que geraram trilhas do sistema ALICE. 

Fase de aquisição Irregularidade Risco envolvido Descrição tipologia 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de Capital 

Integralizado 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos em que foi exigido das licitantes, como requisito de 

qualificação econômico-financeira (fase de habilitação), au de possuir capital social 

integralizado, o qual pode ser considerado abusivo, uma vez que a lei de licitações prevê 

somente a comprovação de capital social mínimo. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de certidão 

de quitação ou certidão 

negativa de quitação 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A análise visa identificar casos de exigência de certidão de quitação ou certidão negativa 

de quitação de obrigações fiscais já na fase de habilitação. Tais exigências podem ser 

consideradas abusivas, uma vez que a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 

14.133/2021) prevê somente a apresentação de certidão de regularidade nesta etapa do 

processo licitatório, não podendo ser cobrada, para fins de habilitação, a apresentação de 

certidão de quitação de obrigações fiscais. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de Carta de 

Credenciamento 

Emitida pelo Fabricante 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos de exigência de carta de credenciamento emitida pelo 

fabricante, como condição para a fase de habilitação de um processo licitatório. Tal 

exigência se mostra irregular por exorbitar as disposições legais estabelecidas na Lei nº 

8.666/93. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de Certidão 

Negativa de 

Corregedoria de Justiça 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos de exigência de Certidão Negativa de Corregedoria de Justiça, 

que não consta no rol de documentos mandatórios previstos na Lei nº 8.666/93. Para fins 

de qualificação econômico-financeira, a Lei de Licitações somente requer, em termos de 

certidão, a apresentação de certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede 

da empresa licitante, não citando em nenhum momento necessidade de apresentação de 

Certidão Negativa de Corregedoria de Justiça. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de Certidão 

Negativa de Protesto 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos de exigência de certidão negativa de protesto para fase de 

habilitação. Tal exigência é considerada abusiva, pois os únicos documentos que podem ser 

exigidos são os listados na Lei nº 8.666/93. 
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Quadro 17: Principais Achados decorrentes da Auditoria Preventiva, que geraram trilhas do sistema ALICE. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de 

comprovação de quadro 

permanente sem 

permitir contrato de 

prestação de serviços 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A Lei nº 8.666/93, art. 30, §1º, I, pede que o licitante possua em seu quadro permanente 

profissional capacitado para executar a obra ou serviço, mas não explicita os documentos 

aceitos para comprovar o vínculo do profissional com o licitante. A exigência editalícia de 

que o vínculo seja comprovado somente pela Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou contrato de trabalho em vigor, se empregado, reduz a competitividade do 

certame, o princípio da isonomia e da proposta mais vantajosa para a Administração. A Lei 

14.133/2021 retirou do texto o termo “quadro permanente”, deixando em aberto a forma de 

comprovação do vínculo entre o profissional apresentado e o licitante. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência de Filiação 

na ABAV e IATA nas 

Licitações de Passagens 

Aéreas 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos de exigência de filiação/associação das licitantes, na fase de 

habilitação, junto à International Air Transport Association – IATA e/ou Associação 

Brasileira de Agência de Viagens - ABAV, tendo em vista que tais exigências, consoante a 

jurisprudência majoritária da Corte de Contas (TCU), extrapola o texto legal e configura-

se restritiva ao caráter competitivo do certame. 

Planejamento da 

contratação 

Exigência para 

Licitante de outro 

Estado, de visto do 

Registro Profissional 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar casos de exigência, para fins de qualificação técnica, de 

apresentação de visto de registro profissional junto ao Conselho Profissional do estado do 

órgão licitante, para os casos de empresas não registradas no referido Conselho por serem 

de outra Unidade da Federação e neste caso estarem vinculadas aos conselhos dos seus 

respectivos estados. 

Planejamento da 

contratação 

Previsão de Retenção 

de Pagamento em 

Função da 

Regularidade Fiscal da 

Empresa 

Edital com cláusulas 

ou condições 

inadequadas 

A trilha visa identificar cláusulas nos editais que estabeleçam a previsão de retenção de 

pagamento caso as empresas não comprovem sua regularidade fiscal no curso de contratos 

de execução continuada ou parcelada. De acordo com a jurisprudência do TCU, tal situação 

justifica imposição de sanções à contratada, mas não autoriza, por si só, a retenção de 

pagamentos por serviços prestados. 

Planejamento da 

contratação 

Licitação de Alta 

Materialidade 

Estimativa de 

quantidade deficiente 

O referencial para análise de “Licitação de Alta Materialidade” foi criado para apontar quais 

são os aspectos mais comuns a serem considerados quando a ferramenta Alice identificar 

licitações com valores superiores a um determinado patamar financeiro configurado na base 

de dados da aplicação.  

Seleção do 

Fornecedor 

Contratada com Sanção 

Vigente 
Pagamentos irregulares 

A trilha visa identificar, com base em dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas – CEIS, licitante, vencedor em pregão eletrônico, que possui impedimentos 

para licitar e contratar com a Administração Pública. No caso concreto, é necessário 

verificar o tipo da sanção e respectiva abrangência, a qual pode abranger toda a 

Administração Pública ou ser restrita ao órgão sancionador ou à esfera do órgão. 
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Quadro 17: Principais Achados decorrentes da Auditoria Preventiva, que geraram trilhas do sistema ALICE. 

Seleção do 

Fornecedor 

Empresa vencedora da 

licitação ou contratada 

com sócio ou 

administrador de outra 

empresa sancionada 

Conluio entre licitantes 

Objetiva apresentar alertas relacionados a licitações e a contratações por meio de 

dispensas/inexigibilidades de licitação publicadas no DOU, no âmbito de órgãos públicos, 

autarquias, fundações públicas e empresas estatais, cujo sócio ou administrador da empresa 

vencedora do certame ou contratada é também sócio ou administrador de pessoa jurídica 

proibida de contratar com a Administração Pública, ou tenha sido sócio ou administrador 

de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção. 

Seleção do 

Fornecedor 

Entidades Privadas sem 

Fins Lucrativos 

Impedidas 

 Pagamentos 

irregulares 

Nesta trilha busca-se na base CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

Impedidas) informações de empresas inidôneas e que estão impedidas de celebrar novos 

convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública 

Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse 

ou termos de parceria firmados anteriormente. 

Seleção do 

Fornecedor 

Existência de Vínculo 

Entre Empresa 

Fornecedora e 

Administração Pública 

Conluio entre licitantes 

A presente trilha tem como propósito identificar a existência de diretor ou empregado de 

empresa estatal (UASG) que seja sócio de empresa contratada pela mesma estatal. De modo 

semelhante, esta trilha visa verificar também a ocorrência de dirigente ou de servidor de 

algum órgão ou entidade pública que seja sócio de empresa contratada pelo órgão em que 

o servidor se encontra vinculado. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com CNPJ 

Inativo na Receita 

Federal vencem 

Licitação 

Exame inadequado dos 

documentos de 

habilitação e proposta 

de preços 

A trilha visa a identificar casos de fornecedores que não constam com situação cadastral 

Ativa na base do CNPJ da Receita Federal e por isso não estão habilitados a participar de 

processos de licitação pública e, por conseguinte, não estão aptos a serem contratados pela 

Administração Pública Federal, por meio de licitação ou ainda mediante dispensa ou 

inexigibilidade de licitação. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes Matriz e 

Filial 

Conluio entre 

Licitantes 

A trilha busca identificar licitante vencedor em pregão eletrônico que apresenta matriz ou 

filial que participou do mesmo pregão, para uma lista de órgãos públicos ou de empresas 

estatais de interesse. Neste cenário é necessário verificar se o licitante vencedor e a empresa 

com relacionamento disputaram o mesmo item do pregão, se houve muitos licitantes 

disputando este item e se na disputa houve algum indício de conluio. 

Seleção do 

Fornecedor 

Sócio Fornecedor tem 

Relacionamento até 3º 

Grau com Empregado 

de Estatal Compradora 

Exame inadequado dos 

documentos de 

habilitação e proposta 

de preços 

Esta trilha cruza as informações de empregados e dirigentes de empresas estatais com 

informações de empresas vencedoras de licitações para tentar identificar se os sócios das 

empresas fornecedoras têm relação de parentesco até 3º grau com empregado da estatal. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Baixo 

Capital Social 

Baixa qualidade ou 

inexecução dos 

produtos e serviços 

Esta trilha apresenta licitante participante de pregão eletrônico que possui baixo capital 

social, que são as empresas que possuam capital menor que o valor correspondente a 5% 

do valor total global do resultado do certame (valor global da ata). Tal situação pode indicar 

a existência de uma empresa de fachada/fantasma. 
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Quadro 17: Principais Achados decorrentes da Auditoria Preventiva, que geraram trilhas do sistema ALICE. 

Seleção do 

Fornecedor 

Empresa contratada 

com histórico de sanção 

Baixa qualidade ou 

inexecução dos 

produtos e serviços 

Esta trilha visa identificar empresas fornecedoras ou entidades contratadas que possuem 

histórico de sanção nos cadastros da Administração Pública. Considerando que o histórico 

de sanção não constitui óbice à contratação, a análise tem por objetivo avaliar o risco do 

fornecedor com base nas informações atuais do sistema Macros e do painel DIKE - Data 

mining-based Investigation and Knowledge Extraction39. 

Seleção do 

Fornecedor 

Contratada com Sócio 

Empregado de Baixa 

Renda 

Baixa qualidade ou 

inexecução dos 

produtos e serviços 

As ocorrências da presente trilha são resultado de cruzamento de dados que indicam a 

existência de sócio de empresa vencedora de licitação que conste na RAIS40 como 

empregado de outras empresas ou entidades com remuneração mensal de até dois salários-

mínimos. De uma maneira geral, as ocorrências identificadas podem indicar a existência de 

“laranjas”. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Sócio 

Servidor Público 

Estadual ou Municipal 

 Pagamentos 

irregulares 

Esta trilha apresenta licitante que possui como sócio servidor público estadual ou 

municipal. Tanto a Lei nº 8.666/93 quanto a Lei nº 14.133/21 dispõem sobre a proibição da 

participação em licitação ou da execução de contrato, de forma direta ou indireta, de 

servidor/agente de órgão ou entidade licitante ou contratante. 

Seleção do 

Fornecedor 

Contratada Relacionada 

à Empresa com Sanção 

Baixa qualidade ou 

inexecução dos 

produtos e serviços 

Objetiva apresentar alertas relacionados a licitações e a contratações por meio de 

dispensas/inexigibilidades de licitação publicadas no DOU, no âmbito de órgãos públicos, 

autarquias, fundações públicas e empresas estatais, cujo sócio ou administrador da empresa 

vencedora do certame ou contratada é também sócio ou administrador de pessoa jurídica 

proibida de contratar com a Administração Pública, ou tenha sido sócio ou administrador 

de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Data de 

Abertura Recente 
Conluio entre licitantes 

Esta trilha apresenta licitante participante de pregão eletrônico que possui data de abertura 

recente. Por abertura recente, entende-se empresas que iniciaram seu funcionamento nos 

oito meses anteriores à data de publicação do edital. Trata-se de indício que pode indicar a 

constituição de uma empresa de fachada, criada apenas formalmente para participar de 

certame de forma a simular a existência de uma possível concorrência/competição. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Poucos 

Funcionários 

Baixa qualidade ou 

inexecução dos 

produtos e serviços 

Esta trilha apresenta licitante participante de pregão eletrônico que possui poucos 

funcionários. Por poucos funcionários, entende-se empresas que possuem menos de 3 (três) 

funcionários conforme consta na última base disponível da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e/ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Tal situação 

pode indicar a existência de uma empresa de fachada/fantasma. 

 
39 O DIKE constitui-se de um painel que permite identificar fatores que podem caracterizar a utilização de empresas de fachada, fantasmas e/ou fraudulentas na 

contratação e execução dos contratos públicos. 
40 Relação Anual de Informações Sociais. 
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Quadro 17: Principais Achados decorrentes da Auditoria Preventiva, que geraram trilhas do sistema ALICE. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Sócio 

Falecido 

Conluio entre 

Licitantes 

Esta trilha apresenta licitante participante de pregão eletrônico que possui pelo menos um 

sócio falecido em seu quadro societário. Tal situação pode indicar a existência de uma 

empresa de fachada/fantasma, criada apenas formalmente para participar de certame de 

forma a simular a existência de uma possível concorrência/competição. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Sócios 

constantes no Banco 

Nacional de Mandados 

de Prisão 

Conluio entre licitantes 

Esta trilha identifica licitante participante em pregão eletrônico em que ao menos um dos 

sócios esteja listado entre os CPFs presumidos do Banco Nacional de Mandados de Prisão 

CNJ/BNMP. O CPF presumido é obtido a partir do cruzamento das bases do BNMP, CPF 

(nome, data de nascimento e nome da mãe) e da CNH (nome, data de nascimento, nome da 

mãe e nome do pai). 

Seleção do 

Fornecedor 

Relacionamento entre 

Empresas Licitantes 
Conluio entre licitantes 

As ocorrências da presente trilha são resultado de cruzamento de dados que indicam a 

existência de relação ou dados similares entre as empresas participantes de um mesmo 

certame. De uma maneira geral, as ocorrências identificadas podem indicar a existência de 

possível conluio ou tentativa de burlar a livre formação de preço do certame. Isso pode 

ocorrer por meio da formulação combinada de preços/estratégia por algumas empresas ou 

por todas as participantes da licitação ou da disputa por determinado item de Pregão. 

Seleção do 

Fornecedor 

Licitantes com Sócios 

em Cadastros de 

Benefícios Sociais 

Conluio entre licitantes 

As ocorrências da presente trilha são resultado de cruzamento de dados que indicam a 

existência de sócios que constam em cadastros de programas voltados a pessoas de baixa 

renda que podem demonstrar possível incompatibilidade entre tal situação e a participação 

em quadro societário de empresa participante de licitação. 

Fonte: Intracgu 

 


	MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
	1. Introdução
	1.1. Contextualização
	1.2. Apresentação do problema de Pesquisa
	1.3. Objetivos
	1.3.1. Objetivo Principal
	1.3.1. Objetivos Específicos

	1.4. Justificativa

	2. A importância do controle interno na Administração Pública brasileira.
	2.1. Controle preventivo ou a priori
	2.2. Controle concomitante
	2.3. Controle repressivo ou a posteriori
	2.4. O controle na era digital
	2.5. O uso da Inteligência Artificial como ferramenta de controle

	3. A Auditoria Governamental
	3.1. Elementos e Processo da Auditoria Governamental
	3.2. Tipos de auditoria governamental
	3.3. Controle versus Auditoria versus Fiscalização
	3.4. A Inteligência Artificial na atividade de auditoria

	4. A CGU como órgão central do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Federal
	4.1. Atuação fiscalizatória na execução dos programas de governo
	4.2. Operacionalização das ações de controle (auditorias e fiscalizações)
	4.3. Principais diferenças entre o trabalho de auditoria e o de fiscalização
	4.4. A fiscalização nos entes da federação - início e execução

	5. Sistema ALICE - um instrumento eficaz de controle preventivo
	5.1. Aspectos gerais sobre o sistema ALICE
	5.2. Base normativa e criação das trilhas
	5.3. Aplicação do sistema ALICE nas ações de controle
	5.4. Problemas identificados na operacionalização do sistema ALICE

	6. Abordagem Metodológica
	7.  Principais achados decorrentes das fiscalizações realizadas pela CGU/PI nos municípios do Estado do Piauí e suas reincidências no período de 2017 a 2021
	8. Resumo das entrevistas
	8.1. Recursos Humanos
	8.2. Utilização de sistemas
	8.3. Familiaridade com o sistema ALICE
	8.4. Projetos e ideias
	8.5. Visão da CGPRI
	8.6. Matriz Estrutural

	9. Proposta de criação de novas trilhas como apoio ao trabalho de fiscalização nos entes subnacionais
	9.1. Trilhas relacionadas ao Programa FUNDEB
	9.2. Trilhas relacionadas ao Programa PNATE (Transporte Escolar)
	9.3. Trilha relacionada ao Programa PNAE (Merenda Escolar)

	10. Perspectivas futuras
	11. Considerações Finais
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICE A – Termo de Consentimento livre e esclarecido
	APÊNDICE B – Questionário aplicado aos AFFCs e TFFCs
	APÊNDICE C – Questionário aplicado à CGPRI
	APÊNDICE D – Planilha de consolidação dos achados dos Relatórios de Fiscalização
	APÊNDICE E – Consolidação das respostas dos AFFCs e TFFCs ao questionário aplicado
	ANEXO A – Resposta LAI Interlocutor
	ANEXO B – Trilhas de Auditoria
	ANEXO C – Parecer Técnico de Solução
	ANEXO D – Fluxo de Auditoria - sistema ALICE
	ANEXO E – Principais Achados considerados fontes para criação de trilhas do ALICE.


