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Si SENAR

AUDITORIA INTERNA

RA/Nº 011/AUDI/2021

CLASSIFICAÇÃO:Ordinária

TIPO: De Conformidade

UNIDADE/ÁREA AUDITADA: Diretoria de Assistência Técnica e Gerencial - DATeG

PERÍODO DE AUDITORIA: 27/09 a 10/12/2021.

ABRANGÊNCIA: Projeto FIP Paisagens Rurais.

1
- ASPECTOS GERAIS

Com a finalidade de atender a programação do Plano Anual de Atividades da
Auditoria Interna — PAINT 2021 e em cumprimento à determinação contida na CI Nº
030/2021/AUDI, de 22/01/2021, com o conhecimento e autorização do Diretor Geral
do Senar Administração Central, foi realizada auditoria no Projeto FIP Paisagens
Rurais gerido pela Diretoria de Assistência Técnica e Gerencial - DATeG.

Os trabalhos foram realizados por �P�H�L�R de testes, análises e consolidações das

informações apresentadas, em estrita observância às normas e procedimentos de
auditoria, sendo

�T�X�H

nenhuma restrição foi imposta a realização dos trabalhos
�G�H�V�W�D

equipe.

2
- INTRODUÇÃO

O projeto Paisagens Rurais é financiado com recursos do Programa de
�,�Q�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R

Florestal (FIP em inglês) que são gerenciados �S�H�O�R Banco �0�X�Q�G�L�D�O�� A coordenação é

do Serviço Florestal
�%�U�D�V�L�O�H�L�U�R e do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa) com parceria da
�H�P�S�U�H�V�D

�'�H�X�W�V�F�K�H

�*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W Fiúr
Internationale

�=�X�V�D�P�P�H�Q�D�U�E�H�L�W

— GIZ (Agência de Cooperação Técnica Alemã),
Senar, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), por
�P�H�L�R

�G�R �,�Q�V�W�L�W�X�W�R Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e Embrapa.

O foco do Projeto Paisagens Rurais é a gestão integrada da paisagem do �%�L�R�P�D
Cerrado, preparando o produtor rural

�S�D�U�D recuperar e conservar a vegetação de
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal, além de �L�Q�F�H�Q�W�L�Y�D�U a

adoção de tecnologias de
�E�D�L�[�D emissão de �F�D�U�E�R�Q�R��

O Senar atua no projeto fornecendo 4 mil
�Y�D�J�D�V

�G�H Assistência �7�p�F�Q�L�F�D e Gerencial

para pecuaristas da bovinocultura
�G�H leite e da �E�R�Y�L�Q�R�F�X�O�W�X�U�D �G�H corte com

x
propriedades localizadas nas bacias

�V�H�O�H�F�L�R�Q�D�G�D�V como prioritárias, no Bioma

Cerrado, nos estados
�G�D Bahia, Goiás, �0�D�U�D�Q�K�m�R�� Mato Grosso, Mato Grosso do

Sul, Minas Gerais e Tocantins.

A assistência técnica no projeto tem como objetivo a recuperação ambiental, o

aumento da produtividade e geração de renda, através da �P�H�O�K�R�U gestão e da

adoção de tecnologias produtivas. Dessa forma, os produtores rurais et
alcançar o desenvolvimento econômico, social e ambiental �G�D propriedade.

ágina 2 de ����





OSEs

Vi SENAR
SE

AUDITORIA INTERNA

3
- ESCOPO DO TRABALHO

Tomando por base o planejamento realizado, observando as normas de auditoria
interna, definiu-se o escopo do trabalho seguindo os critérios a saber:

a) Avaliar as recomendações/orientações das equipes do Banco Mundial sobre
a execução do projeto;

b) Avaliar as recomendações das empresas de auditoria independente
contratadas para analisar a execução do projeto; e

c) Analisar os controles e a documentação das contratações efetuadas para
execução do projeto.

Quanto ao item “a”, a avaliação tomou por base os relatórios produzidos pelo Banco
Mundial em conjunto com os participantes envolvidos na última

�P�L�V�V�m�R de
supervisão (5º reunião) realizada em 18

�G�H

�P�D�L�R

�G�H 2021.

Já em relação ao trabalho da empresa �G�H auditoria independente, as avaliações
tomaram por base o relatório produzido pela MRP Auditores e Consultores S/S,
datado de 09 de agosto de

����������

�&�R�P relação às contratações de
�E�H�Q�V e serviços, foram utilizadas as informações

constantes no site
�G�R Senar, https:/lwww.cnabrasil.org.br/projetos-e-programas/paisagens-rurais,

onde há 02 formas de apresentação, a saber:

Contratos não consultoria e bens

Consta no site, relação com 18 contratações. Destas, foram selecionadas 04
seguindo os seguintes critérios: a) no mínimo uma contratação de cada tipo; b) o

maior
�Y�D�O�R�U contratado.

Empresa
�2�E�M�H�W�R

Valor (R$) Tipo
Blend BR comércio de Artigos x

Es

Promocionais e Serviços de Plaboraçãodematerial543.000,00 | Aquisiçãode
Transportes — EIRELI
Sanet Comercio e serviços de

a Aquisição de
informática LTDA Aquisição de notebooks 40.020,00 Eee

”
�� Contratação de Serviços

�&�R�Q�W�U�D�W�D�o�m�R

deGráfica e Editora Qualidade Gráficos 645.200,00 Serviços
A

a Serviços de criação,
àTDA Brasil Comunicação e

design, revisão de
�W�H�[�W�R

e 100.000,00 Contrataçãode
Marketing

a Serviçosdiagramação.

Contratos de Consultoria Individual

Em relação a essa modalidade, o critério adotado seguiu o parâmetro de pelo menos
uma contratação de técnico de campo e uma de supervisor de

�F�D�G�D Administração
Regional participante. A seleção se deu

�S�R�U amostragem aleatória simples, e está
disposta abaixo:
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Empresa Valor (R$) Tipo

DJ Queiroz Cunha Consultoria 249.000,00 Técnico de Campo/TO

Jose Henriques Cardoso EIRELI 249.000,00 Técnico de Campo/MG

Arroba Consultoria EIRELI 216.000,00 Supervisor/GO

Decio toh Fpuaria (IRES! sóÉogO | ap. 500,00 Técnico de campo/GO

Agrovieira (Sanida Vieira Farias) 249.000,00 Supervisora/TO

Gustavo Torres Vilaverde EIRELI 216.000,00 Técnico de Campo/MS

Karine Casanova da Silva EIRELI 216.000,00 Técnico de Campo/MS

Karine Casanova da Silva EIRELI 249.000,00 Supervisora/MS

Itamara G de Franca 216.000,00 Técnico de Campo/MA

Cicero Soares dos Santos 216.000,00 Supervisor/MA

João Bruno Martins Ribeiro 216.000,00 Supervisor /BA

Mateusde Melo Lisboa Consultoria �(�P 216.000,00 Técnico de Campo/BA

Gracielle de Brito Sales 216.000,00 Supervisor/MG

Jose Henriques Cardoso �(�,�5�(�/�, 249.000,00 Técnico de Campo/MG

Além das contratações supracitadas, optou-se, também, por �D�Y�D�O�L�D�U as contratações
dos instrutores da metodologia e da �F�R�Q�V�X�O�W�R�U�L�D de salvaguardas ambientais, como

segue:

Empresa Valor (R$) Tipo
Janaina de �$�O�P�H�L�G�D �5�R�F�K�D - Tecnologia, 89.000.00

Consultoria de Salvaguardas
Florestas.

O ambientais

�&�R�I�I�H�D Consultoria Agrícola Eirelli 25.000,00 Instrutor �G�H Capacitação ISA - FIP

Diego Abes Xavier 25.000,00 Instrutor �G�H Metodologia ATEG - FIP

�&�D�U�O�R�V �$�O�E�H�U�W�R Salgueiro Rosa 25.000,00 Instrutor de Metodologia ATEG - FIP

Érique Pedro �G�D �6�L�O�Y�D �&�R�V�W�D 25.000,00 Instrutor �G�H Metodologia ATEG - FIP

Tayrone Freitas Prado 25.000,00 Instrutor �G�H Metodologia ATEG - FIP

4
- RESULTADO �'�2�6 TRABALHOS �5�(�$�/�,�=�$�'�2�6

INFORMAÇÃO01
4.1 Orientações/Recomendações do �%�D�Q�F�R �0�X�Q�G�L�D�O �V�R�E�U�H a execução do

projeto

A equipe do Banco Mundial �U�H�D�O�L�]�R�X a missão de supervisão no período de 17 a 20
de maio de 2021, cujo �R�E�M�H�W�L�Y�R foi verificar os avanços na implementação, a análise
do alcance dos indicadores de implementação do projeto, a identificação dos pontos
críticos da implementação do projeto, as medidas �D�G�R�W�D�G�D�V em relação a pandemia,

em �G�H analisar o planejamento para 2021/2022, incluindo a revisão de �P�H�L�R termo.

Daquela reunião, foi produzido o anexo 4
— “Ajuda memória de gerenciamento

financeiro e desembolsos”, datado �G�H ���� �G�H �P�D�L�R �G�H 2021. O referido
�G�R�F�X�P�H�Q�W�R

apresenta a conclusão de que �³�R�V arranjos de Gerenciamento Financeiro �F�R�Q�W�L�Q�X�D�P

/ mantidos como Satisfatórios”.
Página 4 de 13
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Contudo, cabe o registro do banco quanto a execução financeira por parte do Senar,
a saber:

O maior desafio está nos gastos do SENAR diante das continuidades
das dificuldades encontradas em campo, parte decorrente da
Pandemia, para o atendimento de 4 mil proprietários. Em abril, a

UGP realizou uma série de reuniões semanais com o SENAR para
identificar os principais desafios para o alcance das metas e as

possíveis soluções identificadas estão sendo apresentadas para “não
objeção” do Banco durante esta missão de supervisão.

Insta esclarecer que os gestores do projeto no Senar estão em constante
monitoramento, e acompanham tempestivamente todas as ações físicas e

financeiras do projeto, visando cumprir, na íntegra, o plano de ação do projeto.

INFORMAÇÃO02
4.2 Recomendações da Auditoria Independente contratada para opinar sobre
os demonstrativos financeiros do Projeto

A empresa corresponsável pelo
�S�U�R�M�H�W�R��

Deutsche
�*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W Fir Internationale

Zusammenarbeit — GIZ, contratou a empresa �G�H �$�X�G�L�W�R�U�L�D MRP Auditoria e

Consultoria para analisar, também, os demonstrativos
�I�L�Q�D�Q�F�H�L�U�R�V do projeto do

Senar.

A MRP Auditoria,
�H�[�S�H�G�L�X

o relatório de
�D�X�G�L�W�R�U�L�D datado em 09 �G�H agosto de 2021,

apresentando a opinião sem ressalvas, como segue:

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras e as informações
complementares do projeto acima referidas, apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos
e pagamentos realizados durante o período de janeiro a dezembro

�G�H 2020, bem como, as despesas apresentadas para desembolsos
foram elegíveis e o uso dos recursos está de

�D�F�R�U�G�R com os termos
�G�R

�D�F�R�U�G�R de doação.

Não obstante, apresentou recomendações de pontos de
�P�H�O�K�R�U�L�D ao Senar, que

estão resumidamente dispostas abaixo:

4.2.3.1.1. Nota
�)�L�V�F�D�O

�³�'�H acordo com o resultado
�G�R�V nossos trabalhos, constatamos

despesas apresentadas com nota fiscal manual. �7�D�O procedimento
está em conformidade com a Lei Complementar nº 123, de ���� de
�G�H�]�H�P�E�U�R 2006, (art. 26, $ 6º, inciso Il). Todavia, sugerimos ao

SENAR orientar os fornecedores quanto a recomendação da
emissão de nota fiscal eletrônica.”

4.2.3.1.2. Declaração do Simples
“Com

�E�D�V�H na relação de bens e consultorias, realizamos nossas

análises nas documentações encaminhadas e constatamos a

ausência de padronização nas declarações do Simples Nacional
�H�O�D�E�R�U�D�G�D�V pelos fornecedores, uma

�Y�H�] que �H�[�L�V�W�H�P declarações
emitidas com

�Q�R�P�H

fantasia e outras emitidas com a razão social...”

Página 5 de ����
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5.3.1. Princípio da competência
“De acordo com os resultados dos procedimentos de auditoria
definidos no nosso planejamento de trabalho, constatamos que foram

registradas despesas fora da competência correta...”

5.3.2. Não conformidade do registro contábil na aquisição de

bens
“O custo de aquisição de bens do ativo imobilizado e tangível não

poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o prazo da

vida útil não for superior a
1 (um) ano, nesse caso o custo poderá ser

reconhecido como ativo se for provável que benefícios econômicos
futuros ou potencial de serviços associados ao item fluirão para o

projeto. Constatamos que os bens adquiridos �S�H�O�R SENAR, por meio

Acordo �G�H Doação Nº TFOA8532, foram registrados na despesa...”

Registra-se que o Senar, visando apresentar manifestação acerca das

recomendações expedidas �S�H�O�D MRP Auditoria, enviou às suas Administrações
Regionais o OF. �&�,�5�&�� Nº 0065/2021/DATEG/SE de 06 de agosto de 2021, dando

conhecimento as recomendações e orientando quanto ao atendimento.

APONTAMENTO ����
4.3 Ausência de formalização da descrição dos documentos necessários para
a contratação nas modalidades �G�H Solicitação de Cotação (SDC) e de

Consultoria Individual

Histórico

Com o objetivo de verificar a consistência da contratação dos Técnicos de
�F�D�P�S�R��

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U�H�V e Supervisores para consultoria �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�O do projeto FIP Paisagens
Rurais, foi selecionada uma amostra aleatória de ���� contratações, extraídas de uma

população de ������ contratos celebrados no período de �������� a 2021.

Após a seleção da amostra, foi �U�H�D�O�L�]�D�G�D uma busca �G�R�V documentos
�S�D�U�D

análise

no SENARDOCS. A partir disso, foi verificado se o regulamento do Banco Mundial
descreveria quais os documentos necessários para a contratação de �F�R�Q�V�X�O�W�R�U�L�D
individual para aquisições para mutuários de operações de financiamento de

projetos de investimento. Tendo em vista
�T�X�H

o regulamento não apresentava
claramente a relação de documentos, foi verificado junto à Diretoria de

Administração e Finanças (DAF) a utilização de um check �O�L�V�W para verificação dos
referidos documentos. Com base no check list informado pela DAF, foram

�U�H�D�O�L�]�D�G�D�V

análises nos documentos �X�W�L�O�L�]�D�G�R�V
�S�D�U�D

a formalização dos contratos dos Técnicos,
Instrutores e Supervisores para �F�R�Q�V�X�O�W�R�U�L�D individual do projeto FIP Paisagens
Rurais.

= importante salientar que, considerando que o Banco Mundial, tal como o Senar,
não continham um check �O�L�V�W de documentos definidos para a contratação da
consultoria individual, fato que foi implementado a partir de 25/01/2021, conforme

solicitação da Assessoria Jurídica, algumas fragilidades foram �L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�G�D�V e estão

peabaixo:
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13 casos em que o Termo de Referência não estava devidamente assinado;
Nº INÍCIO DACONTRATADO CNPJ/ CPF TIPO DERSONUICENCIA

CORROCONSULTORIA |
95 565.415/0001-26 Supervisor

/

GOIAS | 298/2019 | 18/12/2019

Técnico de Campo /GUSTAVO TORRES
 MERDEBIRE! 37.491.640/0001-51 | MATO aaDEsoDO | 089/2020 X

Técnico de Campo /

KARINE CASANOVA DA]
37 484,449/0001-82 |

MATO GROSSO DO
|

093/2020
|

18/08/2020SILVA EIRELI
Su

CICERO SOARES DOS Supervisor /

SANTOS 27.346.043/0001-80MARANLIRO 300/2019 | 27/01/2020

pi MARTINS |
35.803.686/0001-33 Supervisor

/

BAHIA | 297/2019 | 18/12/2019

MATEUS DE MELO
�V�U�L�R�V daLISBOA CONSULTORIA| 38.400.201/0001-59

BAHIAPO” | 131/2020 | 14/10/2020
EM PECUÁRIA
GRACIELLE DE BRITO Supervisor / MINAS
SALES 39.336.930/0001-56

SERAIS
����������������

| 26/08/2020

Instrutor
�G�HCOFFEA CONSULTORIA

tuto

AGRÍCOLA EIRELLIME
| 19.:062.464/0001-50 GapeiiaçãoISA- | 243/2019 | 12/11/2019

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

�G�HANTONIO
�&�$�5�/�2�6 DE

SOUZA LIMA JÚNIOR 168.227 .906-59 stideiogiaATEG- | 237/2019 | 01/10/2020

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

�G�H

�'�,�(�*�2 ABES
�;�$�9�,�(�5

����������������������������

| Metodologia ATEG
�² | 238/2019 | 12/11/2019

FIP

CARLOS ALBERTO
�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

�G�H

SALGUEIRO DA CUNHA|
����������������������������

| Metodologia ATEG
- | 239/2019 | 11/11/2019

ROSA FIP
. Instrutor deÉRIQUE PEDRO DA

SILVA GOSTA 919.940.042-15MetodologiaATEG- | 241/2019 | 14/11/2019

Instrutor deTETRONE
�)�5�(�,�7�$�6

|
025.252.071-81 | Metodologia ATEG -

| 240/2019
|

14/11/2019PRADO
Fo

15 casos em que não foram
�Y�H�U�L�I�L�F�D�G�D�V as manifestações de interesse;

Nº INÍCIO DACONTRATADO CNPJ/ CPF TIPO
DE GRE

O
VIGÊNCIA

SOLUTTI CONSULTORIA
PECUARIA

���(�,�5�(�/�,

-| 42.036.594/0001-30 entoqaeampo1435/2021 | 15/09/2021
�+�,�$�*�2 JULIO DO CARMO

AGROVIEIRA (SANIDA
;

Supervisora /

VIEIRA FARIAS)
27.507.487/0001-50

TOCANTINS
908/2021 | 22/06/2021

DJ QUEIROZ �&�8�1�+�$
CONSULTORIA (DANILLO| 41.989.689/0001-06 a �U�D�" 841/2021 | 22/06/2021

�-�$�1�8�$�5�,�2 QUEIROZ)
Técnico de Campo /

GUSTAVO
�7�2�5�5�(�6

; x
ILAVEEDE

�%�,�5�(�/��

������������������������������������

| MATO GROSSODO | 089/2020

Técnico de Campo /

KARINE CASANOVA DA |
57 ������������������������������ | MATO GROSSO �'�2 | 093/2020 | 18/08/2020

SILVA EIRELI
SL

MATEUS DE MELO
º

Técnico de Campo /

131/2020 | 14/10/2020
�/�,�6�%�2�$ �&�2�1�6�8�/�7�2�5�,�$

| *8-400.201/0001-59 BAHIA )
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Nº INÍCIO DACONTRATADO CNPJ/ CPF TIPO
RBOCESSO VIGÊNCIA

EM PECUÁRIA
GRACIELLE DE BRITO Supervisor

/ MINAS

Ap:
39.336.930/0001-56

SERale
136/2020 | 26/08/2020

JOSE HENRIQUES Técnico de Campo /

CARDOSO FERE
40.898.665/0001-89 |

“INAS GERAIS
719/2021 | 12/05/2021

JANAINA DE ALMEIDA Consultoria de

ROCHA - TECNOLOGIA,
|

36.126.610/0001-83 Salvaguardas 335/2020 )

FLORESTAS E MEIO A ambientais

Instrutor de
COFFEA CONSULTORIA aii

AGRÍCOLA EIRELLIME
| 19:062.484/0001-50 patinsISA- | 243/2019 | 12/11/2019

Instrutor de
ANTONIO CARLOS DE

LA to MÍN 168.227.906-59istndologiaATEG -

|
237/2019 | 01/10/2020

Instrutor de

DIEGO ABES XAVIER 935.354.491-20 | Metodologia ATEG -

| 238/2019 | 12/11/2019

FIP

CARLOS ALBERTO Instrutor �G�H

SALGUEIRO DA �&�8�1�+�$�_ ���������������������������� | Metodologia ATEG -

|
����������������

| 11/11/2019

ROSA FIP

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U �G�HÉRIQUE PEDRO �'�$
!

VA �&�2�6�7�$
���������������������������� MetodologiaATEG- | 241/2019 | 14/11/2019

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U �G�H

PATRONEFREITAS |
025.252071-81 | Metodologia ATEG -

|
240/2019 | 14/11/2019

�3�5�$�'�2

�5�(

20 casos em que não foi possível verificar as avaliações consolidadas;

CONTRATADOCNPJ �&�3�) TIPO Haga �,�1�& IDEDA

PROCESSO | VIGÊNCIA

ARRDEACONSULTORIA |
05.565.415/0001-26 | Supervisor

/

GOIAS | 298/2019 | 18/12/2019

�6�2�/�8�7�7�, CONSULTORIA
—

PECUARIA ���(�,�5�(�/�, -| 42.036.594/0001-30
�G�D

1435/2021 | 15/09/2021
�+�,�$�*�2 �-�8�/�,�2

�'�2 CARMO

�$�*�5�2�9�,�(�,�5�$ (SANIDA �6�X�S�H�U�Y�L�V�R�U�D /

�9�,�(�,�5�$ FARIAS)
27.507.487/0001-50

OCANTINS
908/2021 | 22/06/2021

DJ QUEIROZ CUNHA
—

CONSULTORIA (DANILLO| 41.989.689/0001-06
O

841/2021 | 22/06/2021
JANUARIO QUEIROZ)

Técnico de Campo /

GUSTAVO �7�2�5�5�(�6
VILAVERDE �(�,�5�(�/�,

������������������������������������

| MATO aRmESoDO | 089/2020 X

Técnico de Campo /

KARINE CASANOVA DA |
37 484.449/0001-82 | MATO �*�5�2�6�6�2 DO | 093/2020 | 18/08/2020

�6�,�/�9�$ �(�,�5�(�/�,

Ge

SUPERVISORA/
�.�$�5�,�1�( �&�$�6�$�1�2�9�$

DA |
37 ������������������������������ | MATO GROSSO �'�2 | 969/2021 | 31/05/2021

SILVA �(�,�5�(�/�,
�6�6�7

Técnico de Campo /

ITAMARA G DE FRANCA | 35.758.117/0001-13 MARANHÃO 288/2019 | 20/12/2019

CICERO �6�2�$�5�(�6
�'�2�6 Supervisor /

SANTOS
27.346.043/0001-80 MARANHÃO 300/2019 | 27/01/2020

 RelRO MARTINS |
35.803.686/0001-33 | Supervisor /BAHIA | 297/2019

|
18/12/2019

MATEUSDE MELO Técnico de Campo /

LISBOA CONSULTORIA| 38.400.201/0001-59
cent

p
131/2020 | 14/10/2020

�(�0 PECUÁRIA

apo Página 8 de ����



AUDITORIA INTERNA

Nº INÍCIO DACONTRATADO CNPJ/ CPF TIPO
PROCESSO | VIGÊNCIA

GRACIELLE DE BRITO Supervisor / MINAS
SALES 39.336.930/0001-56

GERAIS
136/2020 | 26/08/2020

JOSE HENRIQUES Técnico de Campo /

CARDOSO EIRELI 40.898.665/0001-89
MINAS GERAIS 719/2021 12/05/2021

JANAINA DE ALMEIDA Consultoria de
ROCHA - TECNOLOGIA, | 36.126.610/0001-83 Salvaguardas 335/2020 -

FLORESTAS E MEIO A ambientais
Instrutor deCOFFEA CONSULTORIA

a

AGRÍCOLA EIRELLI ME 19.062.464/0001-50 Spa ISA - 243/2019 | 12/11/2019

Instrutor deANTONIO CARLOS DE
E

SOUZA LIMA JÚNIOR 168.227.906-59 eia ATEG - | 237/2019 | 01/10/2020

Instrutor de
DIEGO ABES XAVIER 935.354.491-20 Metodologia ATEG - | 238/2019 | 12/11/2019

FIP
CARLOS ALBERTO

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U de
SALGUEIRO DA CUNHA 058.844.488-05 Metodologia ATEG - | 239/2019 | 11/11/2019
ROSA FIP

. Instrutor
�G�HERIQUE PEDRO DA

Ê

SILVA COSTA 919.940.042-15 venia ATEG- | 241/2019 | 14/11/2019

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

�G�HFAXRONEFREITAS |
025.252071-81 | Metodologia ATEG -

|
240/2019

|
14/11/2019

�3�5�$�'�2

FIP

09 casos
�H�P que não

candidatos;
foram verificadas as comprovações de experiências dos

Nº INÍCIO DACONTRATADO CNPJ/CPF
�7�,�3�2

�( TGENCIA

Eri CONSULTORIA |

95 565.415/0001-26
|

Supervisor
/

GOIAS
|

298/2019
|

18/12/2019

Técnico de Campo /GUSTAVOTORRES
VLANERDE Ene 37.491.640/0001-51

|
MATO GROSSODO

|
o8e12020 X

Técnico de Campo /

AARINE CASANOVA DA]
���� 484 449/0001-82

|
MATO

�*�5�2�6�6�2 DO
|

093/2020
|

18/08/2020
�6�,�/�9�$ EIRELI

E

BEReNO MARTINS!
35 803.686/0001-33

|
Supervisor

/
BAHIA

|
297/2019

|
18/12/2019

Instrutor deCOFFEA CONSULTORIA
truto

AGRÍCOLA FIRELLI ME
|

19.062.464/0001-50 CapacitaçãoISA
- | 243/2019

|
12/11/2019

InstrutordeANTONIO CARLOS DE
RPA LIMA Or: 168.227.906-59MetodologiaATEG-

|
237/2019.

|
01/10/2020

CARLOS ALBERTO
�,�Q�V�W�U�X�W�R�U de

SALGUEIRO DA CUNHA| 058.844488-05 | Metodologia ATEG -

|
239/2019

|
11/11/2019ROSA FIP

. Instrutor deÉRIQUE PEDRO DA
cama 919.940.042-15MetodologiaATEG

- |
241/2018 | t4r412019

Instrutor deTAN BONE FREITAS |
025.252.071-81

|
Metodologia ATEG

- |

240/2019
|

44/11/2019PRADO
Si

A
asas
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Apesar de todos os candidatos que ficaram em 1º lugar terem enviados os

documentos, não foi identificada uma padronização quanto aos documentos

mínimos necessários para habilitação, por isso, em alguns casos foi enviado apenas
o RG, CPF e comprovante de endereço, em outros casos também foram enviados

os dados bancários, comprovante de CNPJ, certidões negativas, dentre outros

documentos;

Nº INÍCIO DA
CONTRATADO CNPJ/ CPF TIPO

PROCESSO
| VIGÊNCIA

AR COBISUIFORA05.565.415/0001-26 | Supervisor/GOIAS 298/2019 | 18/12/2019

Técnico de Campo /

GUSTAVO TORRES

VILAVERDE EIRELI
37.491.640/0001-51 | MATO amSo DO | 089/2020 X

Técnico de Campo /

Ria ���(�5�$�0 IDA
37.484.449/0001-82 | MATO �*�5�2�6�6�2 DO | 093/2020 | 18/08/2020

�6�,�/�9�$ EIRELI
�6�8�/

pa é UNO iene 35.803.686/0001-33 | Supervisor
/

BAHIA | 297/2019 | 18/12/2019

�-�$�1�$�,�1�$

DE �$�/�0�(�,�'�$ Consultoria de

ROCHA - TECNOLOGIA, | 36.126.610/0001-83 Salvaguardas 335/2020 -

FLORESTAS E MEIO A ambientais

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

�G�H

�&�2�)�)�(�$

CONSULTORIA
di aÃ

AGRÍCOLA EIRELLI ME
19.062.464/0001-50 e ISA — 243/2019 | 12/11/2019

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U

de
ANTONIO CARLOS DE

SOUZA LIMA JÚNIOR
168.227.906-59 Vistodooga ATEG- | 237/2019 | 01/10/2020

CARLOS ALBERTO �,�Q�V�W�U�X�W�R�U �G�H

SALGUEIRO DA CUNHA 058.844.488-05 Metodologia ATEG - | 239/2019 | 11/11/2019

ROSA FIP

i Instrutor de
ERIQUE PEDRO �'�$

SILVA �&�2�6�7�$
919.940.042-15 Metodologia ATEG - | 241/2019 | 14/11/2019

FIP

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U �G�H

TAYRONE estalos025.252.071-81 Metodologia ATEG - | 240/2019 | 14/11/2019
PRADO

FIP

02 casos �H�P que não foram verificadas as análises processuais.

CONTRATADO CNPJ/CPF Tipo ae Início da

Processo Vigência
CICERO �6�2�$�5�(�6 �'�2�6 Supervisor /

�6�$�1�7�2�6

27.346.043/0001-80 MARANHÃO 300/2019 | 27/01/2020

�,�Q�V�W�U�X�W�R�U �G�H

�$�1�7�2�1�,�2 �&�$�5�/�2�6 �'�(

SOUZA LIMA JÚNIOR 168.227.906-59 MeteuininçãaATEG- | 237/2019 | 01/10/2020

Todos os pontos foram reportados a Diretoria �G�H Assistência �7�p�F�Q�L�F�D e Gerencial
a regularização daqueles pontos trariam prejuízo de

re na análise do processo.

XDATeG), objetivando
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Além das fragilidades supracitadas, identificou-se 2 (dois) pagamentos ao prestador
de serviço sem cobertura contratual.

Data de
5

E Ui:

Pagamento Nome Fantasia Nº Processo Valor Original

18/12/2019 Antônio Carlos de Souza Lima Junior 237/2019 9.374,25

18/12/2019 Antônio Carlos de Souza Lima Junior 237/2019 9.374,25

O assunto foi levado a conhecimento da área técnica que informou que o contrato foi
elaborado e enviado para assinatura via correios. Contudo, pela urgência do projeto,
foi autorizada a execução das turmas, tendo por base o resultado da seleção e a

geração do contrato. Ressaltou ainda, que o serviço foi executado e pago, �F�R�Q�I�R�U�P�H
RPAs

�L�Q�V�H�U�L�G�D�V nas respectivas pastas de pagamento no SENARDOCS.

É importante frisar que, o formato de
�D�V�V�L�Q�D�W�X�U�D de contratos no Senar foi

modificado, ou seja, após a elaboração do contrato pela assessoria jurídica, o

contrato é enviado eletronicamente, pelo SENARDOCS, para assinatura eletrônica.
Sendo assim, o fato ocorrido com o fornecedor supracitado tende a não mais
ocorrer.

Recomendação 2021.011.01.01

Elaborar normativo
�T�X�H

detalhe os documentos e procedimentos mínimos das
contratações nas modalidades Solicitação de Cotação - SDC, e Consultoria
Individual, com recursos do

�%�D�Q�F�R Mundial, observando o contido no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de
Investimento.

Recomendação 2021.011.01.02

Estabelecer pontos de controle com o objetivo de mitigar o risco de efetuar
pagamentos a prestadores de serviços antes da assinatura do contrato, evitando
casos

�F�R�P�R

o do processo nº 237/2019, contrato nº 125/2020 prestador de serviços
Antônio Carlos de Souza

�/�L�P�D Junior.

Página 11 �G�H
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5
- CONCLUSÃO

O projeto FIP paisagens Rurais, tem correspondido às expectativas dos gestores do

Senar e do próprio Banco Mundial, como observado nas manifestações tanto de

controles internos quanto de riscos.

Cabe o registro dos avanços realizados pela equipe gestora do projeto, quanto a

integração dos sistemas PGP e SENARDOCS, tal situação automatiza o processo e

evita retrabalho.

Outrossim, com a implementação das recomendações emanadas por esta equipe de

Auditoria Interna, o fluxo interno tende a ser melhorado fazendo com que os

processos atendam as melhores práticas de gestão.

Brasília, 10 de dezembro de 2021
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Revisado,

Chefe-Adi

De acordo,
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