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1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o resultado dos exames realizados nas Obras Públicas da Insttuição,
em cumprimento à ação 2.7 do Plano Anual de Atvidades de Auditoria Interna de 2016
(PAINT), ação orçamentária 2032.8282.

Trata-se de uma das Ações Essenciais de Auditoria Interna, decorrente do planejamento de
auditorias para o ano de 2016, tendo sido consignado no PAINT de 2016 desta Unidade em
função da materialidade e critcidade envolvidas, cujos objetos de ação são obras públicas e
serviços de engenharia, com o objetvo de analisar processos licitatórios de obras da UFSM,
licitação,  contratos,  aspectos de entrega de obras e verifcação in loco da qualidade das
obras. 

Os trabalhos foram efetuados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal e à legislação que disciplina a matéria examinada, e apontam para a
inconsistência  no  recebimento  das  obras  e  pela  necessidade  de  melhorias  nos
procedimentos  relacionados  à  fscalização,  acompanhamento  da  execução,  manutenções
periódicas, bem como no cumprimento de todas as obrigações contratuais relacionadas à
entrega da obra.

2 OBJETIVOS

A presente atvidade de auditoria teve por objetvo principal atender o previsto na ação 2.7
do Paint de 2016, verifcando o atendimento aos requisitos legais e normatvos relacionados
ao recebimento dos objetos das obras e/ou serviços de engenharia.

Para que este objetvo fosse atngido, outros objetvos mais específcos foram traçados, tais
como:

a) Analisar uma amostra dos processos de obras da UFSM, quanto ao atendimento aos
requisitos legais a serem seguidos para formalização dos mesmos;

b) Verifcar os aspectos de qualidade das obras selecionadas após a sua entrega,  de
acordo com a capacidade técnica da equipe da Auditoria Interna (Audin), haja vista
não haver Engenheiro Civil e/ou Arquiteto no quadro da referida Unidade.

3 ESCOPO DO TRABALHO 

Os trabalhos foram realizados entre os meses de março a julho de 2016 pela equipe de
auditoria  interna  da  UFSM,  com  base  nos  controles  internos  da  insttuição,  na
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documentação suporte dos processos  licitatórios,  nos projetos realizados pela equipe de
técnica da insttuição e na inspeção in loco das obras.

No Paint 2016, constava a verifcação de uma obra e/ou serviço de engenharia entregue
recentemente na Insttuição, no entanto, a amostra foi ampliada para 11 obras entregues
entre 2010 e 2014, sendo elas:

23081.009471/2009-72 Construção de Prédio para o Curso de Música

23081.009046/2009-83 Construção  da  Unidade  Básica  de  Ensino  Prédio  43,  do  Centro  de  Ciências  Rurais
CCR/UFSM

23081.003267/2009-48 Construção do Bloco 30 - Prédio 31 da Casa do Estudante Universitário CEU Campus da
UFSM

23081.009680/2009-16 Obra de Ampliação do Centro de Tecnologia - CT 3ª Etapa  

23081.013808/2011-61  Construção  do Laboratório  de Pesquisa  em Saúde  da  População  Rural  –  CESNORS -
Palmeira das Missões  

23081.011940/2010-57 Construção da Ampliação do CCSH - Bloco 74 C2 - Campus Universitário

23081.007706/2009-91 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

23081.008697/2009-56 Item A - Construção do Bloco 4 do CESNORS/PM Item B – Ampliação do Bloco 2 do
CESNORS/PM

23081.005888/2010-08 Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM

23081.009473/2009-61 Construção Bloco 4 CESNORS/FW

23081.009469/2009-01 Construção da Unidade Básica de Ensino do CCS

Foram  enviadas  solicitações  de  auditoria  (SAs)  à  Pró-Reitoria  de  Infraestrutura,
Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  –  DCF  e  ao  Departamento  de  Material  e
Patrimônio – DEMAPA, além de Nota de Auditoria enviada à Pró-Reitoria de Infraestrutura;
realizada a análise do material disponibilizado, a visita de inspeção dos auditores nas obras
selecionadas, compliance dos dados, o registro das informações e constatações pertnentes
e,  o  frmamento das  recomendações  julgadas  cabíveis  em sede de  Nota  de Auditoria  e
Relatório Final.

Para fundamentar os achados do processo licitatório e da visita de inspeção das obras, foram
utlizadas as legislações sobre a matéria a ser seguida, e os roteiros e manuais de Tribunal de
Contas da União (TCU), utlizados para trabalhos desta natureza:

 Lei 8.666 - Licitações;

 1 - Projeto Básico;
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 OT_IBR 001 - Projeto Básico;

 OT_IBR 002 - Obra e Serviço de Engenharia;

 OT_IBR 003 - Garanta  uinquenal de Obras Públicas;

 OT_IBR 004 - Precisão do Orçamento de Obras Públicas;

 OT_IBR 005 - Apuração de Sobre Preço e Superfaturamento em Obras Públicas;

 Roteiro de Auditoria de Obras Públicas TCU;

 Manual de Auditoria Operacional TCU. 

4 EQUIPE DE AUDITORIA 

Servidores Cargo Lotação

Luiz Antonio Rossi de Freitas
Jociane Bulegon Samara

Auditor-Chefe
Auditor

Audin UFSM
Audin UFSM

Liteli Tadiello Bedinoto Farias Administrador Audin UFSM

Paulo César Barbosa Alves Auditor Audin UFSM

5 CONSTATAÇÕES

Neste  item,  estão  elencadas  as  principais  constatações  evidenciadas  pela  Unidade  de
Auditoria  Interna,  a  partr  da  aplicação  dos  procedimentos  de  auditoria,  bem como  as
oportunidades  de  melhorias  nos  processos  licitatórios  de  obras,  na  execução,  nas
fscalizações e no recebimento de obras.

5.1 Processos Licitatórios

Observaram-se os seguintes aspectos nos processos licitatórios de obras:

5.1.1 Falta da apresentação da Certdão Negatva de Débito do INSS (CND)

Verifcou-se que a CND não foi apresentada pela empresa vencedora do certame, quando da
entrega da obra fnalizada, nos seguintes processos:
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Número do Processo Objeto

23081.009471/2009-72 Construção de Prédio para o Curso de Música

23081.009046/2009-83 Construção da Unidade Básica de Ensino Prédio 43, do Centro de Ciências Rurais CCR/UFSM

23081.003267/2009-48 Construção do Bloco 30 - Prédio 31 da Casa do Estudante Universitário CEU Campus da
UFSM

23081.009680/2009-16 Obra de Ampliação do Centro de Tecnologia - CT 3ª Etapa  

23081.011940/2010-57 Construção da Ampliação do CCSH - Bloco 74 C2 - Campus Universitário

23081.007706/2009-91 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

23081.008697/2009-56 Item A  -  Construção  do  Bloco  4  do  CESNORS/PM Item B  –  Ampliação  do  Bloco  2  do
CESNORS/PM

23081.005888/2010-08 Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM

23081.009473/2009-61 Construção Bloco 4 CESNORS/FW

23081.009469/2009-01 Construção da Unidade Básica de Ensino do CCS

Conforme  o  art.  71  da  Lei  nº  8.666/93,  o  contratado  é  responsável  pelos  encargos
previdenciários, sendo a Administração Pública responsável solidária:

Art.  71.  O  contratado  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,
previdenciários, fscais e comerciais resultantes da execução do contrato."
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do
art.  31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº
9.032, de 1995)

A Cláusula do Recebimento dos Serviços dos Contratos com as Construtoras menciona que
os serviços e/ou obra serão recebidos defnitvamente mediante entrega da CND:

Após, os serviços serão recebidos defnitvamente no prazo de até 60 (sessenta)
dias pela Comissão de Recebimento de Obras da UFSM, designada pela Portaria n°
37.776, de 22/04/98, sendo lavrado Termo de Recebimento Defnitvo, desde que
satsfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as reclamações da FISCALIZAÇÃO/UFSM, referente a defeitos ou
imperfeições  que  venham a  ser  verifcadas  em qualquer  elemento  da  obra  ou
serviços executados; 
b) Entrega da Certdão Negatva de Débito (CND), fornecida pelo INSS, relatva à
obra/serviços.
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Assim, recomenda-se o  cumprimento  da  exigência  legal  da  apresentação  da  Certdão
Negatva de Débito, bem como, que o recebimento do serviço e/ou obra só seja efetuado
mediante a apresentação desta. 

Em Nota  de  Auditoria  nº  2016.003/01  de  29/08/2016  com prazo  da  manifestação  para
19/09/2016, sendo concedida prorrogação de prazo até 20/10/2016, foi encaminhado a esta
unidade,  no dia  31/10/2016,  Ofcio nº  14/2016 –  PROINFRA datado  de 13/10/2016,  em
resposta a nota onde em seu item 4.1 se refere a falta da apresentação da Certdão Negatva
de Débito do INSS (CND), assim se manifestou a Proinfra: “...... estamos buscando resgatar,
junto as empreiteiras as que não foram encontradas no processo.”

Mantém-se a recomendação até que sejam satsfeitas as condições legais exigidas.

5.1.2 Falta da lavratura do Termo de Recebimento Provisório

Verifcou-se que não consta nos processos o Termo de Recebimento Provisório de nenhuma
das obras analisadas:

Número do Processo Objeto

23081.009471/2009-72 Construção de Prédio para o Curso de Música

23081.009046/2009-83 Construção  da  Unidade  Básica  de  Ensino  Prédio  43,  do  Centro  de  Ciências  Rurais
CCR/UFSM

23081.003267/2009-48 Construção do Bloco 30 - Prédio 31 da Casa do Estudante Universitário CEU Campus da
UFSM

23081.009680/2009-16 Obra de Ampliação do Centro de Tecnologia - CT 3ª Etapa  

23081.013808/2011-61  Construção  do  Laboratório  de  Pesquisa  em Saúde  da  População  Rural  –  CESNORS  -
Palmeira das Missões  

23081.011940/2010-57 Construção da Ampliação do CCSH - Bloco 74 C2 - Campus Universitário

23081.007706/2009-91 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

23081.008697/2009-56 Item A - Construção do Bloco 4 do CESNORS/PM Item B – Ampliação do Bloco 2 do
CESNORS/PM

23081.005888/2010-08 Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM

23081.009473/2009-61 Construção Bloco 4 CESNORS/FW

23081.009469/2009-01 Construção da Unidade Básica de Ensino do CCS
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No art. 73 da Lei nº 8.666/93, consta que executado o contrato, o seu objeto será recebido
mediante:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I em se tratando de obras e serviços:
a)  provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fscalização,
mediante termo circunstanciado,
b)  defnitvamente,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade
competente,  mediante  termo  circunstanciado,  assinado  pelas  partes,  após  o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 dessa Lei;

A Cláusula do Recebimento dos Serviços dos Contratos  com as Construtoras menciona a
obrigatoriedade da lavratura do Termo de Recebimento Provisório:

O  recebimento  provisório  dos  serviços  se  fará  após  o  término  do  prazo  para
execução dos mesmos, mediante o Termo de Recebimento Provisório, assinado pelo
representante  legal  da  CONTRATADA,  e  pelo  representante  da  CONTRATANTE
responsável  pela  fscalização,  no  prazo  de  até  15  (quinze)  dias.  Este  termo
estabelecerá o prazo máximo, para a CONTRATADA efetuar as correções, se for o
caso.

Portanto,  recomenda-se o  cumprimento  da  exigência  legal  da  lavratura  do  Termo  de
Recebimento Provisório.

Em Nota de Auditoria nº 2016.003/01 de 29/08/2016 foi encaminhado a esta unidade, Ofcio
nº  14/2016  –  PROINFRA  em resposta  a  nota  onde  em seu  item 4.2  se  refere  Falta  da
lavratura  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  assim  se  manifestou  a  Proinfra:
“ .....repassamos todos os processos e realmente constatamos que não foram emitdos na
época (2009/2010), com exceção do Processo 23081.013808/2011-61....”

Mantém-se a recomendação até que sejam satsfeitas as condições legais exigidas.

5.1.3 Falta de lavratura do Termo de Recebimento Defnitvo

Além  da  inexistência  de  Termo  de  Recebimento  Provisório  em  todos  os  processos
examinados, esta equipe também observou a falta de lavratura do Termo de Recebimento
Defnitvo nos processos abaixo destacados: 
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Número do Processo Objeto

23081.009680/2009-16 Obra de Ampliação do Centro de Tecnologia - CT 3ª Etapa  

23081.007706/2009-91 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

Tal  termo caracteriza  o  recebimento da  obra  pela  UFSM,  depois  de  atendidas  todas  as
condições previstas na Cláusula Contratual do Recebimento dos Serviços, qual seja:

(...) os serviços serão recebidos defnitvamente no prazo de até 60 (sessenta) dias
pela Comissão de Recebimento de Obras da UFSM (...),  sendo lavrado Termo de
Recebimento Defnitvo, desde que satsfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas  todas  as  reclamações  da  FISCALIZAÇÃO/UFSM,  referentes  a
defeitos ou imperfeições que venham a ser verifcadas em qualquer elemento da
obra ou serviços executados;

b) Entrega da Certdão Negatva de Débito (CND), fornecida pelo INSS, relatva
a obra/serviços.

Assim sendo,  recomenda-se o cumprimento da exigência legal da lavratura do Termo de
Recebimento Defnitvo.

Em Nota de Auditoria nº 2016.003/01 de 29/08/2016 foi encaminhado a esta unidade, Ofcio
nº  14/2016  –  PROINFRA  em resposta  a  nota  onde  em seu  item 4.3  se  refere  Falta  da
lavratura  do  Termo  de  Recebimento  Defnitvo-TRD,  foi  dado  como  satsfeita a
recomendação.

5.1.4 Publicação no Diário Ofcial da União (DOU)

Observou-se que no processo 23081.008697/2009-56 não há comprovação da publicação no
DOU do 1° TA (Termo Aditvo) ao Contrato 119/2009, bem como que, nos processos abaixo
destacados, o prazo previsto na legislação para publicação do extrato de contratos e/ou de
TAs não foi seguido:

Número do Processo Objeto

23081.011940/2010-57 Construção da Ampliação do CCSH - Bloco 74 C2 - Campus Universitário

23081.007706/2009-91 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

23081.005888/2010-08 Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM

23081.009469/2009-01 Construção da Unidade Básica de Ensino do CCS
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23081.009680/2009-16

23081.013808/2011-61

Obra de Ampliação do Centro de Tecnologia - CT 3ª Etapa  

Construção do Laboratório de Pesquisa em Saúde da População Rural – CESNORS - Palmeira
das Missões

No art. 61 da Lei nº 8.666/93, consta que o instrumento de contrato ou de seus aditamentos
será publicado na imprensa ofcial até o quinto dia útl do mês seguinte ao de sua assinatura:

Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa ofcial, que é condição indispensável para sua efcácia,
será providenciada pela Administração até o quinto dia útl do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja
o  seu  valor,  ainda  que  sem  ônus,  ressalvado  o  disposto  no  art.  26  desta  Lei.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

Nesse  sentdo, recomenda-se  o  cumprimento  da  exigência  legal  da  publicação  do
instrumento  do  contrato  e/ou  de  seus  aditamentos  na  imprensa  ofcial,  bem  como
cumprimento do prazo para tal ação.

5.1.5 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não foram
encontrados nos seguintes processos:

Número do Processo Observação
23081.009473/2009-61 Não restou comprovado o recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias nos

meses 06/2010 e 07/2010, referentes à 7ª parcela do contrato nº 116/2009 – período de
medição de 25/06/2010 a 18/10/2010.

23081.009469/2009-01 Não restou comprovado o recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias no
mês 11/2010, referente à 18ª parcela do contrato nº 122/2009 - período de medição
18/11/2010 a 23/12/2010.

Segundo o art. 71 da Lei nº 8.666/93, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas
e previdenciários, sendo a Administração Pública responsável solidária:

Art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,  previdenciários,
fscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1o  A  inadimplência  do  contratado,  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,
fscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por
seu  pagamento,  nem  poderá  onerar  o  objeto  do  contrato  ou  restringir  a
regularização  e  o  uso  das  obras  e  edifcações,  inclusive  perante  o  Registro  de
Imóveis. 
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 § 2o  A  Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art.
31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.  

5.2 Inspeção In Loco das Obras 

Foi realizada a inspeção in loco das 11 obras selecionadas na amostra, que foram recebidas
entre os anos de 2010 e 2014, com o objetvo de avaliar o estado geral destas.

Os itens 5.2.1 a 5.2.8 contemplam as obras localizadas em Santa Maria – RS., os itens 5.2.9 a
5.2.12 contemplam as obras fora do município. 

5.2.1 Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 20/06/2016
Descrição da obra Construção da Unidade Básica de Ensino do Colégio Politécnico
Processo 23081.007706/2009-91
Área 1.377,00m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 1.052.660,19
Cronograma 150 dias
Modalidade da 
licitação

Tomada de Preços 26/2009, do tpo menor preço, sob regime de
execução indireta, incluindo material e mão de obra.

Contrato N° 111/2009, assinado em 15/10/2009
Empresa vencedora .............................................
Valor do contrato R$ 1.023.113,88
Vigência do contrato 03/11/2009 a 02/04/2010 – 150 dias

Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
25/01/2011

Recebimento
defnitvo da obra

Não constam no processo os termos de recebimento provisório e
defnitvo, mas a Proinfra informou como data de recebimento
da obra, 11/09/2011. 

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Janelas com arremates mal colocados ou deslocados (foto 1); 
  Ferrugem e descascamento em janela do 2° andar (foto 2);
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  Alagamento na pranchada do últmo piso com água espalhando-se pelas salas 311
a, b e c; a água desce também pelo alçapão inundando o corredor (fotos 3 e 4);
  Constatação  visual  e  informações  dos  professores  Edgar  Fernandes  e  Vanessa
Vieira de que as janelas do lado norte, frente do prédio, apresentam grande espaço
por onde passa vento, água e insetos;
  No laboratório da sala 308, há rachaduras no teto, as quais permitem a entrada da
água da chuva que escorre sobre o rack da internet (fotos 5 e 6); 
  As caixas de disjuntores, aparentemente, estão mal dimensionadas, especialmente
a   D5  que  precisa  ligar  em  partes,  senão  cai  a  chave  geral;  na  sala  308,  foi
realizada uma descrição com pincel na própria caixa, explicando o que pode ser
ligado;
  Infltrações nas paredes da escada e rachaduras no teto do 2° andar (fotos 7 e

8, respectvamente);
  No poço do elevador, segundo os funcionários terceirizados, sempre há água

represada;
  Notam-se também rachaduras nas paredes externas do prédio;
  A  rede  de telefonia  ainda não  está  instalada,  foram feitas  algumas  ações

provisórias.

Foto 1: Arremates com problemas Foto 2: Ferrugem e descascamento

Cidade Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, Av. Roraima n. 1000, Camobi, Prédio da
Administração Central, 5º andar, Sala 524, fone (55) 3220 9697, audinufsm@ufsm.br, SANTA MARIA, RS.

mailto:audinufsm@ufsm.br


13

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
AUDITORIA INTERNA 

Foto 5: Rachadura - sala 308 Foto 6: Infltração em cima do rack - sala 308

Foto 7: Parede da escada Foto 8: Rachadura teto 2º andar

Com  relação  ainda  às  defciências  de  construção,  foi  encaminhado,  pelo  Diretor  de
Infraestrutura  do  Colégio  Politécnico,  memorandos  solicitando  à  Proinfra  –  UFSM,
providências quanto às seguintes situações:

  Mem 29/2014 de 31/07/2014 - solicita consertos tendo em vista infltração nas salas de
aula;
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  Mem  45/2015  de  09/10/2015  -  solicita  troca  da  cobertura  do  prédio  devido  às
constantes infltrações e acumulo de água nas salas comprometendo aulas e o uso de
laboratórios;

  Mem 49/2015 de 10/11/2015 - solicita análise da engenharia elétrica em vista do mal
dimensionamento  na  distribuição  da  carga,  especialmente  o  quadro   D5  que
constantemente sofre sobrecarga e desliga a alimentação;

  Mem 55/2015 de 03/12/2015 - solicita providências com relação a alagamentos na sala
F311 e sala D que começou no dia anterior (02/12) com várias goteiras espalhadas pela
sala já colocando em risco documentos da coordenação, e;

  Ticket 2016061404018908 de 22/06/2016 - solicita conserto referente infltração no
teto da sala F308 atngindo o Rack de rede e os computadores.

Percebe-se,  claramente,  que  transcorridos  aproximadamente  3  anos,  já  começaram  as
notfcações de ocorrência de problemas que afetam direta e imediatamente às atvidades
exercidas no local.

Como  a  data  de  recebimento  da  obra  consta  do  dia  11/09/2011,  transcorridos
aproximadamente 5 anos até a data desta vistoria,  podem-se encontrar  imperfeições ou
defciências de construção, indicando para fragilidades nos procedimentos de verifcação das
condições das obras. 

Verifcaram-se também problemas de manutenção, dentre outros:

 Porta no 1° andar sem maçaneta;
    Janela e porta do térreo com rangido.

5.2.2 Construção da Unidade Básica de Ensino - Prédio 43 - Centro de Ciências Rurais

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 27/06/2016
Descrição da obra Construção da Unidade Básica de Ensino – Prédio 43 – Centro de

Ciências Rurais
Processo 23081.009046/2009-83
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 1.713.026,28
Cronograma 330 dias
Modalidade da 
licitação

Concorrência Pública 16/2009, do tpo menor preço, sob regime
de execução indireta, incluindo material e mão de obra.
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Contrato N° 118/2009
Empresa vencedora ..........................................
Valor do contrato R$ 1.681.685,80
Vigência do contrato 19/10/2009 A 14/09/2010 – 330 dias

Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
10/05/2011

Recebimento
defnitvo da obra

Termo de recebimento defnitvo assinado em 11/06/2011.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Ferrugem e descascamento de pintura em várias janelas (foto 9);
  Descascamento do revestmento da porta da sala 4205 (foto 10);
  Na  sala  4316,  podem-se perceber  rachaduras  no piso,  atngindo  o  revestmento

vinílico (foto 11);
  Parte do forro do terceiro andar possui placas comprometdas pela infltração (foto

12);
  Vazamento no teto do Laboratório de Solos – sala 4410 – e também nas salas 108,

106, 4317 e 4316 (foto 13 e 14);
  Aparentemente,  a  pintura  está  a  contento,  à  exceção  dos  locais  onde  existe

infltração de água (fotos 15 e 16);
  Difculdade de abrir as janelas;
  Algumas portas do 2° andar estão sem a numeração em plaqueta;
  Na sala 4312, os professores colocaram vedante nas janelas, pois entrava água da

chuva;
  Rachadura na escada da entrada;
  Rachadura na parede externa e interna (fotos 17 e 18);
  Parte do entorno do prédio sem a construção de calçada (foto 19);
  Abertura da janela limitada por um cano;
  Rachadura no banheiro da sala 4317;
  Rachadura no piso do 3° andar.
  Do lado de fora, existam duas caixas vazias sem extntor (foto 20).
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Foto 9:  Ferrugem Foto 10: Descascamento

Foto 11: Rachaduras no piso Foto 12: Infltração
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Foto 13: Laboratório Foto 14: Janela entra água

Foto 15: Pintura com mofo Foto 16: Pintura com mofo
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Foto 17: Rachadura externa Foto 18: Rachadura interna

Foto 19: Não foi construída calçada Foto 20: Caixa externa sem extntor

A verifcação ocorreu no dia 27/06/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo foi assinado
em 11/06/2011, transcorridos aproximadamente 5 anos de existência desta obra, podem-se
encontrar  imperfeições  ou  defciências  de  construção,  indicando  o  sucateamento  dos
prédios  da  insttuição,  ou  desleixo  com  relação  ao  acompanhamento,  ou  fexibilização
excessiva nos critérios de classifcação e de recebimento, colocando em risco a integridade
física e a saúde dos servidores que desempenham suas funções nestes locais, podendo ser
observado pela acentuada presença de mofo nas áreas de infltração.
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5.2.3 Construção de Prédio para o Curso de Música

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 01/07/2016

Descrição da obra Construção do Prédio para o Curso de Música
Processo 23081.009471/2009-72
Área 2.056,30 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 2.451.417,38
Cronograma 360 dias
Modalidade da 
licitação Concorrência Pública 024/2009

Contrato N° 124/2009
Empresa vencedora ................................................
Valor do contrato R$ 2.208.400,12
Vigência do contrato 07/12/2009 a 02/12/2010 – 360 dias

Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
25/03/2012

Recebimento
defnitvo da obra Termo de recebimento defnitvo assinado em 26/03/2014.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Em algumas janelas está faltando parte do arremate (Foto 21);
  Algumas janelas do 2º e 3º andares não fecham totalmente (Foto 22);
  Borrachas da janela caindo no 2º andar;
  Acabamentos da porta lateral faltando ou mal colocados e porta escorada por
pedras, pela corrente de vento e pela falta de mola que segure a porta (fotos 23
e 24);
  Falta de limpeza das janelas e forte cheiro de mofo (fotos 25 e 26);
  Infltração em todos os andares do prédio (fotos 27, 28 e 29);
  Banheiro PNE do térreo utlizado como depósito de materiais (foto 30);
  Rachaduras nas paredes externas (fotos 31 e 32).
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Foto 21: Faltando parte do arremate Foto 22: Janela não fecha totalmente

Foto 23: Faltando parte do arremate Foto 24: arremate mal colocado
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Foto 25: Sujeira Janelas Foto 26: Sujeira janelas

Foto 27: Infltração Foto 28: infltração
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Foto 29: Infltração Foto 30: Banheiro PNE

Foto 31: Rachadura externa Foto 32: Rachadura externa

Solicitações e Manifestações da Coordenação de Infraestrutura da Unidade:

Segundo o Secretário do Depto de Música, há vários documentos solicitando a resolução de
problemas  do  prédio,  tais  como rachaduras,  problemas  na  caixa  d'água  –  que  gerou  a
necessidade  de  troca  de todo o teto  do 3º  andar  –  janelas  e  portas  fora  de esquadro,
inclusive  foi  aberto  um processo  administratvo,  Processo  nº 23081.014465/2015-85,  de
28/10/2015,  com  o  levantamento  de  todos  esses  problemas,  cujo  assunto  é: SOLICITA
REPAROS EM PROBLEMAS APRESENTADOS NO PRÉDIO 40B DE ACORDO COM DOSSIÊ DO
DEPARTAMENTO DE MUSICA. Dossiê encaminhado junto ao processo encontra-se no anexo
1 do presente relatório;
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  Sala 1106 – apresenta problemas com mofo e fechadura quebrada;
  Sala 1105 – completamente insalubre em relação ao mofo. 
  Porta de entrada do prédio sem sistema para amortecer a batda da porta. O vidro já
foi trincado seis vezes, necessitando constantes reparos e desperdiçando dinheiro 
público;

  Sala 1213 – principais problemas são as janelas duplas: a função do vidro duplo é ga-
rantr vedação acústca e térmica. Porém, o sistema de fechamento das janelas não é 
efetvo. A umidade é extrema, prejudicando os equipamentos: teclados, piano e ins-
trumental diverso;

  Sala 1208 – Estúdio dos Cursos de Bacharelado em Composição e Bacharelado em 
Música e Tecnologia – que recentemente sofreram com goteiras;

  Sala 1208 – teto de gesso caiu, por causa de entupimento da calha (falta de limpeza 
e manutenção);

  Janela ao lado da porta da sala 1201 após a chuva – evidência de falta de vedação 
nas janelas, tacos do piso soltos; 

A verifcação da obra ocorreu no dia 01/07/2016 e o Termo de recebimento defnitvo foi
assinado em 26/03/2014, transcorrendo aproximadamente 2 anos e quatro meses, notam-
se  os  mesmos  problemas  verifcados  nas  outras  obras,  além  de  forte  cheiro  de  mofo,
colocando em risco a integridade física e a saúde dos servidores que desempenham suas
funções  neste  local,  pois,  pela  característca  da  atvidade  desenvolvida,  os  servidores  e
alunos permanecem mais tempo em local  fechado e  com estas  característcas nocivas  à
saúde.

Tal é a situação do prédio que, em 28/10/2015, isto é, aproximadamente 1 ano e 7 meses
após  o  recebimento  da  obra,  foi  formalizado  o  processo  administratvo  nº
23081.014465/2015-85: Data abertura: 28/10/2015 10:17 com o seguinte assunto: SOLICITA
REPAROS EM PROBLEMAS APRESENTADOS NO PRÉDIO 40B DE ACORDO COM DOSSIÊ DO
DEPARTAMENTO DE MUSICA.

5.2.4 Construção do Bloco 30 – Prédio 34 da Casa do Estudante Universitário 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 23/06/2016
Descrição da obra Construção  do  Bloco  30  do  prédio  34  da  Casa  do  Estudante

Universitário
Processo 23081.003267/2009-48
Área 960 m²
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Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 1.019.960,18
Cronograma 270 dias
Modalidade da 
licitação Concorrência Pública 008/2009

Contrato N° 102/2009
Empresa vencedora ........................................
Valor do contrato R$ 967.493,38 + R$ 6.000,39 (aditvo) + R$ 25.498,26 (reajuste) =

R$ 998.992,03.
Vigência do contrato 27/07/2009 a 18/04/2010 – 270 dias

Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
11/02/2012.

Recebimento
defnitvo da obra

Termo de recebimento defnitvo assinado em 10/02/2012.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  A parte de trás do prédio não possui calçada (foto 33);.
•Apto 3013 - Apresenta infltração, um grande buraco na parede do box do banheiro
com o registro e os canos à mostra (foto 34 e 35); 
•Apto 3032 - Piso da cozinha quebrado (foto 36); vaso da marca "celite" frouxo;
•Apto 3033 - A moradora, que vive há 4 anos na Casa do Estudante e há 3 anos no
apartamento, relatou que há aproximadamente 2 anos a maioria ou todos os pisos
do bloco estouraram e foram substtuídos, e que os caimentos dos pisos estavam in-
vertdos antes da troca;
• Foram encontradas rachaduras na parte externa do prédio (foto 37);
•Uma caixa externa de esgoto sanitário encontra-se aberta exalando mau cheiro e
causando risco de acidentes; (foto 38)   
•Outra caixa na ponta da calçada de acesso entre os prédios com desmoronamento,
colocando em risco as pessoas; (foto 39);
• Existem banheiros que não foram colocados suporte de luz; 

Verifcaram-se também problemas de manutenção, como os que mencionamos a seguir:
•No bloco ao lado, há vários afundamentos na calçada, dando a impressão de que a
água corre por baixo do prédio 34, próximo ao bloco 30 (entre 30 e 33); (foto 40);
•Ar-condicionado instalado sem nenhuma adequação,  fcando a janela aberta (foto
41).
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•Apartamento 3012 - Chave de luz cai constantemente e a fação do chuveiro está oxi-
dada;
•Apartamento 3033 - Chave de luz também cai.
•Verifcou-se que a iluminação de emergência não funciona.

Foto 33: Sem calçada nos fundos do prédio

Foto 34: Buraco na parede do box do banheiro Foto 35: Infltração 
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Foto 36: Piso da cozinha quebrado Foto 37: Rachadura na coluna da parede externa

Foto 38: Caixa de esgoto aberta Foto 39: Desmoronamento caixa de esgoto
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Foto 40: Afundamento da calçada Foto 41: Ar condicionado na janela sem adequação

Solicitações e Manifestações da Coordenação de Infraestrutura da Unidade:

Segundo e-mail recebido da Pró-reitoria de Assuntos Estudants (PRAE), a maior parte das
reclamações é com relação à: pisos se soltando, ralos com defeitos (problemas na instalação)
e problemas elétricos de maneira geral.

A verifcação da obra ocorreu no dia 23/06/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo datado
de 10/02/2012,  transcorridos  aproximadamente 4  anos e 4 meses  do recebimento.  Neste
período  ocorreram  diversos  problemas  já  documentados  acima  que  comprometem  a
qualidade da obra, com ocorrências até do tpo “caimento de piso invertdo”, “estouro” dos
pisos conforme os relatos, além dos listados neste relatório. 

5.2.5 Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 07/07/2016

Descrição da obra Construção do Pavilhão de Máquinas 1 do CTISM
Processo 23081.008697/2009-56
Área 730,00 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
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Orçamento R$ 739.058,29
Cronograma 360 dias
Modalidade da 
licitação

Tomada de Preços 003/2010

Contrato N° 42/2010
Empresa vencedora ...........................................
Valor do contrato R$ 833.290,43
Vigência do contrato 13/10/2010 a 08/10/2011– 360 dias

Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
05/01/2012.

Recebimento
defnitvo da obra

Termo de recebimento defnitvo assinado em 13/03/2012.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Laboratório CNC (Comando Numérico Computadorizado) - Forro com rachaduras que sa-
code quando venta (fotos 42 e 43);

  Janelas altas sem o devido alcance para manuseio - foram adaptados cordões para fechar
a sala dos professores (foto 44);

  Rachadura na parede do banheiro e janela mal instalada; (foto 45);
  Consta nas especifcações técnicas que o material utlizado para as janelas deveria ser
metálico, entretanto, verifcou-se que as janelas de um lado são de PVC;

  Presença de infltrações.
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Foto 42: parede da porta com rachaduras Foto 43: Rachaduras no forro e parede

Foto 44: Janela com cordão para fechar Foto 45: Rachadura na parede do banheiro
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Verifcaram-se problemas de manutenção a seguir:

  Porta do banheiro feminino range ao abrir;
  Limpeza da obra constatou-se defciente;
  O Prof. Alessandro comunicou que as válvulas dos banheiros são da Marca JACKAL e
apresentam problemas de vazamento.

A verifcação da obra ocorreu no dia  07/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado de 13/03/2012, transcorridos aproximadamente 4 anos e 4 meses do recebimento.
Neste período ocorreram diversos problemas, como os citados acima, que comprometem a
qualidade  da  obra  com  ocorrências  do  tpo  rachaduras,  infltrações  e  problemas  nas
aberturas. Ora em tão pouco tempo aparecem defeitos tão visíveis assim e, em sua maioria,
comuns às demais obras já vistoriadas.

5.2.6 Construção da Unidade Básica de Ensino do CCS 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 11/07/2016

Descrição da obra Construção  da  Unidade  Básica  de  Ensino  do  CCS  –  Terapia
Ocupacional

Processo
23081.009469/2009-01
23081.010172/2011-03 – execução parte restante da obra, pela
rescisão do contrato

Área 2.407,00 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 2.121.905,97

Cronograma 1ª) 360 dias
2ª) 240 dias

Modalidade da 
licitação

1ª) Concorrência Pública 018/2009
2ª) Dispensa de licitação 167/2011 (2ª colocada)

Contrato N° 122/2009, rescindido em 04/07/2011
Novo contrato nº 116/2011

Empresa vencedora 1ª) .................................................
2ª) .................................................

Valor do contrato R$ 2.187.363,96
R$ 1.020.092,08 – parte remanescente da obra

Vigência do contrato 1ª) 07/12/2009 a 02/12/2010 – 360 dias
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Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
22/08/2011.
2ª) 26/08/2011 a 21/04/2012 – 240 dias
Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
15/06/2013.

Recebimento
defnitvo da obra Termo de recebimento defnitvo assinado em 30/08/2013.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  As janelas do corredor de entrada permitem o ingresso de água da chuva;

  A porta do hall de entrada foi interditada por defeito (dias de chuva e vento inunda-
va e a porta cede quase a ponto de cair);
  Sala 4017 - com problema na instalação do ar-condicionado, na saída d'água (foto
46); bem como problema nas janelas com entraves nos espaços entre a parede e a janela,
a abertura fca limitada por um cano na parede (foto 47);
  Janela do 2° andar, logo depois da escada, segurada com madeira, o trinque não fun-
ciona (foto 48);
  Sala 4020 - com problema de infltração (foto 49);
  Tem rebaixe em gesso nos banheiros, no de número 4215, caiu o gesso em razão da

umidade; 
  Consta ainda nas especifcações técnicas que os peitoris são de basalto polido com es-

pessura de 2cm (Item 4.13.2), no entanto, as janelas possuem acabamento em reboco;
  A pintura não apresenta um bom aspecto, devido às inúmeras infltrações e defciên-

cias;
  O meio-fo da calçada na entrada do prédio está caído;
  A entrada principal do prédio está lacrada e com muita sujeira acumulada (foto 50),

acesso é feito pela entrada lateral que tem calçada quebrada (foto 51) e a platbanda
com rachadura (foto 57); 

  Nas escadarias, não há rodapé (foto 52) e nas salas 4009 e 4007, bem como na entra-
da do prédio, não há o acabamento das caídas de luz originais, uma vez que fzeram
outro tpo de instalação; 

  A sala 4017 teve que ser pintada novamente por conta da umidade;
  O gesso do banheiro 4105 caiu por conta da umidade;
  Na sala 4206, tem vazamento contnuo do teto se espalhando no corredor (foto 53); 
  No terceiro piso, há rodapé quebrado na entrada do elevador; 
  No banheiro 4103, caiu a divisória dos mictórios;
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  Nas escadarias de acesso ao prédio, o caimento da água é invertdo, mantendo água
parada (foto 54); 

  Todas as janelas apresentam remendos em silicone para tapar o espaço exagerado en-
tre a parede e o marco;

  As caixas d’água no teto estão abertas ao relento (foto 55);
  Acesso ao prédio não foi acabado (foto 56).

Foto 46: Problema instalação do ar Foto 47: Problema Janela (cano impede abertura)
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Foto 48: Janela segurada com madeira Foto 49: Problema de Infltração na parede

Foto 50: Entrada principal bloqueada Foto 51: Calçada entrada secundária em uso
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Foto 52: Escadaria sem rodapé Foto 53: Vazamento sala 4206

Foto 54: Caída invertda (para o centro) Foto 55: Caixa d’água aberta ao relento

Cidade Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, Av. Roraima n. 1000, Camobi, Prédio da
Administração Central, 5º andar, Sala 524, fone (55) 3220 9697, audinufsm@ufsm.br, SANTA MARIA, RS.

mailto:audinufsm@ufsm.br


35

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
AUDITORIA INTERNA 

Foto 56: Acesso ao prédio inacabado Foto 57: Rachadura platbanda de entrada

Problemas de manutenção identfcados:

 Prédio sem limpeza leve e nem pesada, presença de muita sujeira nas escadas, corre-
dores, acesso e no entorno do prédio; 
  Presença de insetos e ratos no prédio, sendo abatdo um rato dentro de uma sala de
laboratório no momento da verifcação da auditoria;
  Foi solicitada a dedetzação através do memorando 003/2016 – CCS em 04/01/2016.

Solicitações e Manifestações da Coordenação de Infraestrutura da Unidade:

  Memorando 48/2012 – CCS de 19/07/2012 solicita contração de serviços de limpeza,
vigilância e portaria;

  Mem. m° 141/2012 – CCS de 06/09/2012 solicita pontos de rede de internet no andar
térreo do prédio novo e casa anexa, localizado aos fundos do prédio 26, o qual abrigará
o Curso de Terapia Ocupacional;

  Memorando 190/2012 – CCS de 09/10/2012 solicita conclusão do prédio em vista dos
prejuízos que vem causando ao Curso de Terapia Ocupacional;

  Memorando 193/2012 – CCS de 15/10/2012 – CCS solicita limpeza do prédio;
  Memorando 018/2014 – CCS de 21/01/2014 solicita instalação de um ramal telefônico;
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  Memorando 038/2014 – CCS de 05/02/2014 solicita identfcação e limpeza no entorno
do prédio;

  Memorando 079/2014 – CCS de 14/04/2014 solicita a construção da escada de acesso
e identfcação do prédio;

  Memorando  083/2014  –  CCS  de  17/04/2014  solicita  instalação  de  2  centrais
telefônicas;

 Memorando 107/2014 – CCS de 20/05/2014 solicita de revisão da carga elétrica do
prédio de Terapia Ocupacional;

  Memorando 003/2016 – CCS de 04/01/2016 solicita dedetzação completa do prédio;
  Mem. n° 027/2016 – CCS de 18/02/2016 solicita calçamento nos entornos do prédio.

Além de vários outros memorandos solicitando adaptações e outras melhorias, denotando
alguma defciência na concepção do projeto da obra.

A verifcação da obra ocorreu no dia  11/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado de  30/08/2013, transcorridos aproximadamente 3 anos do recebimento, notam-se
diversas  imperfeições  ou  defciências  de  construção,  indicando  descuido  no
acompanhamento e nos critérios de recebimento, colocando em risco a integridade física e a
saúde dos servidores, alunos e da comunidade que ali transita. 

Problemas  já  documentados  acima  e  que  comprometem  a  qualidade  da  obra  como
ocorrências do tpo rachaduras,  infltrações, defciências nas aberturas (portas e janelas),
mau dimensionamento da carga de energia elétrica, caimento de pisos invertdos, falta de
fnalização da obra, umidade provocando desprendimento dos rebaixes em gesso, etc... Ora,
em tão pouco tempo, defeitos tão visíveis assim e, em sua maioria, comuns às demais obras
já vistoriadas indicam para um procedimento temerário em relação à coisa pública, exigindo
um rigoroso plano de saneamento.

5.2.7 Ampliação do Centro de Tecnologia – CT 3° Etapa 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia30/06/2016
Descrição da obra Ampliação do Centro de Tecnologia – CT 3ª etapa
Processo 23081.009680/2009-16
Área 3.083,00 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 2.995.508,44
Cronograma 450 dias
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Modalidade da 
licitação

Concorrência Pública 023/2009

Contrato N° 128/2009
Empresa vencedora .........................................
Valor do contrato R$ 2.833.599,98

Vigência do contrato
17/11/2009 a 17/02/2011– 450 dias
Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
21/11/2012.

Recebimento
defnitvo da obra

Não consta na documentação os termos de recebimento 
provisório e defnitvo, mas a Proinfra informou que o 
recebimento da obra ocorreu em Termo de Recebimento 
Defnitvo assinado em 21/01/2013.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:
  Há difculdades ao abrir, bem como rangidos; muitas janelas não permanecem abertas

(informações da portaria da Sulclean);
  A porta de saída está inutlizada com trilho pelo lado de dentro e com pedras pelo lado

de fora (fotos 58 e 59);
  Depósito de materiais embaixo da escadaria do térreo fundos (foto 60);
  Piso deteriorado na sala 1105 (foto 61);
  Infltração no banheiro feminino do térreo (fotos 62 e 63);
  Problemas nas janelas da cozinha e do banheiro do térreo - puxadores das janelas que-

brados (fotos 64 e 65);
  Biblioteca: infltrações – (foto 66);
  Infltrações no auditório (foto 67);
  Sala 1306 - Piso rachado (Foto 68);
  Sala 1303 - ar-condicionado com cano para fora (foto 69);
  Há calçada de concreto, algumas danifcadas e não contornam todo o prédio - na parte
da frente não há calçada (fotos 70 e 71);

  Sala 1301B – com infltração;
  Sala 1301A – com fssura na parede;
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Foto 58: Porta de saída inutlizada – vista interna Foto 59: Porta de saída inutlizada – vista externa

Foto 60: Depósito de materiais embaixo da escada Foto 61: Piso deteriorado
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Foto 62: Infltração Banheiro Foto 63: Infltração Banheiro

Foto 64: Puxadores das janelas quebrados Foto 65: Puxadores das janelas quebrados
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Foto 66: Infltrações Biblioteca Foto 67: Infltrações no Auditório

Foto 68: Piso rachado sala 1306
Foto 69: Ar-condicionado sala 1303
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Foto 70: Calçada de concreto danifcada Foto 71: Calçada Frente

Verifcaram-se problemas de manutenção a seguir;

  Portaria da Sulclean reclamou que a porta de entrada lateral, de frente para a biblioteca,
treme nos dias de vento;

  2 ares-condicionados da Biblioteca não funcionam (informações da bibliotecária). O Sr.
Paulo, servidor responsável pela Infraestrutura do CT, diz desconhecer os problemas com
o ar-condicionado da Biblioteca do Anexo C, assim como informou que não consegue en-
contrar as lâmpadas do auditório e biblioteca para comprar para reposição, em função
de especifcações não padrão e pela inexistência na tomada de preços;

  Segundo informações do Sr. Paulo, foi realizada pintura no auditório, mas as infltrações
não foram resolvidas.

  Sala 1307 - algumas tomadas não funcionam;

A verifcação da obra ocorreu no dia  30/06/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado de 21/01/2013, transcorridos aproximadamente 3 anos e 5 meses do recebimento.
Notam-se diversas imperfeições ou defciências de construção, a exemplo das demais obras
vistoriadas, demonstrando situação de inércia diante dos fatos.
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5.2.8 Construção da Ampliação do CCSH – Bloco 74 C2 – Campus Universitário 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 28/06/2016
Descrição da obra Construção da Ampliação do CCSH – Bloco 74 C2
Processo 23081.011940/2010-57
Área 1.872,00 m²
Programa/Fonte Orçamento
Orçamento R$ 1.908.793,05
Cronograma 420 dias
Modalidade da 
licitação Concorrência Pública 006/2010

Contrato N° 76/2010
Empresa vencedora .......................................................................
Valor do contrato R$ 1.813.353,39

Vigência do contrato
29/10/2010 a 23/12/2011– 420 dias
Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
18/10/2012.

Recebimento
defnitvo da obra Termo de Recebimento Defnitvo de 01/01/2013.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Nas especifcações técnicas, consta que as soleiras externas são de basalto fosco (meia
lixa) com espessura de 2cm, entretanto, verifcou-se que foram feitas de reboco normal
pintado.

  Infltração no terceiro piso com escamação do reboco (foto72);
  Rachaduras na parede do terceiro e quarto andares, no fnal do corredor (fotos 73 e

74);
  Infltração no piso no segundo andar (foto 75).
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Foto 72: Infltração no terceiro piso Foto 73: Rachadura no 3º andar

Foto 74: Rachadura no 4º andar Foto 75: Infltração no piso 2º andar

Solicitações e Manifestações da Coordenação de Infraestrutura da Unidade:

  Memorando 092/2014 – CCSH de 21/03/2014 comunica vazamento no teto da sala
4136, andar térreo do Prédio 74C do CCSH;

  Memorando  060/2015  –  CCSH  de  18/03/2015  solicita  providências  quanto  às
rachaduras identfcadas na parte interna do Prédio 74C-2 

  Memorando 188/2015 CCSH de 21/07/2015 solicita providências para reparos na sala
4136 do prédio 74C;
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  Memorando 264/2015 CCSH de 06/10/2015 solicita avaliação de defeitos no segundo
andar referente queda de placas de gesso.

A verifcação da obra ocorreu no dia 28/06/2016 e o Termo de Recebimento Defnitvo é de
01/01/2013,  transcorridos  aproximadamente  3  anos  e  meio  do  recebimento,  notam-se
imperfeições  ou  defciências  de  construção,  as  quais  são  basicamente  com  relação  a
infltrações e rachaduras, comuns a todas as obras inspecionadas, aparentando ser uma obra
de  melhor  acabamento  e  com  mais  cuidado  na  execução  dos  serviços  em  geral,  pois
aparentemente  outras  inconsistências  verifcadas  nas  demais  obras  não  se  manifestam
claramente nesta.

5.2.9 Construção do Bloco 4 do Cesnors/PM

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 07/05/2016

Descrição da obra Construção do Bloco 4 do CESNORS Palmeira das Missões
Processo 23081.008697/2009-56
Área 1.686,90 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 1.469.897,76
Cronograma 300 dias
Modalidade da 
licitação Concorrência Pública 017/2009

Contrato N° 119/2009
Empresa vencedora ............................................
Valor do contrato R$ 1.374.731,74
Vigência do contrato 14/12/2009 a 09/10/2010 – 300 dias. Prazos foram prorrogados

através de termos aditvos até 09/12/2010.
Recebimento
defnitvo da obra

Termo de recebimento defnitvo assinado em 09/12/2010.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  A porta de segurança do hall de entrada não tem barra antpânico;
  As esquadrias estão mal colocadas em algumas portas, na sala 304 está com marco fora
da parede (foto 76);

  Umidade no forro de sala de aula (foto 77);
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  Umidade na parede do 3º andar que escorre abaixo da janela (foto 78); 
  Rachadura sala 3º andar (foto 79);
  Piso do laboratório quebrado e sem rejunte sala 212 (foto 80);
  Piso quebrado na sala 214 (foto 81);
  Parquet solto na sala de aula 314 (Figura 82);
  Janela externa descolada provocando vazamento para dentro (foto 83).

Foto 76: Marco mal colocado Foto 77: Umidade no teto de sala de aula
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Foto 78: Umidade parede 3º andar abaixo da janela Foto 79: Rachadura sala 3º andar
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Foto 80: Piso quebrado e sem rejunte sala 212 Foto 81: Piso quebrado sala 214

Foto 82: Parquet solto na sala de aula 314
Foto 83: Janela externa descolada provo-
cando vazamento para dentro do prédio
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A verifcação da obra ocorreu no dia  05/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado de 09/12/2010, transcorridos aproximadamente 5 anos e 7 meses do recebimento,
verifcaram-se diversas imperfeições ou defciências de construção, a exemplo das demais
obras vistoriadas, indo além das questões de infltrações e rachaduras, pois há pisos com
defeitos e sem rejuntes, aberturas mal colocadas e com empenamento, demonstrando total
descaso com a execução das obras.

5.2.10 Ampliação do Bloco 2 do Cesnors/PM

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 05/07/2016
Descrição da obra Ampliação do Bloco 2 do CESNORS Palmeira das Missões
Processo 23081.008697/2009-56
Área 829,59 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 606.253,22
Cronograma 300 dias
Modalidade da 
licitação

Concorrência Pública 017/2009

Contrato N° 119/2009
Empresa vencedora .............................................
Valor do contrato R$ 565.558,85
Vigência do contrato 14/12/2009 a 09/10/2010 – 300 dias. Prazos foram prorrogados

através de termos aditvos até 09/12/2010.
Recebimento
defnitvo da obra Termo de recebimento defnitvo assinado em 09/12/2010.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Presença de infltração no forro de gesso (foto 84);
  Paredes que possuem infltrações comprometendo pintura e alvenaria (foto 85);
  As salas 320 e 331 foram pintadas no começo do ano devido ao mofo e manchas na pare-
de e, novamente, apresentam trincas, manchas e umidade decorrente de infltrações da
parede externa;

  Janela no fnal do corredor escorre água da chuva para dentro (foto 86);
  Parede externa comprometda pela umidade (foto 87);
  Rachadura na parede externa lateral (foto 88);
  Pisos sem rejunte (foto 89);
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Foto 84: Gesso do forro Foto 85: Pintura onde possui infltração
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Foto 86: Janela no fnal do corredor escorre agua da chuva para
dentro

Foto 87: Parede externa comprometda pela
umidade

Foto 88: Rachadura na parede externa lateral Foto 89: Pisos sem rejunte
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A verifcação da obra ocorreu no dia  05/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo foi
assinado  em  09/12/2010,  transcorridos  aproximadamente  5  anos  e  7  meses  do
recebimento. Notam-se diversas imperfeições ou defciências de construção, a exemplo das
demais obras vistoriadas, somando-se a isso pisos com defeitos e sem rejuntes, aberturas
mal colocada e com empenamento, provocando vazamento de água da chuva para dentro
do  prédio  e  umidade  excessiva  ou  permanente  em  algumas  paredes,  demonstrando,
novamente, total descaso com a execução da obra.

5.2.11 Construção do Laboratório de Pesquisa em Saúde da População Rural – CESNORS –
Palmeira das Missões 

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 05/07/2016
Descrição da obra Construção do Laboratório de Pesquisa em Saúde da População

Rural – CESNORS Palmeira das Missões
Processo 23081.013808/2011-61
Área 414,75 m²
Programa/Fonte FINEP – CT Infra

Orçamento R$ 460.603,24 (R$ 95.344,04 – do orçamento e R$ 365.259,20
FINEP-CTINFRA-NOVOS CAMPI 02/2008)

Cronograma 510 dias
Modalidade da 
licitação

Tomada de Preços 039/2011

Contrato N° 190/2011
Empresa vencedora ...................................................................................
Valor do contrato R$ 451.371,55
Vigência do contrato 16/01/2012 a 09/06/2013 – 510 dias
Recebimento
defnitvo da obra

Termo de Recebimento Defnitvo de 23/08/2013

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  No corredor de acesso ao salão e a sala 10, o piso e a parede cederam descolando–
se do teto e comprometendo aparentemente a parede, sendo colocada uma proteção de
alumínio na tentatva de encobrir a rachadura entre parede e teto (foto 90);
  Teto e viga metálica com curvamento na sala de reuniões (foto 91);
  Viga separada do teto na sala de reuniões (foto 92);
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  Parede e teto descolados da coluna na sala de reuniões (foto 93);
  Rachadura do teto na sala 10 (foto 94);
  Espaço entre a viga e parede do teto corredor (foto 95);
  Afundamento do piso sala 10 (foto 96), embaixo da rachadura mostrada na foto 94;
  Afundamento piso corredor de acesso à sala 10 e à sala de reuniões (foto 97);
  Dilatação no teto da sala 10 (foto 98), acima do afundamento do piso mostrado na
foto 96.
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Foto 90: Teto com rachadura na sala de reuniões Foto 91: Teto e viga metálica torta (curvada)

 Foto 92: Viga descolada do teto sala de reuniões Foto 93: parede descolada do teto e colunas sala de
reuniões
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Foto 94: Teto sala com rachadura sala 10 Foto 95: Espaço entre a viga e parede do teto corredor

Foto 96: Afundamento do piso sala 10 Foto 97: Afundamento piso corredor acesso as salas
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Foto 98: dilatação teto da sala 10

A verifcação da obra ocorreu no dia  05/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado  de  23/08/2013,  transcorridos  aproximadamente  3  anos  do  recebimento,
verifcaram-se diversas imperfeições ou defciências de construção, a exemplo das demais
obras vistoriadas, indo além das questões de infltrações e rachaduras, uma vez que há
pisos afundando, quebrados, vigas sendo reforçadas através da colocação de outra viga
metálica de escora para manter o teto que está curvado, com a viga metálica, vazamento
de água da chuva para dentro do prédio em alguns pontos, demonstrando novamente total
descaso com a execução das obras e risco à integridade física dos usuários. Cabe ainda
destacar que se trata de uma obra horizontal, isto é, somente um pavimento.

5.2.12 Construção do Bloco 4 Cesnors – Campus Frederico Westphalen

Data da Verifcação A verifcação “in loco” da obra ocorreu no dia 05/07/2016
Descrição da obra Construção do Bloco 4 CESNORS Frederico Westphalen
Processo 23081.009473/2009-61
Área 1.452,00 m²
Programa/Fonte REUNI – Readequação da Infraestrutura
Orçamento R$ 1.252.161,40
Cronograma 300 dias
Modalidade da 
licitação Concorrência Pública 014/2009

Contrato N° 116/2009
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Empresa vencedora ..........................................
Valor do contrato R$ 1.147.627,88
Vigência  do
contrato

16/11/2009 a 11/09/2010 – 300 dias
Prazos  foram  prorrogados  através  de  termos  aditvos  até
25/12/2010.

Recebimento
defnitvo da obra Termo de recebimento defnitvo assinado em 24/02/2011.

As constatações observadas nesta obra estão a seguir listadas:

  Sala 316 - rachadura no teto (foto 99);
  Portas e guarnições com problemas de instalação (foto 100);
  Sala 315B - rachadura sobre a janela (foto 101);
  Na sala 315, partes no piso parecem estar sem base e afundando (foto 102);
  Aparentemente, falta base e partes de rejunte nos revestmentos de pisos;
  Segundo as informações obtdas junto ao setor de infraestrutura, nas salas 314, 315 e 316,
os pisos já estouraram e foram repostos e ainda apresentam defeitos como falta de rejunte
e peças mal colocadas, sendo que na sala 316 já foi trocado o piso por duas vezes e não
está resolvido;

  Rachaduras nas emendas dos prédios (foto 103);

  Na parede oeste, já foi trocado até o quadro de lugar em vista da umidade a exemplo da
sala 316 (foto 104);

  Parquet solto em sala de aula (foto 105);
  A parede oeste do prédio apresenta muita umidade, comprometendo a pintura externa e
interna nas salas de aula que estão localizadas neste lado (foto 106);

  A parede frontal apresenta rachaduras, já com emendas que não resolveram (foto 107);
  A calçada do lado oeste já cedeu também a exemplo de alguns pisos internos (foto 108);
  Janelas se deteriorando por reservarem água da chuva, que escorre por dentro dos canos
ou cantoneiras que compõe a estrutura, onde em algumas delas foi retocado com massa
na tentatva de reduzir o reservatório de água e apodrecimento (fotos 109 e 110);

  Várias aberturas apresentam rachaduras na parede (foto 111);
  Fachada com as janelas de vidro em tubos que conduzem e reservam água internamente,
causando apodrecimentos e umidades por longo tempo (foto 112);

  Nesta fachada (foto 112), há um vão livre entre um piso e outro, propagando barulho do
térreo para o últmo andar e vice-versa.
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Foto 99: Rachadura no teto Sala 316 Foto 100: Porta mal colocada sala 3º andar
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Foto 101: Rachadura na janela sala 315B Foto  102:  Piso  sala  315  afundou,  parece
sem base

Foto 103: Rachadura na emenda dos prédios Foto 104: Infltração na sala 316
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Foto 105: Parquet solto na sala Foto 106: Parede oeste com umidade

Foto 107: Rachaduras na parede frontal Foto 108: Calçada oeste desmoronando
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Foto 109: Janela se deteriorando Foto 110: Janela frontal com “gambiarra”

Foto 111: Rachadura em abertura
Foto 112: Janelas frontais seguram água e 

tem vão livre entre um piso e outro

Problemas de manutenção identfcados:

• Sala 210 – problemas nas esquadrias (rangem para fechar); 
  A pintura está comprometda nas paredes que apresentam umidade (interna), e na
fachada externa, onde tem uma enorme infltração;
  Caixa d’água está desatvada.
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A verifcação da obra ocorreu no dia  05/07/2016 e o Termo de Recebimento defnitvo é
datado de 24/02/2011, transcorridos aproximadamente 5 anos e 5 meses do recebimento,
notam-se diversas imperfeições ou defciências de construção, indo além das questões de
infltrações e rachaduras percebidas nas demais obras, pois há defeitos nos pisos, aberturas
mal  colocadas  e  com  empenamento,  janelas  metálicas  já  se  deteriorando,  mal
dimensionadas, conduzindo, armazenando água internamente e provocando vazamento de
água  da  chuva  para  dentro  do  prédio,  além  da  umidade  excessiva  ou  permanente  em
algumas  paredes,  demonstrando,  novamente,  total  descaso  com a  execução  da  obra  e
colocando em risco a saúde e a integridade física dos usuários.

Em relação às defciências observadas, não se pode indicar os motvos, nem tampouco que
as obras tenham sido recebidas sem as mesmas. Pode-se sim indicar que na maioria destas
obras poderiam ser solucionadas grande parte das defciências durante a execução da obra,
o que nos faz alertar sobre a importância de uma fscalização efetva que exija maior rigor no
cumprimento dos contratos e das especifcações técnicas de cada obra. 

Cabe ainda alertar  sobre necessidade de constante manutenção das  obras,  sob pena de
defciências de construção e outros problemas tornarem-se recorrentes e de difícil solução
podendo até comprometer a solidez da obra.  

5.3 Considerações Finais

A nota de auditoria  2016.003/01 foi emitda em 29/08/2016 com o objetvo de informar à
PROINFRA e buscar, em conjunto, alternatvas de mitgação dos riscos a que a Insttuição
está sujeita frente as constatações nas Obras Públicas da UFSM com relação a regularidade
no recebimento de obras no período de 2010 a 2015 e que apontam para a inconsistência de
ordem  documental  no  recebimento  destas  e  pela  necessidade  de  melhorias  nos
procedimentos  relacionados  a  fscalização,  acompanhamento  da  execução,  manutenções
periódicas  bem  como  no  cumprimento  de  todas  obrigações  contratuais  relacionadas  à
entrega da obra. A Pró-Reitoria de Infraestrutura, através do Ofício de nº14/2016-PROINFRA
de 13 de outubro de 2016 manifestou-se da seguinte forma e sobre as quais se fez algumas
referências: 
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Com relação a auditoria realizada recentemente pelo MEC, cuja equipe era consttuída de
três engenheiros civis, os quais emitram um relatório sem número denominado “Relatório
de  Visita  de  Monitoramento”,  encaminhado  ao  Magnífco  Reitor  através  do  Ofcio
nº28/2016/CGPO/DIFES/SESU-MEC de 19 de abril de 2016, dando conta do resultado das
avaliações realizadas  em sete obras em andamento das quais apresentaram observações
como: padrão razoável de qualidade; necessidade de refazer alguns serviços, como quadros
de  janelas  entendido  como  sendo  um problema  generalizado  nas  obras;  problemas  de
alojamentos e uso de equipamentos; vazamentos; alterações em projetos; falta advertências
quanto  a  atrasos  nas  obras;  falta  de  acessibilidade;  atrasos  na  execução;  infltrações;
armazenamento inadequado de materiais;  descuido no canteiro de obras  com relação a
higiene; defciências nos registros e acompanhamento; pisos e rodapés com problemas; falta
de  diário  de  obras;  defciências  na  fscalização  das  obras;  falta  de  transparência  no
acompanhamento;  falta  de  planilhas  de  medição,  além  de  outros  aspectos  também
identfcados no presente relatório. 

Cabe ressaltar que a ação de auditoria interna teve como abrangência as obras recebidas no
período 2010 a 2015, das quais nenhuma constava na amostra que faz parte do relatório do
MEC.

Com relação as questões documentais e legais levantadas no item 5.1 do presente relatório,
as manifestações da Proinfra, através do ofício nº 14/2016, foram transcritas e esgotadas no
correspondente item.  uanto as questões de ordem técnica, item 5.2, do presente relatório
a manifestação da Proinfra foi: 
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Neste ponto cabe a esta unidade ressaltar  que as evidências identfcadas constantes do
item 5.2 do presente relatório, em sua maioria generalizada e especialmente as identfcadas
na foto 57, página 39; fotos 90, 91 e 98 nas páginas 57 a 59 e na foto 103 na página 62,
levam  a  algumas  indagações:  a)  Vulnerabilidade  nos  projetos  e  na  execução?;  b)
Vulnerabilidade  na  Fiscalização  e  acompanhamento  das  obras?;  c)  Vulnerabilidade  nos
materiais  utlizados?;  d)  Vulnerabilidade  nos  serviços  executados?;  e)  Vulnerabilidade  na
fscalização e acompanhamento?; f) Vulnerabilidade no recebimento das obras?, e; g) Falta
de planejamento?
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Cabe manifestação desta unidade com relação a estes itens, pois na ação de auditoria deve-
se  levar  em conta  também o  uso  do  prédio  se  cumpre  sua  fnalidade  estabelecida  em
projeto, pois ao verifcar inconsistências nas instalações elétricas e telefônicas sem o devido
projeto de inclusão e/ou de retfcação ou justfcatva entende-se com além das condições
previstas no instrumento.

 uanto a fssuras cabe ressaltar: prédio CCS item 5.2.6 decorreram 3 anos da entrega até a
ação  de auditoria,  veja  fotos  página  39  do presente  relatório;  prédio  do laboratório  de
pesquisa em Palmeira das  Missões decorreram 3 anos  também. Veja páginas  57 a 59 e
páginas 61 e 62 de Frederico Westphalen com 5 anos, além de outros exemplos.

 uanto aos demais itens se os procedimentos de manutenção não estverem adequados
podem, em um curto espaço de tempo, comprometer o estado da obra especialmente com
relação ao uso de materiais de qualidade inadequada em vista das condições da Região Sul,
referida  no Ofcio em questão.  Tudo isso  indica para  a  possibilidade  de potencializar  as
patologias, riscos estes que pode ser evitados ou mitgados no planejamento, na elaboração
dos projetos, na confecção de memorial descritvo e no acompanhamento das obras.

O surgimento de defciências pode comprometer a vida útl das obras, o que, sem dúvida,
originará maior custo de manutenção, os quais já podem ser identfcados em vista da série
de  imperfeições  que  as  obras  vistoriadas  apresentam,  exigindo  ações  corretvas  e
proporcionado transtornos no momento da adequada utlização.
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As  constatações  devem  ser  precedidas  de  instrumentos  de  controle  que  permitam
identfcar com clareza as defciências em todas as etapas que abrangem as contratações de
obras e serviços.

Cabe ainda observar que o maior período verifcado entre a entrega da obra e a verifcação
de auditoria foi de 5 anos e 7 meses e o menor foi de 2 anos e 3 meses, sendo necessário
uma avaliação rigorosa sobre todos os aspectos que foram identfcados neste relatório.

Fica a dúvida com relação à legislação vigente para o caso levantado na presente ação de
auditoria:  “é possível  em nome de um menor custo de contratação realizar  licitações de
obras e serviços que conduzam a tamanhas imperfeições a ponto de colocar em risco a
segurança das pessoas que utlizam os benefícios que a UFSM proporciona à comunidade em
geral?”

Cidade Universitária “Prof. José Mariano da Rocha Filho”, Av. Roraima n. 1000, Camobi, Prédio da
Administração Central, 5º andar, Sala 524, fone (55) 3220 9697, audinufsm@ufsm.br, SANTA MARIA, RS.

mailto:audinufsm@ufsm.br


66

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
AUDITORIA INTERNA 

6 CONCLUSÃO

O objetvo  principal  deste  trabalho  de  auditoria  foi  identfcar  fragilidades  do  processo
licitatório  de  obras  e  aparentes  defciências  na  execução  das  mesmas.   uanto  a  isto,
verifcou-se que:

I. Não foi apresentada, pelas empresas vencedoras dos certames, a CND quando da
entrega da obra fnalizada;

II. Em alguns processos analisados não constam termos de recebimento provisório e
defnitvo;

III. No processo 23081.008697/2009-56, não há a comprovação da publicação no DOU
do 1° TA (Termo Aditvo) ao Contrato 119/2009, bem como não foi seguido o prazo
previsto na legislação para publicação do extrato de contrato e de TAs.  Esse fato
também ocorreu em outros processos;

IV. Nos processos analisados no item “e” deste relatório não constam os comprovantes
de recolhimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias das empresas;

V. No item 2.16 das especifcações técnicas, há exigência do “as built”, no entanto, nos
processos relacionados no item “f” desse relatório, não há documento que comprove
a entrega do mesmo em meio digital;

VI. No item 5.2 estão identfcadas diversas defciências nas obras alvo da inspeção  in
loco, destacando-se dentre outras:

 Vazamentos e infltrações de todo tpo;
 Materiais deteriorados em pouco tempo;
 Pisos e revestmentos caindo, quebrados e sem acabamento fnal;
 Aberturas visivelmente mal colocadas, empenadas, tortas e fora de esquadro,
sem resistência;

 Janelas com vão livre entre parede e marco;
 Janelas que servem de armazenador e condutor de água da chuva;
 Entupimentos de vão livre com silicone;
 Rachaduras em paredes e afundamento de tetos;
 Afundamento de pisos;
 Mau dimensionamento das instalações elétricas;
 Vazamento em telhados, comum a todos os prédios;
 Pisos e escadarias com caimento invertdo;
 Obras faltando acabamento fnal;
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 Entulhos não retrados;
 Prédios muito sujos e sem controle sanitário

Diante dos resultados obtdos, recomenda-se:

Recomendação 1 –  Cumprimento da exigência legal da apresentação da Certdão Negatva
de Débito, bem como, que o recebimento do serviço e/ou obra só seja efetuado mediante a
apresentação desta;

Recomendação 2 – Cumprimento da exigência legal da lavratura do Termo de Recebimento
Provisório e do Termo de Recebimento Defnitvo;

Recomendação  3 –  Cumprimento  da  exigência  legal  da  publicação  do  instrumento  do
contrato ou de seus aditamentos na imprensa ofcial, bem como cumprimento do prazo para
tal ação;

Recomendação  4 –   ue seja  exigida  a  comprovação  do  cumprimento  das  obrigações
trabalhistas e previdenciárias das licitantes vencedoras durante a execução do contrato;

Recomendação 5 – Cumprimento da exigência da elaboração e apresentação dos “as built”
para liberação da últma fatura;

Recomendação  6 –   ue  seja  apresentado,  até  20  de dezembro  de  2016,  um plano de
providências  com vistas  à  regularização das  defciências  mencionadas  no item 5.2 desse
relatório;

Recomendação 7  -  ue sejam revisados todos os procedimentos de elaboração de projetos
na Insttuição, especialmente pela manifestação da PROINFRA de:  “existência de projetos
básicos  defcientes  em  relação  a  detalhamentos,  especifcações,  quantfcações  e
orçamentação o que refetu na baixa qualidade das obras.”

Recomendação  8 –  ue sejam revisados  os  procedimentos  com relação a fscalização e
acompanhamento de todas as etapas das obras para o cumprimento de todas as exigências
legais e formais necessárias a cada pleito.

Recomendação 9 –  ue sejam desenvolvidos e implantados controles internos para vistoria
de obras em todos os seus estágios, identfcação de defciências e manutenção periódica de
obras já entregues, de forma que seja possível responsabilizar a empresa construtora ou a
quem de direito com relação aos problemas posteriores à entrega.
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Recomendação 10  –  ue a Universidade Federal de Santa Maria elabore para o exercício
2017,  um  Plano  de  Investgação  das  inconsistências  verifcada  nas  Obras,  de  forma  a
identfcar todas as etapas das obras e que seja conclusiva sobre a origem dos problemas
identfcados  no  presente  relatório  atendendo  a  manifestação  da  PROINFRA  no  ofício
14/2016 item 2.

É o que consta para o presente relatório.

A  auditoria  como  uma  atvidade  de  assessoramento  à  Administração  tem  caráter
essencialmente preventvo com o objetvo de agregar valor à gestão e contribuir na melhoria
das operações da entdade. As ações da Auditoria Interna são pautadas por uma abordagem
sistemátca e disciplinada, que buscam o fortalecimento da gestão através da racionalização
de ações de controle interno e de assistência na consecução de seus objetvos.

Santa Maria – RS, 29 de novembro de 2016.

LUIZ ANTONIO ROSSI DE FREITAS
Auditor Chefe – UFSM

Portaria nº 71.339/2014
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