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Unidade Auditada: CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 16A 

REG. 

Exercício: 2015 

Município: Maceió - AL 

Relatório nº: 201504110 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

ALAGOAS 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/AL,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201504110, e 

consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 

de 06 de abril de 2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a 

prestação de contas anual apresentada pelo Conselho Regional de Serviço Social de 

Alagoas – CRESS 16ª Região. 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 de junho a 03 de julho de 

2015, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 

exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 

auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: “Resultados dos 

Trabalhos”, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e “Achados de 

Auditoria”, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União – TCU. 
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2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com os entendimentos firmados entre a Controladoria-Regional da União em 

Alagoas (CGU-R/AL) e a Secretaria de Controle Externo de Alagoas do Tribunal de 

Contas da União (SECEX-AL/TCU) acerca da definição de estratégias e do escopo da 

auditoria de gestão das unidades jurisdicionadas no Estado para o exercício sob exame, 

registrados em ata de reunião no dia 30 de outubro de 2014, foram efetuadas as 

seguintes análises: 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade jurisdicionada, o presente item 

teve por objetivo avaliar a conformidade das peças referidas pelos incisos I e II do art. 

13 da IN TCU nº 63/2010, quais sejam: o rol de responsáveis e o relatório de gestão. 

 

A análise desses dois documentos pela equipe de auditoria da CGU compreendeu o 

exame comparativo com as informações coletadas durante o período de execução dos 

trabalhos de campo. 

 

Concluiu-se da avaliação que as peças apresentadas pela entidade contemplam os 

formatos e conteúdos obrigatórios nos termos das DN TCU n
os

 134/2013 e 140/2014 e 

da Portaria TCU nº 90/2014. 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Quanto ao tema “gestão de pessoas”, foram analisados os seguintes tópicos: i) 

observância da legislação sobre admissão e remuneração e; ii) consistência dos 

controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas. 

 

Com relação ao primeiro item, a equipe de auditoria da CGU realizou os seguintes 

exames: a) análise da legislação própria de pessoal da entidade; b) análise da folha de 

pagamento; c) verificação dos registros de frequência dos funcionários e; d) verificação 

das informações fornecidas no relatório de gestão. 

 

O regulamento de pessoal do CRESS 16ª Região foi instituído pela Resolução n
o
 014, 

de 15 de julho de 2009. Além deste regulamento, os funcionários do Conselho Regional 

também são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pela legislação do 

Conjunto CFESS/CRESS e pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, o 

qual foi instituído pela Resolução n
o
 04, de 17 de fevereiro de 2009, posteriormente 

substituída pela Resolução n
o
 28, de 22 de dezembro de 2014. 

 

A folha de pagamentos da entidade é elaborada pela assessora contábil, pessoa física 

contratada mediante procedimento licitatório (em 2014 houve o Convite n
o
 003/2014 

com esta finalidade), e posteriormente conferida e autorizada pela Diretoria do 

Conselho Regional. Outro cargo que também é terceirizado é o relativo à assessoria 

jurídica, havendo também previsão de contratação de assessoria de comunicação ainda 

no exercício de 2015. 

 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

Os funcionários do CRESS 16ª Região em exercício no ano de 2014, em número de 

sete, são os relacionados no quadro seguinte: 

 

Quadro 01: Relação de funcionários do CRESS 16ª Região no exercício de 2014  
Nome 

(Iniciais) 
Admissão Cargo 

Jornada 

Semanal 

Formação 

(Nível) 

Remuneração 

Mensal 

L.M.F.N. 01/08/1986 
Assistente técnico-

administrativo 
30h Médio R$ 1.899,07 

L.M.G.R. 18/11/1998 Coordenadora executiva 30h Superior R$ 6.384,98 

M.H.S.C. 05/02/2006 Agente fiscal 30h Superior R$ 2.328,33 

L.F.A. 25/04/2006 Agente fiscal 20h Superior R$ 1.605,02 

J.F.S.J. 14/07/2010 
Auxiliar de serviços 

diversos 
30h Médio R$ 894,81 

S.L.S.N. 29/07/2013 Auxiliar administrativo 20h* Fundamental R$ 781,16 

J.A.L.F. 01/11/2013 
Assistente técnico-

administrativo 
30h Médio R$ 1.015,49 

*Janeiro a Julho/2014: 30h. A partir de agosto/2014: 20h 

Fonte: Tabela de funcionários fornecida pelo CRESS 16ª Região por meio do Ofício n
o
 093, de 16 de 

junho de 2015. 

 

Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do CRESS 16ª Região, eleitos 

dentre os assistentes sociais inscritos no âmbito de sua jurisdição, por via direta e pelo 

mandato de três anos em gestão colegiada, não podem receber remuneração pelo 

exercício de seus mandatos, sendo vetada qualquer relação de emprego com o CFESS 

ou CRESS. 

 

Não foi constatada qualquer irregularidade pela equipe de auditoria no que se refere à 

conformidade da gestão de pessoas da entidade com a legislação pertinente sobre 

admissão e remuneração. 

 

Com relação à avaliação dos controles internos administrativos relacionados à gestão de 

pessoas, a equipe de auditoria solicitou à Diretoria da entidade o preenchimento de um 

questionário de autoavaliação contendo vinte questões objetivas cujas respostas 

deveriam estar numa escala de valores entre 0 e 3 (0 = “inexistência de controle”; 1 = 

“controle em desenvolvimento”; 2 = “controle existente, porém com falhas” e; 3 = 

“controle existente sem falhas detectadas”). Adicionalmente, foi inserida a opção de 

resposta NA – “não se aplica”, a qual deveria ser justificada pelo respondente. 

 

O questionário preenchido foi avaliado pela equipe de auditoria da CGU e as respostas 

aos itens foram testadas no âmbito da execução dos trabalhos de campo. Após análise, 

concluiu-se que a entidade atingiu um percentual de 43,33% da pontuação máxima 

possível, o que significa, segundo escala utilizada pelo TCU em seu Acórdão n
o
 

568/2014 – Plenário (vide figura a seguir), que o CRESS 16ª Região possui um nível de 

maturidade intermediário de controles internos relacionados à gestão de pessoas. 

 

Figura 01 – Nível de maturidade dos controles internos 

 
Fonte: Acórdão TCU-Plenário n

o
 568/2014. 

 

As principais fragilidades nos controles detectadas por meio da avaliação dos 

questionários foram: i) inexistência de processo de planejamento da gestão de pessoas; 
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ii) ausência de segregação de funções em razão do quantitativo diminuto de pessoal; e 

iii) inexistência de lista de verificação com a finalidade de verificar a conformidade 

legal dos atos de pessoal.   
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

Identificou-se, durante a execução dos trabalhos de auditoria, que o CRESS 16ª Região 

não possui controle gerencial dos processos de compras e contratações. Apesar de a 

entidade ter afirmado que a razão de não se ter este controle é a pequena quantidade de 

processos de aquisição, ocorre que, conforme apontado na seção de achados de auditoria 

deste relatório, várias compras realizadas como dispensa de licitação não foram 

formalizadas, tendo estas sido identificadas apenas quando da análise dos processos de 

pagamento. Somente duas dispensas foram adequadamente formalizadas pela entidade 

em todo o exercício de 2014. 

 

A falta de distinção entre processos de contratação (aquisição) e processos de 

pagamento, nos casos de contratação por dispensa, trouxe dificuldades à análise 

gerencial por parte da equipe de auditoria, não tendo sido possível apurar o valor 

consolidado para as compras por dispensa de licitação durante o exercício sob exame. O 

único valor a qual se pode recorrer é o indicado no quadro “modalidade de contratação” 

do item 4.2.2 do relatório de gestão. Todavia, este valor se refere aos pagamentos de 

despesas por meio de dispensa no exercício, o que abrange tanto aqueles que são 

relativos a contratações realizadas em 2014 quanto os que são resultantes de 

contratações originadas em exercícios anteriores. Importa registrar que o quadro em 

comento foi alterado pela gestão do CRESS 16ª Região por duas vezes durante a 

execução dos trabalhos de campo, o que promove dúvidas quanto à confiabilidade dos 

valores nele indicados. 

 

A totalidade dos processos de contratação da entidade para o exercício de 2014 está 

indicada no quadro a seguir:  

 

Quadro 02 – Contratações formalizadas pelo CRESS 16ª Região no exercício de 2014  
Número 

Processo 

Modalidade 

Contratação 
Objeto 

Valor 

(R$) 

CNPJ/CPF 

Contratada 

001/2014 Inexigibilidade 

Serviços de suporte técnico e 

manutenção de uso ilimitado de 

licenças do sistema para o controle 

e geração de relatório de gestão 

para o TCU - GestãoTCU.Net. 

2.160,00 37.994.043/0001-40 

002/2014 Dispensa 

Contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos de 

hospedagem e suporte ao 

gerenciamento de conteúdo do web 

site do CRESS/AL, pelo prazo de 

12 meses. 

1.800,00 11.112.719/0001-30 

003/2014 
Licitação – 

Convite 

Contratação de pessoa física para a 

prestação de serviços de assessoria 

contábil para o CRESS/AL. 

12.336,00 ***.333.974-** 

004/2014 
Licitação – 

Convite 

Contratação de locação de 

auditório, sala de apoio para 

secretaria e coffee break para a 

realização do XXXIII Encontro 

Descentralizado dos CRESS's do 

Nordeste, no período de 15 a 

17/08/14, em unidade da rede 

hoteleira de Maceió/AL. 

10.700,00 10.427.031/0002-68 

005/2014* Inexigibilidade Contratação de serviços postais 7.000,00 34.028.316/0004-56 
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Número 

Processo 

Modalidade 

Contratação 
Objeto 

Valor 

(R$) 

CNPJ/CPF 

Contratada 

especializados. 

006/2014 Dispensa 

Contratação de empresa para 

fornecimento de água mineral pelo 

período de 01 ano. 

300,00 12.875.445/0001-02 

007/2014 Inexigibilidade 

Contratação de 05 licenças de 

usuários do SISDOC e manutenção 

contínua por 12 meses de 01 

licença adicional de uso do sistema 

SISCAF. 

10.307,40 

 
37.994.043/0001-40 

*Apesar de o processo apresentar numeração relativa ao exercício de 2014, a contratação original se deu, 

na verdade, no exercício de 2013, conforme explicação pormenorizada na seção de achados de auditoria 

deste relatório. 

Fonte: Autos dos processos de aquisição do CRESS 16ª Região. 

 

A estratégica metodológica de análise da equipe de auditoria consistiu na análise 

censitária dos processos relacionados no quadro. Além das duas dispensas formalizadas, 

também foram analisadas três dispensas para as quais não houve formalização (somente 

processo de pagamento), relativas à contratação de: i) móveis para escritório (Haroldo 

Comércio & Serviços LTDA – CNPJ n
o
 41.187.998/0001-62); ii) serviços de 

dedetização (Pedrotti di Florenza e Maranhão LTDA EPP – CNPJ n
o
 12.880.106/0001-

06) e; iii) publicação de edital no Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE/AL 

(CEPAL – Companhia de Edição Impressa e Publicação de Alagoas – CNPJ n
o
 

04.308.836/0001-09). 

 

A partir da avaliação da auditoria, foram encontradas fragilidades relacionadas à 

comprovação da inviabilidade de competição nos processos de inexigibilidade n
os

 001 e 

007/2014. Com relação às dispensas que foram formalizadas, foram detectadas apenas 

falhas relativas à organização dos processos. Para os processos de convite, n
os

 003 e 

004/2014, foram identificadas, respectivamente, uma impropriedade relacionada à 

qualificação técnica exigida dos licitantes e uma falha meramente formal de ausência de 

ata de reunião de comissão de licitação nos autos do processo. 

 

Com relação aos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras 

e contratações, a equipe de auditoria solicitou à Diretoria da entidade o preenchimento 

de um questionário de autoavaliação contendo 22 questões objetivas cujas respostas 

deveriam estar numa escala de valores entre 0 e 3 (0 = “inexistência de controle”; 1 = 

“controle em desenvolvimento”; 2 = “controle existente, porém com falhas” e; 3 = 

“controle existente sem falhas detectadas”). Adicionalmente, foi inserida a opção de 

resposta NA – “não se aplica”, a qual deveria ser justificada pelo respondente. 

 

O questionário preenchido foi avaliado pela equipe de auditoria da CGU e as respostas 

aos itens foram testadas no âmbito da execução dos trabalhos de campo. Após análise, 

concluiu-se que a entidade atingiu um percentual de 45,61% da pontuação máxima 

possível, o que significa, segundo escala do Acórdão TCU-Plenário n
o
 568/2014, que o 

CRESS 16ª Região possui um nível de maturidade intermediário de controles internos 

relacionados à gestão de compras e contratações. 

 

As principais fragilidades nos controles detectadas por meio da avaliação dos 

questionários foram: i) inexistência de controle dos processos de aquisição realizados no 

exercício; ii) inexistência de rotinas de aprovação dos artefatos do planejamento das 

contratações; iii) inexistência de rotinas para prevenção de fraudes e conluios e para 

verificação de impedimento ou inidoneidade das empresas licitantes; e iv) deficiências 

na capacitação dos servidores quanto à legislação e jurisprudência relativas às licitações 

e contratos no âmbito da Administração Pública. 
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##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pelo CRESS 16ª Região com vistas a garantir o atingimento de seus objetivos 

estratégicos, considerados os elementos “ambiente de controle”, “avaliação de risco”, 

“atividades de controle”, “informação e comunicação” e “monitoramento”, se deu a 

partir de metodologia padronizada desenvolvida pelo órgão central da CGU, a qual 

consistiu no preenchimento de uma planilha com uma série de procedimentos de 

verificação do grau de maturidade dos controles porventura existentes na entidade. A 

escala de interpretação dos resultados, já citada anteriormente, foi a do Acórdão TCU-

Plenário n
o
 568/2014. 

 

Os resultados encontrados pela equipe de auditoria da CGU foram os seguintes: 

 

Quadro 03: Avaliação final do sistema de controles internos do CRESS 16ª Região 

ELEMENTOS AVALIADOS 

AVALIAÇÃO 

Pontuação 
Grau de maturidade dos 

controles 

SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 41% Intermediário 

Ambiente de controle 55% Intermediário 

Avaliação de risco 22% Básico 

Atividades de controle 45% Intermediário 

Informação e comunicação 50% Intermediário 

Monitoramento 33% Básico 

Fonte: Planilha de avaliação dos controles internos da CGU constante dos papéis de trabalho da auditoria. 

 

As principais falhas detectadas no sistema de controles internos da entidade, além das já 

mencionadas nos itens relativos à avaliação da gestão de pessoas e das compras e 

contratações, foram: i) inexistência de política de gestão dos riscos à consecução dos 

objetivos estratégicos da entidade; e ii) inexistência de rotinas de monitoramento e 

aprimoramento dos controles internos administrativos. 

 

Cumpre destacar que, em razão de o CRESS 16ª Região possuir uma estrutura 

administrativa e de pessoal muito pequena, faz-se necessário ponderar e adaptar a 

análise de muitos dos itens abordados no âmbito da avaliação de seus controles internos. 

Deve-se, antes de tudo, considerar a máxima de que o custo de implantação de 

determinado controle não pode exceder o valor dos benefícios que dele derivam.  

 

A entidade poderia ter obtido uma pontuação até maior caso sua avaliação tivesse sido 

realizada por meio de um instrumental um pouco mais simples que o padronizado pela 

CGU. De todo modo, o CRESS 16ª Região conseguiu obter uma classificação 

intermediária na avaliação do grau de maturidade de seus controles, o que indica que, de 

modo geral, os controles internos atualmente existentes são razoavelmente suficientes 

para o cumprimento de seus objetivos institucionais, assim como são proporcionais ao 

seu grau de complexidade organizacional. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
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Não há recomendações da CGU pendentes de cumprimento por parte do CRESS 16ª 

Região, em razão do fato de não ter havido auditorias anteriores nesta entidade. 

  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Não houve qualquer deliberação do Tribunal de Contas da União ao CRESS 16ª Região 

no exercício de 2014.   
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 

presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 

competente Certificado de Auditoria. 

 

 

Maceió/AL, 09 de setembro de 2015. 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas 

 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201504110 

 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Fragilidades em contratações por inexigibilidade. 

 

Fato 
 

O processo de inexigibilidade n
o
 001/2014 tratou da contratação de serviços de suporte 

técnico e manutenção de uso ilimitado de licenças do sistema para o controle e geração 

de relatório de gestão para o Tribunal de Contas da União, denominado 

GestãoTCU.Net. O contrato, no valor de R$ 2.160,00, foi firmado com a empresa 
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Implanta Informática LTDA – CNPJ 37.994.043/0001-40, com sede em Brasília/DF, na 

data de 1º de fevereiro de 2014. 

 

O processo de inexigibilidade n
o
 007/2014, por sua vez, tratou da contratação de 05 

licenças de usuários do sistema SISDOC e manutenção contínua por 12 meses de 01 

licença adicional de uso do sistema SISCAF. O contrato, no valor de R$ 10.307,40, foi 

firmado com a mesma empresa Implanta Informática LTDA, na data de 17 de dezembro 

de 2014. 

 

Constou do parecer da assessoria jurídica do CRESS 16ª Região, pela aprovação de 

ambas as contratações em comento, o seguinte texto: 

 

“(...) Resta patente de que o objeto da contratação restringe-se a compras e não a 

serviços; acrescente-se, ainda, a singularidade dos bens, em decorrência de suas 

características técnicas peculiares, que se configuram em especificações essenciais 

para atender às necessidades prementes deste Conselho. Consequentemente, com 

relação aos mesmos, resta configurada a inviabilidade de competição, pressuposto 

fático para a configuração da hipótese de inexigibilidade de licitação, o que se justifica 

vez que o objeto possui características únicas, que o tornam singular, de sorte que 

apenas tais produtos são passíveis de atender às necessidades desta entidade, inclusive, 

pela pública inexistência de mercado competitivo e produtos similares capazes de 

satisfazer às finalidades objetivadas. (...)” 

 

Por meio da Solicitação de Auditoria n
o
 03, de 22 de junho de 2015, a equipe de 

auditoria da CGU demandou o seguinte: 

 

“1) Informar quais foram as necessidades do CRESS 16ª Região que ensejaram as 

contratações em comento e justificar por que tais necessidades não foram especificadas 

e detalhadas nos processos. 

 

2) Fornecer as informações que embasaram a afirmação da assessora jurídica de que 

inexistiam, à época da contratação, produtos de software similares no mercado que 

pudessem atender às necessidades do CRESS 16ª Região. Justificar a ausência de tais 

informações nos processos.” 

 

Por meio do Ofício Sec. CRESS n
o
 099, de 23 de junho de 2015, a entidade respondeu 

que: 

 

“1) A contratação do sistema para o Controle e Geração de Relatório de Gestão para o 

TCU – GestãoTCU.Net foi motivada pela necessidade de ser utilizada uma ferramenta 

que possibilitasse e facilitasse a elaboração, recepção e geração de arquivo para a 

transmissão do Relatório de Gestão atendendo as exigências do Tribunal de Contas da 

União - TCU. 

 

O Conselho Federal através do Ofício Circ. CFESS nº 201/2013 de 22/11/13, 

considerando a nova orientação do TCU referente à prestação de contas das entidades 

de fiscalização do exercício profissional encaminhou orientação para a utilização do 

Sistema Gestão.NET, enfatizando a importância da unificação dos procedimentos deste 

novo processo tanto para os CRESS quanto para o CFESS, atendendo nos devidos 

prazos as determinações do TCU, conforme cópia em anexo. 

 

A empresa Implanta Informática desenvolveu o sistema GestãoTCU.NET que viabiliza 

a padronização, mediante a emissão de relatório de gestão individualizado na 

formatação determinada pelo TCU; como também, este sistema se constitui num canal 
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de transmissão dos dados do relatório de gestão elaborado por este Regional e no 

canal de recepção das informações utilizado pelo CFESS. 

 

O referido programa permite que sejam importados dados diretamente de outros 

programas já utilizados por este Conselho, tais como: o SISCONT-NET (informações 

diretamente do Controle Contábil e Orçamentário). O que proporciona uma maior 

economicidade de tempo e maior exatidão das informações prestadas. 

 

Da mesma forma, este Conselho também deliberou pela necessidade de contratação de 

05 licenças de usuários do SISDOC e de 01 licença adicional de uso do sistema 

SISCAF em razão de que se tratam de programas operacionais utilizados pelo CFESS e 

pelos demais Conselhos Regionais de Serviço Social, o que viabiliza a padronização e 

uniformização de todas as informações pertinentes ao desenvolvimento das atribuições 

legalmente previstas para tais órgãos de fiscalização do exercício profissional, sejam 

aquelas atinentes ao registro profissional de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, a 

fiscalização do exercício profissional, Controle dos Documentos e Protocolos e as 

questões relativas ao controle fiscal e orçamentário. 

 

A proposta de comercialização de software relativa ao sistema para o Controle e 

Geração de Relatório de Gestão para o TCU – GestãoTCU.Net apresentada pela 

empresa Implanta Ltda e o Termo de Referência ou exposição justificativa da 

necessidade de aquisição deixou de ser juntados ao processo, por um lapso da 

comissão de licitação, o que pode ser justificado pelo acúmulo de trabalho e da 

carência de funcionários deste Regional, agravados pelo grande número de atividades 

decorrentes da realização de processo eleitoral para escolha da nova diretoria do 

conjunto CFESS – CRESS. 

 

2) As informações que fundamentaram as alegações da assessoria jurídica no tocante a 

inexistência de produtos de software similares, no mercado, capazes de suprir as 

necessidades do CRESS/16ª Região consistem nos seguintes aspectos: 

 

A empresa Implanta Informática Ltda é a autora e única fornecedora no Brasil de 

diversos produtos, dentre eles: SISDOC e SISCAF, conforme encontra-se devidamente 

comprovado na Certidão emitida pela ASSESSPRO- Nacional/Federação das 

Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação; 

 

Existe exclusividade de comercialização do programa de computador SIACON 2007 

pela Empresa Implanta Informática Ltda, consoante comprova o Certificado de 

Registro de Programa de Computador RS 08443-4, emitido pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial. O Programa SIACON 2007 contempla os seguintes módulos 

específicos: SISCONT.Net – Controle Contábil e Orçamentário; CCCUSTO.Net - 

Controle Centro de Custos; SISCONTW – Contabilidade; SIPRO - Controle de 

Pagamentos e Recebimentos; Agenda Financeira; CCCUSTO - Controle de Centros de 

Custos; SISCAFW – Controle de Cadastro e Financiamento de profissionais; SISDOC - 

Controle de Documentos de Entrada e Saída; SISPAT - Controle de Patrimônio; 

SIALM - Controle de Almoxarifado; SICCL - Controle de Compras, Contratos e 

Licitações; Controle de Processos; Controle de Fiscalização; SISCAF-WEB - Controle 

Cadastral e Financiamento de Profissionais na web, etc, como pode ser provado 

através da Certidão emitida pela ASSESPRO-Nacional supramencionada. 

 

Os documentos (Certidão emitida pela ASSESSPRO- Nacional/Federação das 

Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação e o Certificado de 

Registro de Programa de Computador RS 08443-4, emitido pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial que comprovam a inexistência de produtos de software 
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similares, no mercado, capazes de suprir as necessidades do CRESS/16ª Região 

encontram-se acostados aos processos licitatórios de inexigibilidade.” 

 

A partir da resposta do CRESS 16ª Região, cabe a seguinte análise: 

 

a) Conforme exame dos processos e ratificação por parte da entidade, constata-se que 

não constou nos autos o que é denominado pela Lei n
o
 8.666/93 de projeto básico da 

contratação, o qual, segundo definição do TCU, é o documento que propicia à 

Administração conhecimento pleno do objeto que se quer contratar, de forma detalhada, 

clara e precisa. Este documento de planejamento da contratação também recebe o nome 

de termo de referência pelo Decreto n
o
 5.450/05, responsável por regulamentar o pregão 

eletrônico. 

 

b) A certidão de exclusividade da ASSESPRO/DF e o certificado de registro de 

programa de computador do INPI mencionados pelo CRESS 16ª Região dizem respeito 

tão somente à exclusividade da comercialização do software específico SIACON 2007, 

o qual contempla os módulos GestãoTCU.Net, SISDOC e SISCAF adquiridos pelo 

Conselho, o que não significa que as funcionalidades de tecnologia da informação (TI) 

entregues por este não pudessem ser realizadas por um outro software similar no 

mercado, seja algum já existente ou a ser desenvolvido. 

 

Com relação ao exposto em “b”, cabe complementar que na contratação por 

inexigibilidade de licitação, segundo jurisprudência e orientações do TCU, deve estar 

caracterizada a inviabilidade de competição no sentido amplo de que não existam outras 

alternativas que possam atender às necessidades da Administração. Não se deve 

interpretar essa ideia de modo restritivo, entendendo que tal regra diz respeito a 

produtos de direitos autorais exclusivos que não possam ser comercializados por outro 

ente. De fato, os produtos e marcas podem ser exclusivos, mas as funcionalidades 

entregues por estes, que realmente interessam à Administração, não o são.  

 

O conceito de singularidade do objeto pretendido pela Administração, contido no inciso 

II do art. 25 da Lei n
o
 8.666/93, foi melhor detalhado e explanado pelo TCU em seu 

Acórdão 1.547/2004 – 1ª Câmara, cujo excerto é transcrito a seguir: 

 

“Objeto singular é aquele que poderia ser qualificado como infungível, para valer-se 

de categoria da Teoria Geral do Direito. São infungíveis os objetos que não podem ser 

substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Um objeto singular 

se caracteriza quando é relevante para a Administração Pública a identidade específica 

do objeto, sendo impossível a sua substituição por equivalentes.” 

 

Resumindo o que se expôs, o CRESS 16ª Região apresentou uma dupla falha nas suas 

contratações por inexigibilidade: em primeiro lugar, não especificou nem detalhou suas 

necessidades quanto às soluções de TI que pretendia adquirir para melhor desempenhar 

suas competências institucionais; em segundo, não demonstrou que as soluções de TI 

previamente escolhidas eram únicas no mercado no sentido de atender às suas 

necessidades, do que cabe concluir que não foi adequadamente comprovada, nos autos 

dos processos administrativos de aquisição em questão, a inviabilidade de competição. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Diretoria Executiva e a assessora jurídica do CRESS 16ª Região, assim como a 

Direção do CFESS, não atentaram à jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

sobre contratações de soluções de tecnologia da informação por inexigibilidade. 
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##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício Sec. CRESS n
o
 103, de 03 de julho de 2015, a entidade apresentou a 

seguinte manifestação quanto ao fato apontado pela CGU: 

 

“Com relação as falhas identificadas nas contratações por inexigibilidade, cabem os 

seguintes esclarecimentos: 

 

O CRESS/AL deixou de juntar os Projetos Básicos ou Termos de Referências aos 

processos referentes aos programas Gestão TCU.Net, SISDOC e SISCAF por 

considerar que as orientações do CFESS (contidas no Ofício CFESS n°201/2013 – Já 

entregue a CGU) e as deliberações do Encontro Nacional CFESS/CRESS (docs. 

Anexos) acrescidas das propostas descritivas dos citados programas apresentadas pela 

Empresa Implanta, supriam a necessidade de juntada de Projeto Básico ou Termo de 

Referência, em razão de que tais documentos já continham os elementos necessários 

para a caracterização da necessidade dos produtos a serem adquiridos, fornecendo uma 

visão global dos mesmos, com informações que possibilitavam a indicação dos métodos 

e técnicas a serem utilizados. 

 

Inicialmente, é pertinente esclarecer que em conformidade com o artigo 10, da Lei nº 

8.662/93 (Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social) compete aos 

CRESS, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo e de 

primeira instância, o exercício das seguintes atribuições, dentre outras: 

 

I - organizar e manter o registro profissional dos Assistentes Sociais e o cadastro das 

instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos; 

II - fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva 

região; 

III - expedir carteiras profissionais de Assistentes Sociais, fixando a respectiva taxa; 

IV - fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos 

Assistentes Sociais. 

 

Este Regional buscando otimizar o desempenho de suas competências institucionais 

acima detalhadas e previstas na legislação vigente; bem como, em observância e em 

conformidade com as orientações e deliberações das instâncias superiores (CFESS e 

Encontro Nacional CFESS/CRESS) optou pela aquisição das soluções de Tecnologia da 

Informação junto a Empresa Implanta, considerando que as funcionalidades dos citados 

programas não poderiam ser realizadas por outro software similar. Inclusive, 

desconhecendo a existência de outros programas no mercado nacional. 

 

Merecem serem ressaltadas, ainda, deliberações dos 41º e 42º Encontros Nacionais 

CFESS/CRESS, realizados, respectivamente, em 2012 e 2013, consignadas nos 

Relatórios Finais (docs. Anexos) que tratam sobre os citados programas de TI, as quais 

deveriam ser cumpridas por todos os Conselhos Regionais de Serviço Social, nos 

seguintes termos: 

 

„Criar GT Nacional com vistas à padronização da base de dados referentes ao 

cadastramento de profissionais de cada CRESS por região, composto de integrantes dos 

CRESS operadores do SISCAFWEB‟ (42º Encontro Nacional CFESS/CRESS) 

 

„Os CRESS informarão ao CFESS suas senhas de acesso ao SISCONT-NET, para a 

função exclusiva de “consulta”, com o objetivo de análise dos balancetes mensais, 

reformulações orçamentárias e prestação de contas pelo assessor contábil e conselho 
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fiscal do CFESS, de forma virtual, otimizando o processo de análise e diminuindo a 

remessa da quantidade de documentos impressos atualmente enviados ao CFESS.‟ (41º 

Encontro Nacional CFESS/CRESS) 

 

„Acompanhar o SISCAFW através da comissão administrativo-financeira do CFESS.‟ 

(41º Encontro Nacional CFESS/CRESS) 

 

„Encaminhar junto a IMPLANTA as questões levantadas pelos CRESS relacionadas ao 

funcionamento do modulo de fiscalização do SISCAFW, realizando reunião virtual 

(com participação das COFIs dos CRESS e do CFESS) e posterior aprimoramento da 

ferramenta, a partir das indicações colocadas‟ (41º Encontro Nacional CFESS/CRESS) 

 

„Realizar estudo com vistas à integração da base de dados referentes ao cadastramento 

de profissionais da base de cada CRESS, a partir do SISCAFWEB.‟ (41º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS) 

 

„Incluir no formulário de inscrição profissional do SISCAFW o campo “deficiências”, 

com vistas à garantia de acessibilidade no atendimento desse público.‟ (41º Encontro 

Nacional CFESS/CRESS) 

 

A título de esclarecimento deve constar que os mencionados Encontros Nacionais dos 

Conselhos Federal e Regionais constituem-se no fórum máximo de deliberação da 

profissão, consoante previsto no Artigo 9º, da Lei 8.662/93. 

 

Ademais, quanto ao módulo TCU.net ratifica-se, ainda, que o Conselho Federal através 

do Ofício Circ. CFESS nº 201/2013 de 22/11/13, considerando a nova orientação do 

TCU referente à prestação de contas das entidades de fiscalização do exercício 

profissional encaminhou orientação para a utilização do Sistema Gestão.NET, 

enfatizando a importância da unificação dos procedimentos deste novo processo tanto 

para os CRESS quanto para o CFESS, atendendo nos devidos prazos as determinações 

do TCU, conforme cópia em anexo. 

 

No tocante as especificações e detalhamentos das necessidades relativas às soluções 

decorrentes das tecnologias da informação adquiridas, podem ser ressaltados os 

seguintes aspectos: 

 

Os módulos GestãoTCU.Net, SISDOC e SISCAF adquiridos através da Empresa 

Implanta se constituem em parte integrante de um sistema de gestão, que é composto 

por diversos módulos que são integrados entre si, e que se alimentam mutuamente. 

 

Desta forma, a título de exemplo, destaca-se que no sítio eletrônico do CFESS os 

assistentes sociais inscritos/as nos CRESS de todo o Brasil podem atualizar os seus 

dados e qualquer pessoa pode realizar consultas para identificar se um/a profissional 

está inscrita/o nos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS), bastando digitar o 

nome completo. Sendo que esta funcionalidade é alimentada, cotidianamente, mediante 

o uso do SISCAF por este Conselho e pelos demais congêneres, o que possibilita a 

existência deste cadastro unificado de profissionais e se constitui numa importante 

medida para o controle administrativo-financeiro e de fiscalização do exercício 

profissional. 

 

Em consequência, atualmente, somente a utilização de tais programas viabiliza o 

atendimento das necessidades da Administração. Sendo desconhecida a existência de 

outros softwares no mercado passíveis de suprir tais necessidades, detendo a empresa 
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Implanta Informática LTDA a exclusividade do desenvolvimento, manutenção e 

distribuição dos produtos supramencionados. 

 

Sendo importante apresentar as especificações e detalhamento dos sistemas de gestão 

adquiridos, os quais contribuem sobremaneira para otimizar o cumprimento das 

competências legais previstas para este Conselho.  

 

De sorte que o SISCAF possibilita o: 

 

a) CONTROLE DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS NO 

CONSELHO (cópia inclusa), proporcionando que seja efetuado o controle cadastral e 

financeiro dos profissionais, empresas e outras entidades que atuam ou possuam 

profissionais que atuam nas atividades fiscalizadas pelo Conselho. Possibilitando, ainda, 

o controle de processos, fiscalizações, eleições, entidades externas, etc. Suas principais 

características e funcionalidades são: 

 

• Registro e controle das inscrições de pessoas físicas e pessoas jurídicas, incluindo 

dados cadastrais, formação e atividades das pessoas físicas e entidades inscritas no 

Conselho; 

• Registro e controle dos dados cadastrais das pessoas e entidades que se relacionam 

com o Conselho, porém não são inscritas, tais como: escolas, outros Conselhos, órgãos 

da administração Pública, entidades de classes, fiscais e outras empresas; 

• Geração de anuidades e demais débitos relativos aos inscritos, de acordo com as 

condições definidas pelo Conselho; 

• Emissão de boletos bancários no próprio Conselho ou geração de arquivos a serem 

encaminhados aos bancos ou outras empresas para confecção e distribuição dos boletos 

bancários. Com diversas opções para impressão dos boletos (cota única e primeira 

parcela, parcelas individuais, carnês de pagamento etc.); 

• Controle dos dados financeiros dos inscritos (anuidades, renegociações, taxas etc.) e 

dos não inscritos (taxas); 

• Controle de Dívida Ativa, com emissão das respectivas certidões e livros legais; 

• Baixa de pagamentos através de arquivos de retorno dos bancos; 

• Renegociação e parcelamento de dívidas dos inscritos, mantendo todo o histórico dos 

débitos;  

• Possibilidade de parametrização do sistema de acordo com as necessidades do 

Conselho, inclusive quanto aos critérios de correção, multa e juros dos débitos vencidos 

e não pagos; 

• Consultas personalizadas de todos os dados, através da seleção de diversos critérios; 

• Módulo de criação de relatórios e modelos de documentos personalizados, tais como 

carteira profissional, certidões e modelos diversos, entre outros. 

 

b) CONTROLE DE FISCALIZAÇÕES, mediante o controle das fiscalizações 

realizadas pelo Conselho. Suas principais características e funcionalidades são: 

 

• Registro e controle dos dados relativos às fiscalizações de Profissionais e Pessoas 

Jurídicas registradas ou não no Conselho. O sistema controla data da fiscalização, tipo, 

situação, fiscal, observações, etc; 

• Registro e controle dos dados relativos às fiscalizações; 

• Registro e acompanhamento do processo de fiscalização; 

• A tela do módulo de fiscalização é uma tela dinâmica que pode ser criada pelo próprio 

conselho de acordo com sua necessidade, entre outros. 

 

c) MÓDULO FERRAMENTAS: 
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• Efetua a geração do backup da base de dados; 

• Permiti configurar toda a área bancária, configuração de repasse, convênios e débito 

em conta; etc. 

 

d) MÓDULO FINANCEIRO: 

 

• Permite a geração de relatórios através de consultas, gerações de débitos e 

configurações de toda a parte do financeiro; 

• Geração de anuidades e demais débitos relativos aos inscritos de acordo com as 

condições definidas pelo Conselho; 

• Emissão de boletos bancários no próprio Conselho ou geração de arquivos a serem 

encaminhados aos bancos ou outras empresas para confecção e distribuição dos boletos 

bancários. Com diversas opções para impressão dos boletos (cota única e primeira 

parcela, parcelas individuais, carnês de pagamento etc.); 

• Arquivo Retorno é o resultado de pagamentos diários depositados na conta do 

conselho, vem em formato “TXT” e os dados contidos nele são utilizados pelo Siscafw 

SQL para dar baixa nos pagamentos; 

• Controle da dívida ativa; 

• Acompanhamento dos parcelamentos de anuidades; 

• O módulo de Débitos tem como finalidade possibilitar a criação de anuidade, 

Recobranças, Certidões, etc. Este módulo permite a geração para os tipos de pessoas 

existentes no sistema: Pessoa Física e Pessoa Jurídica; etc. 

 

Por sua vez, o SISDOC registra os documentos recebidos ou expedidos pelo CRESS/AL 

e controla sua tramitação. Suas principais características e funcionalidades são: 

 

• Registro e controle dos documentos recebidos e expedidos pelo Conselho; 

• Manutenção de Cadastro das entidades, conselheiros e demais pessoas que se 

relacionam com o Conselho; 

• Controle da tramitação dos documentos; 

• Integração com o SISCAF (documentos relacionados aos profissionais inscritos); 

• Registro do local de arquivamento físico ou eletrônico dos documentos; 

• Definição do nível de sigilo de cada documento para controle da visualização; 

• Rotina que alerta automaticamente aos usuários sobre documentos 

recebidos/Enviados, entre outros. 

 

É importante, ainda, observar que a contratação de serviços de suporte técnico e 

manutenção de uso de licença do sistema para o controle e geração de relatório de 

gestão para o TCU (Gestão TCU.net) poderia, até mesmo, ter sido enquadrado no caso 

de dispensa de licitação previsto no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93, posto que 

não superou o limite máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Importando, tão somente, 

no valor total de R$ 2.160,00. 

 

Ademais, reitere-se que este Conselho se subsidiou também na Certidão emitida pela 

ASSESSPRO- Nacional/Federação das Associações das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação e no Certificado de Registro de Programa de Computador RS 

08443-4, emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial que comprovam a 

inexistência de produtos de software similares, no mercado, capazes de suprir as 

necessidades do CRESS/16ª Região e que se encontram acostados aos processos 

licitatórios de inexigibilidade.” 

 

Adicionalmente, por meio do Ofício Sec. CRESS n
o
 114, de 18 de julho de 2015, a 

entidade apresentou a seguinte manifestação após o recebimento do relatório preliminar: 
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“(...) Em relação ao item 1.1.1.1 (fragilidades em contratações por inexigibilidade), 

ratifica o teor das manifestações anteriores e por oportuno solicita a juntada das relações 

de “Licitações, Contratos e Convênios Exercício 2014” e “Licitações, Contratos e 

Convênios Exercício 2015” do Conselho Federal de Serviço Social (docs. 01 e 02 

anexos), disponibilizadas no sítio eletrônico do CFESS (www.cfess.org.br), nas quais 

encontram-se detalhadas as contratações por inexigibilidade de licitação e os contratos 

firmados com a empresa Implanta pelo citado CFESS. Destacando-se o contrato CFESS 

n
o
 09/2014, pactuado com o objeto de „assegurar a prestação continuada dos serviços de 

suporte técnico e manutenção do módulo de Controle Cadastral e Financeiro – SISCAF, 

do módulo Controle Cadastral e Financeiro na WEB – SISCAF WEB e do módulo 

Contábil e Orçamentário – SISCONT.Net, para uso por todos os Conselhos Regionais e 

Conselho Federal‟ (...); o contrato CFESS n
o
 10/2014, firmado com o seguinte objeto: 

„prestação de serviços referentes à modificação do software de controle cadastral e 

financeiro (SISCAF) pela contratada para padronizar e unificar as bases de informação 

nos 26 Conselhos Regionais de Serviço Social‟ (...); o contrato CFESS n
o
 02/2014 

firmado com o objeto de „assegurar a prestação continuada de serviços de suporte 

técnico e manutenção de uso ilimitado de licenças do sistema para o Controle e Geração 

de Relatório de Gestão para o TCU – GestãoTCU.Net‟; e, ainda, o contrato CFESS n
o
 

02/2015 (inexigibilidade de licitação). Comprovando, mais uma vez, que este Conselho 

Regional optou pela aquisição das soluções de tecnologia da informação junto a 

empresa Implanta Informática em observância e em conformidade com as orientações e 

deliberações das instâncias superiores (CFESS e Encontro Nacional CFESS/CRESS) e 

ainda por acreditar que as funcionalidades dos programas não poderiam ser realizadas 

por outro software.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação à manifestação apresentada pela entidade após tomar ciência do inteiro 

teor do fato relatado pela CGU, cumpre inicialmente observar que a entidade continuou 

a insistir no argumento de que as certidões da ASSESSPRO e do INPI “comprovam a 

inexistência de produtos de software similares, no mercado, capazes de suprir as 

necessidades do Conselho”. Ora, já foi demonstrado anteriormente pela equipe de 

auditoria da CGU que este argumento é equivocado, inclusive com a citação de 

jurisprudência consolidada do TCU sobre a matéria. Os documentos novamente citados 

não comprovam a inexistência de produtos de software similares no mercado, mas, sim, 

tão somente a exclusividade de comercialização do programa de computador em 

específico, o que não significa que outro programa existente (ou ainda a ser 

desenvolvido) não pudesse realizar as mesmas funcionalidades de tecnologia da 

informação necessárias à plena consecução dos objetivos da entidade. 

 

O próprio certificado do INPI possui a clara ressalva de que: “a exclusividade de 

comercialização do programa de computador objeto deste certificado não tem a 

abrangência relativa à exclusividade de fornecimento estatuída pelo art. 25, inciso I da 

Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, para fins de inexigibilidade de licitação para 

compras pelo poder público”. (original sem grifo) 

 

Importa também ressaltar que este assunto não ficou restrito apenas às letras impressas 

em relatório, uma vez que o auditor manteve diálogo com a Diretoria Executiva do 

CRESS 16ª Região no objetivo de esclarecer com detalhes o seu raciocínio e o motivo 

pelo qual a falha apurada deveria ser registrada.  

 

Em segundo lugar, quanto à argumentação inicial do Conselho, a saber, a de que este 

deixou de juntar os projetos básicos (ou termos de referência) aos processos de 

contratação porque entendeu que as orientações do CFESS e as deliberações do 
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Encontro Nacional já seriam suficientes para caracterizar a necessidade dos produtos a 

serem adquiridos, parece óbvia sua insustentabilidade, haja vista que a Lei de Licitações 

não concedeu ao administrador tal faculdade de optar pela presença ou não do projeto 

básico nos autos do processo administrativo de contratação. A Lei n
o
 8.666/93 é muito 

clara ao especificar a obrigatoriedade da existência deste como requisito imprescindível 

para a contratação (vide art. 7º, § 2º, inciso I). Se o gestor entendeu que as informações 

por ele mencionadas já eram suficientes para o propósito que aqui se discute, poderia 

então, no mínimo, havê-las copiado para o interior do processo, referenciando-as como 

integrantes do projeto básico das contratações em comento. 

 

Com relação à argumentação de que a contratação se deu no objetivo de atender às 

exigências do Conselho Federal de Serviço Social – CFESS acerca da padronização das 

ferramentas de TI utilizadas pelos conselhos regionais em todo o país, importa ponderar 

que se era esta a pretensão do CFESS, então este ente deveria ter realizado uma 

contratação única centralizada para todos os conselhos regionais em vez de entregar a 

estes a responsabilidade de montar um processo para contratar, por inexigibilidade, um 

software que já havia sido previamente escolhido. Nesse último caso, o CRESS 16ª 

Região deveria ter demonstrado não ser interessante para a Administração, do ponto de 

vista da economicidade e da eficiência, a contratação de uma solução de TI diferente da 

por ela desejada, em conformidade ao Acórdão TCU-Plenário n
o
 822/2007:  

 

“Proceda à contratação por inexigibilidade de licitação de software já em uso, somente 

quando restar comprovado ser econômica e operacionalmente desvantajosa a 

aquisição de novo software no mercado por licitação, com fundamento no art. 25, 

inciso I, da Lei nº 8.666/1993.” 

 

Ademais, o gestor, no restante de sua manifestação, apenas listou uma vasta quantidade 

de funcionalidades providas pelas ferramentas de TI contratadas o que, em verdade, não 

apresenta significância relevante para o âmbito da discussão, tendo em vista que todo 

esse rol de funções poderia muito bem ser entregue por uma solução de informática a 

ser desenvolvida por alguma das várias empresas de desenvolvimento de software que 

disputam espaço no mercado brasileiro.  

 

A realização de um processo de licitação em âmbito nacional, em detrimento de várias 

contratações locais por inexigibilidade, propiciaria estímulo à competitividade do 

mercado e, provavelmente, agregaria maior qualidade e economia à aquisição 

pretendida, ainda que a solução que se sagrasse vencedora fosse a já utilizada pelo 

CFESS. Este argumento final torna-se ainda mais relevante ao se considerar que, 

conforme informações fornecidas pelo próprio CRESS 16ª Região, 403 entidades de 

fiscalização do exercício profissional, em nível federal ou regional, fazem uso 

atualmente das soluções de TI providas pela empresa brasiliense Implanta Informática 

LTDA. 

 

Em virtude da última manifestação emitida pelo gestor (após discussão do relatório 

preliminar no âmbito da reunião de busca conjunta de soluções, realizada em 

conformidade ao item 6.2.5 da Portaria CGU n
o
 522, de 04 de março de 2015), a equipe 

de auditoria resolveu orientar a elaboração da recomendação no sentido de que o 

CRESS 16ª Região procurasse junto ao CFESS uma solução conjunta para as próximas 

contratações de tecnologia da informação que requeiram uma padronização técnica em 

nível nacional, evitando a repetição de novas falhas em eventual contratação por 

inexigibilidade. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Solicitar ao CFESS a elaboração de planejamento para a contratação 

centralizada das soluções de TI que devem ser uniformemente utilizadas por todos os 

Conselhos Regionais, verificando a possibilidade de se abrir processo de licitação 

quando da necessidade de renovação dos contratos atualmente vigentes. Em caso de 

opção por inexigibilidade de licitação, alertar o CFESS quanto à necessidade de 

comprovação de uma das seguintes hipóteses: i) as funcionalidades entregues pela 

solução de TI não podem ser desenvolvidas por outra empresa, restando inviável a 

competição no mercado; ii) as funcionalidades entregues pela solução de TI podem ser 

desenvolvidas por outra empresa, mas foram elaborados estudos técnicos e de 

comparação de custos que demonstram que a substituição da solução de TI já utilizada 

pelo Conjunto CFESS/CRESS por outra qualquer é desvantajosa do ponto de vista 

econômico e operacional. 

 

 

1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas na formalização e organização dos processos de contratação. 

 

Fato 
 

Foram constatadas falhas na formalização e organização dos processos administrativos 

de contratação do CRESS 16ª Região, as quais são listadas a seguir: 

 

1) Algumas compras realizadas por meio de dispensa de licitação em razão de valor não 

estão sendo formalizadas. A título de exemplo, pode-se citar a contratação de 

publicações de edital no Diário Oficial do Estado de Alagoas – DOE/AL, por meio da 

empresa CEPAL – Companhia de Edição Impressa e Publicação de Alagoas – CNPJ n
o
 

04.308.836/0001-09, assim como a aquisição de móveis para escritório (Haroldo 

Comércio & Serviços LTDA – CNPJ n
o
 41.187.998/0001-62) e a contratação de 

serviços de dedetização (Pedrotti di Florenza e Maranhão LTDA EPP – CNPJ n
o
 

12.880.106/0001-06). A lógica do CRESS 16ª Região é a de que para as contratações 

únicas (que não são remuneradas periodicamente) basta abrir um processo de 

pagamento e nele incluir três cotações de preços. Apenas para os serviços continuados, 

cuja remuneração é mensal, o CRESS 16ª Região tem aberto processos de aquisição e 

pagamento separados, como foi o caso da contratação de serviço mensal de 

fornecimento de galões de água. 

 

2) Não existem informações gerenciais de controle para as contratações realizadas no 

exercício de 2014. A informação, por exemplo, de qual o valor gasto com cada um dos 

processos de dispensa de licitação em 2014 tem que ser buscada diretamente nos autos, 

pois não está sistematizada nem consolidada.  

 

3) Não existe numeração única para os processos administrativos. Foram encontrados 

processos de pagamento e aquisição com a mesma numeração, o que fragiliza sua 

identificação inequívoca. 

 

4) Os contratos administrativos não são numerados, o que dificulta sua identificação e 

controle. 

 

5) As páginas dos processos administrativos do CRESS 16ª Região não são numeradas e 

rubricadas, em desconformidade ao art. 38 da Lei n
o
 8.666/93 e à jurisprudência do 

TCU (vide Decisão 955/2002 – Plenário). 

 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
 

6) No caso específico da análise dos processos n
os

 002/2014 e 006/2014 – relativos, 

respectivamente, à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de 

hospedagem e suporte ao gerenciamento de conteúdo do sítio web do CRESS 16ª 

Região (Ebrothers Tecnologia LTDA ME – CNPJ n
o
 11.112.719/0001-30) e à 

contratação de empresa para fornecimento de água mineral pelo período de 01 ano 

(Fábio Messias dos Santos ME – CNPJ n
o
 12.875.445/0001-02) – não foram 

encontradas, nos autos, as pesquisas prévias de preços com pelo menos três 

fornecedores no mercado. Para o segundo processo, a pesquisa de preços foi localizada 

a posteriori pela coordenadora-executiva e enviada à equipe de auditoria, o que não 

ocorreu para o primeiro. 

 

7) No caso específico da análise do Processo n
o
 004/2014, relativo à locação de 

infraestrutura para realização do XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS do 

Nordeste, no período de 15 a 17 de agosto de 2014 (Maceió Mar Hotel – L de G 

Vasconcelos ME – CNPJ n
o
 10.427.031/0002-68), não foi encontrada, nos autos, a ata 

da segunda reunião da comissão de licitação. Após questionamento por parte da equipe 

de auditoria, a coordenadora-executiva do CRESS 16ª Região conseguiu localizá-la. 

 

8) O Processo n
o
 005/2014, apesar desta numeração, foi iniciado no ano de 2013. No 

exercício de 2014 houve apenas um aditivo do contrato com a ECT – Empresa de 

Correios e Telégrafos, o qual havia sido firmado em 15 de agosto de 2013. Em sendo 

assim, o processo, contendo a contratação inicial e o respectivo instrumento aditivo, 

deveria apresentar numeração relativa ao exercício de 2013, conforme a Orientação 

Normativa AGU n
o
 02, de 1º de abril de 2009, segundo a qual: “os instrumentos dos 

contratos, convênios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos, devem 

integrar um único processo administrativo, devidamente autuado em sequência 

cronológica, numerado, rubricado, contendo cada volume os respectivos termos de 

abertura e de encerramento”. 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Quantitativo de pessoal reduzido. Baixa capacitação dos funcionários quanto à gestão de 

compras e contratações. Ausência, no âmbito do conjunto CFESS/CRESS, de manuais 

de auxílio e orientação à execução das atividades administrativas relacionadas às 

licitações e contratos. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício Sec. CRESS n
o
 103, de 03 de julho de 2015, a entidade apresentou a 

seguinte manifestação, item a item, quanto ao fato apontado pela CGU: 

 

“1) O CRESS/AL para a contratação direta realiza pesquisa de preços de mercado, 

mediante a coleta de no mínimo três cotações de preços, apresentados por empresas que 

possuíssem regularidade fiscal, nos termos previstos na lei, buscando sempre selecionar 

a melhor proposta possível; visando a garantia de uma maior qualidade e menor 

desembolso possíveis, conforme a natureza dos serviços ou produtos a serem 

adquiridos. Para todas as contratações são organizados processos de pagamento; sendo 

que, apenas, para as contratações que são remuneradas periodicamente são abertos 

processos específicos de aquisição. Ressalte-se, por oportuno, que tal procedimento, tão 

somente, era realizado desta forma nos casos de serviços ou produtos de pequeno valor 

econômico, referentes a situações caracterizadoras de dispensa de licitação. O que 

ocorria por desconhecimento da necessidade de formalização dos processos de dispensa 

de licitação para contratações desta natureza. 
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Ademais, tais procedimentos eram adotados por este Conselho por falta de 

conhecimento, decorrente da ausência de capacitação dos funcionários e da própria 

comissão de licitação; bem como, pela inexistência de manuais de normas e 

procedimentos que disciplinem o funcionamento e desenvolvimento das atividades de 

licitações. Este Conselho Regional envidará esforços no sentido de adotar todas as 

providências necessárias e imediatas a adequação dos procedimentos supramencionados 

com a legislação vigente. 

 

2) Conforme já detalhado, este Conselho está se adequando para o desenvolvimento das 

atividades gerenciais de controle dos processos de contratações e de licitação, em 

decorrência das alterações na Nova Contabilidade Pública, as quais os Órgãos de 

Fiscalização do Exercício profissional passaram a cumprir a partir do exercício de 2014. 

Reitere-se que o diminuto quadro de funcionários aliada a falta de capacitação para lidar 

com as inovações tem dificultado a sistematização das informações. Contudo, é 

importante destacar que no último 43º Encontro Nacional CFESS/CRESS, realizado em 

setembro de 2014, foi deliberado por todos os Conselhos Regionais e pelo Federal que 

será realizado um estudo, no âmbito do Conjunto CFESS/CRESS, visando à 

possibilidade de construir estratégias comuns para procedimentos relativos à licitações e 

compras. O que certamente, contribuirá para serem supridas as deficiências 

identificadas no processo. 

 

É importante esclarecer que o CRESS/AL possui um quadro funcional reduzido, 

contando apenas com 04 (quatro) funcionários administrativos, sendo: 01 coordenadora-

executiva (30 horas), 02 Assistentes Técnico-Administrativos (30 horas) e 01 Auxiliar 

Administrativo (20 horas) para atender as demandas de natureza diversa de mais de 

quatro mil profissionais inscritos, além de cumprir com todas as demandas de caráter 

administrativo. E possui, também, 02 técnicas ocupantes do cargo de Assistente 

Social/Agente Fiscal (sendo uma com 30horas e outra com carga horária de 20 horas 

semanais), para o desempenho das atividades especificas inerentes a Política 

Nacional de Fiscalização do exercício profissional do assistente social. 

 

3) Os processos administrativos do CRESS 16ª Região/AL não apresentam numeração 

única em decorrência da falta de capacitação dos funcionários e da comissão de 

licitação, agravada pela inexistência de normas e manuais padronizados pelo CFESS 

sobre o assunto; bem como, pelos motivos elencados no item 2 acima destacado. Este 

Conselho Regional, adotará providências, de imediato, de forma a adequar os 

procedimentos com a legislação vigente. 

 

4) Os contratos administrativos deste CRESS 16ª Região não são numerados por 

desconhecimento dos funcionários e da comissão de licitação responsáveis pelo controle 

dos citados documentos, cujo trabalho é dificultado, inclusive, pela ausência de normas 

e manuais padronizados pelo CFESS que otimizassem o desenvolvimento de tais 

atividades. Cite-se como agravante, ainda, o reduzido quadro de funcionários desta 

entidade, o grande acúmulo de atribuições desenvolvidas pelos servidores; aliado, 

também, ao fato de que nenhum dos conselheiros encontra-se liberado de seus vínculos 

empregatícios para o gozo de licença destinada ao desempenho de mandato classista. 

Destaque-se, por oportuno, que este CRESS conjugará todas as medidas necessárias e 

imediatas a adequação de tais procedimentos supracitados com a legislação vigente. 

 

5) Reiterem-se os motivos apresentados nas respostas dos itens anteriores; posto que, as 

páginas dos processo administrativos deixaram de ser numeradas e rubricadas por um 

lapso da comissão de licitação; decorrente da falta de capacitação de seus membros e 

pela inexistência de manuais padronizados pelo CFESS que possibilitassem a 
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otimização no desenvolvimento de suas atribuições. Contudo, é importante esclarecer 

que os membros da Comissão de licitação têm envidado esforços para suprir quaisquer 

deficiências detectadas; bem como, já apresentaram solicitação neste sentido para a 

diretoria deste Regional e do CFESS, com o objetivo de serem realizadas capacitações 

para a referida comissão e funcionários. Bem como, este Regional, adotará 

providências, de imediato, de forma a possibilitar as adequações necessárias com a 

legislação vigente. 

6) No tocante a contratação firmada com a empresa Ebrothers Tecnologia para 

prestação de serviços técnicos de hospedagem e suporte ao gerenciamento de conteúdo 

do sítio web do CRESS 16ª Região deixou de ser realizada cotação de preços com três 

empresas, em razão da urgência na contratação de uma empresa especializada para 

realizar suporte ao gerenciamento de conteúdo e manutenção no web site deste 

Conselho, com a implementação de medidas corretivas; visto que, o sítio eletrônico 

deste CRESS apresentava erros e imperfeições do sistema, dificultando a fundamental e 

necessária divulgação de informações referentes ao processo eleitoral para escolha da 

diretoria do CFESS e do CRESS/AL, que encontrava-se em fase de conclusão; bem 

como, pela necessidade e urgência de divulgar a realização da solenidade de posse da 

nova diretoria e o evento comemorativo em alusão ao Dia do Assistente Social, a ser 

realizado em 15 de maio. Ressalte-se, por oportuno, que tal contratação implicava num 

pequeno valor econômico, que inclusive recai em situação caracterizadora de dispensa 

de licitação. 

 

7) Por um equívoco, a ata da segunda reunião da comissão de licitação deixou de ser 

acostada nos autos do processo de licitação nº 004/2014, referente a locação de 

infraestrutura para realização do XXXIII Encontro Descentralizado dos CRESS do 

Nordeste, pois havia sido guardada apenas em pasta destinada ao arquivamento de atas. 

Imediatamente após, o questionamento da auditoria, o citado documento foi 

apresentado, pela coordenadora executiva, ao funcionário da CGU. 

 

8) A numeração dos processos administrativos, em conformidade com a Orientação 

Normativa AGU Nº 02, de 1º de abril de 2009, não está sendo realizada por este 

Conselho devido a falta de conhecimento dos funcionários e da comissão de licitação no 

tocante as questões especificas relativas a obrigatoriedade de que os termos aditivos 

deveriam fazer parte de um único processo administrativo, com o uso da mesma 

numeração do processo inicial; bem como, acerca da forma de organização dos 

respectivos autos. Tais medidas deverão ser adotadas, de imediato, por este Regional, de 

modo a suprir quaisquer divergências com a Orientação Normativa citada que disciplina 

tal matéria, adotando todas as medidas necessárias e imediatas a adequação de tais 

procedimentos supracitados com a legislação vigente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A análise do órgão de controle interno com relação à manifestação enviada pela 

entidade, feita por item, é a seguinte: 

 

1) Os pagamentos realizados para a CEPAL para o pagamento de publicações de edital, 

a título de exemplo, apesar de não serem de periodicidade exatamente mensal, 

ocorreram por várias vezes durante o exercício de 2014, o que reforça a ideia de que 

deveriam ter sido adequadamente planejados pelo CRESS 16ª Região no âmbito da 

formalização de um processo de contratação por dispensa para tal finalidade. 

 

2) O gestor ratificou a necessidade de melhorias nos seus controles internos 

relacionados à atividade de compras e contratações, havendo ressalvado que o tempo de 

que o Conselho dispôs para se adequar ao retorno da exigência de prestação de contas 
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ao Tribunal de Contas da União, após a adoção do Acórdão TCU-Plenário n
o
 

2.666/2012, foi, de acordo com sua interpretação, insuficiente. 

 

3) O gestor assentiu com a falha constatada e se comprometeu, de antemão a tomar 

providências com vistas ao seu saneamento. 

 

4) O gestor mais uma vez reconheceu a falha apontada, justificando-a em razão do 

quantitativo limitado de funcionários e da ausência, no âmbito do Conselho Regional, 

de manuais de orientação ao exercício das atividades relacionadas à formalização das 

contratações. Também se comprometeu a tomar as medidas corretivas pertinentes para 

se adequar à legislação vigente. 

 

5) A falha foi assumida e mais uma vez foi indicada a deficiência na capacitação dos 

servidores da área administrativa quanto à realização de licitações e contratos como uma 

das possíveis causas. 

 

6) Apesar de o gestor ter argumentado que a ausência de pesquisa prévia de preços no 

mercado, no âmbito do processo de contratação de empresa para desenvolvimento da 

página web do CRESS 16ª Região, se deu por motivo de urgência, afigura-se necessária 

a tomada de medidas corretivas com vistas a evitar a reincidência dessa falha, pois 

representa uma inconformidade legal. 

 

7) O registro da falha apontada pela equipe de auditoria da CGU teve por objetivo 

apenas ratificar a necessidade de aprimoramento dos controles internos administrativos 

da entidade. 

 

8) Aplica-se aqui a mesma ponderação realizada no item imediatamente anterior. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar estudo quanto à necessidade de contratação de mais 

funcionários, o qual deve indicar a existência (ou não) de capacidade orçamentária e o 

número de vagas a serem preenchidas por cargo. 

 

Recomendação 2: Elaborar o planejamento de capacitação dos funcionários do CRESS 

16a. Região para o próximo exercício, preferencialmente orientado por uma abordagem 

de gestão por competências. 

 

Recomendação 3: Adequar os processos administrativos da entidade à legislação 

aplicável à Administração Pública Federal, ressalvadas as peculiaridades concernentes à 

natureza jurídica dos conselhos de fiscalização do exercício profissional. 

 

Recomendação 4: Elaborar, em conjunto com o CFESS ou separadamente, um manual 

de orientação à execução das atividades administrativas relacionadas a licitações e 

contratos. 

 

 

1.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.2.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Exigência indevida em edital de licitação relativa à qualificação técnica. 

 

Fato 
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O Processo n
o
 003/2014, referente à contratação, por licitação na modalidade convite, 

de pessoa física para a prestação de serviços de assessoria contábil para o CRESS 16ª 

Região apresentou, no item 7.1.6 de seu edital, a exigência de tempo mínimo de 02 anos 

de experiência como contador em entes da Administração Pública Federal, 

preferencialmente em órgãos de fiscalização do exercício profissional. O contrato 

resultante do processo foi firmado em 15 de julho de 2014, no valor de R$ 12.336,00 

(total anual), com a profissional de CPF n
o
 ***.333.974-**. 

 

Tal exigência é indevida, pois afronta o § 5º do art. 30 da Lei n
o
 8.666/93, o qual 

enuncia expressamente que “é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de 

aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 

quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.” 

(grifo nosso) 

 

Contraria também jurisprudência do TCU nesse sentido, conforme pode-se depreender 

dos trechos de acórdãos transcritos a seguir: 

 

“9.2.1. abstenha-se de exigir comprovação de tempo de serviço relativo ao objeto da 

licitação; (Acórdão TCU-Plenário n
o
 473/2004)” 

 

“9.2.1.8. abstenha-se de exigir dos licitantes que comprovem tempo de experiência em 

seus atestados de capacidade técnico-profissional, como colocado nos subitens que 

compõem o item 14.4 “c.1” da qualificação técnica - mais de 5 anos de experiência 

para o Coordenador do Contrato, mais de 5 anos de experiência para o Coordenador 

Assistente, mais de 3 anos de experiência para o Supervisor de Campo I, mais de 3 

anos de experiência para o Supervisor de Campo II, mais de 3 anos de experiência 

para o Administrador -, pois isto é vedado pelo art. 30, § 5º, da Lei nº 8.666/1993 e 

pela jurisprudência do TCU, em especial o Acórdão nº 473/2004-Plenário, Ata 

13/2004, e Decisão nº 134/2001-Plenário, Ata 9/2001;” (Acórdão TCU-Plenário n
o
 

1529/2006. Original sem grifo)” 

 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A assessoria jurídica da entidade falhou ao não alertar a Diretoria Executiva do CRESS 

16ª Região acerca da existência, no edital da contratação, de exigência de qualificação 

técnica em desconformidade com a legislação e jurisprudência do TCU sobre a matéria. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício Sec. CRESS n
o
 103, de 03 de julho de 2015, a entidade apresentou a 

seguinte manifestação quanto ao fato apontado pela CGU: 

 

“O CRESS/16ª Região esclarece que na licitação, na modalidade convite, destinada a 

contratação de assessoria contábil constou como documentação relativa à habilitação 

técnica do proponente, para fins de qualificação técnica profissional, a comprovação de 

que o mesmo possuísse experiência de no mínimo dois anos em contabilidade em entes 

da Administração Pública Federal, preferencialmente, em órgãos de fiscalização do 

exercício profissional, contudo tal especificação foi formalizada com o intuito de serem 

contratados profissionais especializados com conhecimentos específicos em 

contabilidade pública na esfera da administração pública federal e/ou em conselhos de 

fiscalização das profissões regulamentadas, por considerar que cada espécie de licitação 

pressupõe diferentes habilidades ou conhecimentos técnicos especializados do 
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profissional a ser contratado. Neste sentido, a especificação de tais requisitos de 

qualificação técnica foi realizada em decorrência das peculiaridades do interesse 

público. 

 

Neste contexto, deve ser ressaltada, a natureza peculiar dos conselhos, que apesar de 

serem constituídos sob a forma de autarquias, tratam-se em verdade, como concluiu o E. 

STF em autarquias corporativas peculiares. Também, no âmbito do Tribunal de Contas 

da União, entendeu-se em diversas assentadas que os Conselhos de Fiscalização de 

Profissões Regulamentadas têm natureza autárquica, ainda que diferenciada, 

constituindo-se nas chamadas autarquias corporativas. Certamente, a qualificação 

técnica postulada no convite poderia ser caracterizada como um excesso de preocupação 

desta entidade, frente às peculiaridades que permeiam a natureza jurídica dos conselhos, 

na condição de autarquias, criadas com atribuições de fiscalização do exercício de 

profissões regulamentadas. 

 

Desta forma, este CRESS procurou, eivado de boa-fé, especificar condição que julgou 

compatível, a fim de obter o mínimo de segurança para a administração pública, de 

forma a garantir que o contratado apresentasse domínio de conhecimento e habilidades 

teóricas e práticas para a execução do objeto que seria contratado. 

 

Reitere-se que tal solicitação de comprovação de experiência na administração pública 

federal e/ou em órgãos de fiscalização foi decorrente da boa-fé deste Conselho, numa 

intenção eivada de zelo com a coisa pública; tão somente, com o objetivo de contribuir 

com a garantia da qualidade técnica dos serviços a serem contratados. Esclareça-se que 

tal condição não restringiu a participação na licitação, nem tampouco provocou a 

inviabilidade de competição entre os interessados em participar do certame licitatório; 

muito pelo contrário, foram convidados oito profissionais, sendo que três licitantes 

apresentaram propostas válidas. 

 

Ademais, é pertinente, ainda ser ressaltado que tal condição não foi determinante para a 

definição da proposta vencedora; posto que, no processo de julgamento das propostas, 

todos os licitantes apresentaram a qualificação técnica, de forma que a proposta 

vencedora foi aquela que apresentou o menor preço. De forma que, não se configurou a 

existência de qualquer prejuízo para a administração pública ou que tenha se constituído 

em motivo que inviabilizasse a participação de interessados no certame.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ainda que a exigência de qualificação técnica – relativa à comprovação de, no mínimo, 

dois anos de experiência como contador em entes da Administração Pública Federal, 

preferencialmente em órgãos de fiscalização do exercício profissional – realizada pelo 

CRESS 16ª Região: i) tenha sido feita de boa-fé e eivada de zelo com a coisa pública; ii) 

tenha tido por objetivo simplesmente garantir a qualidade técnica dos serviços 

contratados  e; iii) não tenha havido prejuízo a apresentação de três propostas válidas; 

todavia persiste a infringência da lei e da jurisprudência da Corte de Contas da União, 

não possuindo o gestor a prerrogativa de realizar exigências, quanto à qualificação 

técnica dos licitantes, que extrapolem os limites fixados pelo art. 30 da Lei n
o
 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Comunicar a assessora jurídica da entidade acerca da necessidade de 

atualização e acompanhamento constante da jurisprudência do Tribunal de Contas do 

União quanto a licitações e contratos administrativos. 
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Certificado: 201504110 

Unidade(s) Auditada(s): CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 16ª REG. 

Entidade Supervisora: CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Município (UF): Maceió (AL) 

Exercício: 2015 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01 de janeiro de 2014 e 

31 de dezembro de 2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles 

listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas. 

3. Foi registrada a seguinte constatação relevante para as quais, considerando as 

análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do 

Rol de Responsáveis: 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 16ª REG. - 201504110 

- Exigência indevida em edital de licitação relativa à qualificação técnica. (item 1.2.1.1) 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – 16ª REG. - 201504110 

– Fragilidades em contratações por inexigibilidade. (item 1.1.1.1)

– Falhas na formalização e organização dos processos de contratação. (item 1.1.1.2)

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 

os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a 

seguir: 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



CPF do agente 

público 

Cargo ou função Avaliação do 

órgão de 

Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.183.804-** Presidente do 

CRESS/AL a 

partir de 15/05. 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 do Relatório 

de Auditoria nº 201504110 

***.732.494-** Presidente do 

CRESS/AL até 

15/05. 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2 do Relatório 

de Auditoria nº 201504110 

Demais 

integrantes do Rol 

de Responsáveis 

Regularidade Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não foram 

identificadas irregularidades com 

participação determinante destes 

agentes. 

Maceió (AL), 07 de agosto de 2015. 

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas 
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Parecer: 201504110 

Unidade Auditada: Conselho Regional de Serviço Social de Alagoas – 16ª Região 

Entidade Supervisora: Conselho Federal de Serviço Social 

Município/UF: Maceió/AL 

Exercício: 2014 

Tendo em vista os aspectos observados no processo de prestação de contas anual do exercício de 

2014, do Conselho Regional de Serviço Social de Alagoas – CRESS/AL, expresso a seguinte opinião acerca 

dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) têm natureza Autárquica, com função 

controladora e burocrática. São entidades que têm a função básica de orientar, normatizar, fiscalizar e 

disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social no Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de 

Serviço Social (CFESS), bem como garantir o cumprimento de seu Código de Ética Profissional.  

O CRESS/AL exerce essas atribuições no território do Estado de Alagoas, de acordo com os 

princípios e normas gerais estabelecidos pelo Encontro Nacional do Conselho Federal de Serviço Social 

(CFESS) e dos demais Conselhos Regionais de Serviço Social, e nos termos que dispõe a Lei nº 8.662/1993. 

 Considerando as informações disponibilizadas nos Relatório de Gestão e os registros do Relatório 

de Auditoria, pode-se afirmar que a CRESS/AL executou as suas competências regimentais a contento.  

As constatações detectadas na auditoria consistem em falhas em contratações por inexigibilidade, 

na formalização de processos de contratação, bem como de exigência indevida em edital de licitação. Essas 

falhas decorrem da ausência de rotinas institucionalizadas e de manuais operacionais para a área de 

contratos, bem como a escassez de servidores para a gestão de compras e contratações. Dessa forma, 

recomendou-se que a Unidade, de forma articulada com o Conselho Federal de Serviço Social, aprimore 

seus instrumentos de controle e de orientação, que elabore estudos sobre a composição adequada de sua 

força de trabalho e que realize planejamento da capacitação de seus funcionários. 

Pode-se destacar como boa prática administrativa adotada pelo CRESS a conformidade da gestão 

de pessoas com a legislação pertinente sobre admissão e remuneração.  



Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, com vistas à obtenção do 

Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União. 

Brasília/DF, 8 de setembro de 2015. 

Diretor de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho, 

Pessoal, Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial 


