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Controladoria-Geral da União 

 

 

 

RELATÓRIO Nº 201701104 

 

QUAL FOI O TRABALHO 

REALIZADO? 

Auditoria de avaliação das contratações 

realizadas no período de 2011 a 2016, 

mediante análise da concentração em 

adequado quantitativo de fornecedores, da 

regularidade de licitações, dispensas e 

inexigibilidades e da suficiência das 

medidas adotadas para estimular a 

competição nas aquisições efetuadas. 

POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO? 
O trabalho foi realizado com o propósito de avaliar 

as contratações realizadas na unidade. 
 

QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 
A decisão de diretoria de promover licitações no 

lugar de contratações por inexigibilidade, sem 

utilizar-se de planejamento adequado, ocasionou a 

suspensão da produção de passaportes. 

As contratações referentes a aquisição de papel 

filigranados, papel resinado e tinta fiduciária foram 

realizadas sem a apresentação de propostas de 

outras empresas que caracterizassem a existência 

de pesquisa de preços. 

Com relação a mudanças na forma de contratação 

que ocasionaram a suspensão da produção de 

passaportes, foi recomendada a implementação de 

processo com tratamento de riscos que subsidiasse 

a tomada de decisão e mitigasse a ocorrência de 

desvios negativos frente aos objetivos 

organizacionais. 

No tocante à ausência de pesquisa de preços, foi 

recomendada a definição de política de aquisição 

de insumos que contemplasse prazos de 

fornecimento adequados ao processo produtivo e 

tivesse regras claras sobre a metodologia de 

planejamento e o gerenciamento de estoques. 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 

Unidade Auditada: CASA DA MOEDA DO BRASIL 

Município - UF: Rio de Janeiro - RJ 

Relatório nº: 201701104 

UCI Executora: Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 
Senhor Superintendente da CGU-Regional/RJ,  
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201701104, apresentamos os 

resultados dos exames realizados sobre os atos e os consequentes fatos de gestão, ocorridos na 

unidade gestora mencionada acima, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

O escopo do presente trabalho abrangeu as seguintes análises: (i) concentração de contratações em 

uma quantidade reduzida de fornecedores; (ii) regularidade das dispensas e inexigibilidades 

realizadas no exercício de 2016; e (iii) suficiência das medidas adotadas pela estatal no sentido de 

estimular a competição no âmbito de suas aquisições. 

Os trabalhos foram realizados no período de 17/04/2017 a 04/08/2017, por meio de testes, análises 

e informações obtidas com os gestores da entidade, em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Não houve restrição aos trabalhos de auditoria, mas deve-se registrar a ocorrência de atraso nas 

respostas às solicitações, bem como a inconsistência e a baixa confiabilidade das informações 

prestadas. 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

Concentração das licitações realizadas em poucos fornecedores 

Fato 

No período de 2011 a 2016, verificamos que as aquisições por licitação e contratação direta na 

CMB ocorreram da forma registrada na tabela a seguir. 
Tabela 1 - Montantes das aquisições da CMB (em milhares de reais, exceto percentuais) 
Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dispensa 25.645,6 813.521,5 1.008.854,3 2.853,7 5.521,1 1.631,1 

Inexigibilidade 437.533,9 49.890,7 3.217.080,6 80.816,3 6.446,1 122.723,5 

Pregão 91.126,3 97.711,3 8.004,6 385.346,8 793.006,3 677.871,0 

Concorrência 85.451,0 2.309,8 217,7 20.263,2 - - 

Convite 3.763,4 173.903,5 66.289,2 12,8 2,0 - 

Tomada de preços 3.485,4 3.651,2 1.114,1 524,3 - - 

Modalidade de licitação não informada - - - - - 12,0 

Total das aquisições (TA) 647.005,6 1.140.988,1 4.301.560,4 489.817,1 804.975,5 802.237,6 

Total de contratações diretas (TCD) 463.179,5 863.412,2 4.225.934,8 83.669,9 11.967,2 124.354,7 

% TCD sobre o TA 71,6% 75,7% 98,2% 17,1% 1,5% 15,5% 

Total das licitações (TL) 183.826,1 277.575,9 75.625,6 406.147,2 793.008,3 677.883,0 

% TL sobre o TA 28,4% 24,3% 1,8% 82,9% 98,5% 84,5% 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  
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Com o intuito de facilitar a visualização do gráfico a seguir, no qual está registrado o 

comportamento das licitações e das contratações diretas no período de 2011 a 2016, excluímos 

uma aquisição realizada em 2013, no valor de R$ 3,15 bilhões, que fez com que, nesse ano, as 

inexigibilidades totalizassem R$ 3,22 bilhões e as contratações diretas, R$ 4,23 bilhões (74,9% e 

76,4% das aquisições, respectivamente). 

 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  

O gráfico a seguir ressalta a evolução das contratações diretas, que, até 2013, tiveram grande 

representatividade frente ao total das aquisições, mas perderam espaço para as licitações 

(especialmente os pregões, que evoluíram de uma representatividade de 14,1% em 2011, chegando 

a 0,2% em 2013, para 84,5% em 2016, com um pico de 98,5% em 2016). 

 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  

Em quantidade, as aquisições por licitação e contratação direta tiveram a evolução registrada na 

tabela a seguir. 
Tabela 2 - Montantes das aquisições da CMB (em quantidade) 

Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dispensa 5.189 4.478 2.527 1.960 658 683 

Inexigibilidade 173 68 27 30 30 35 

Pregão 1.157 834 858 1.266 1.165 692 

Concorrência 37 8 3 9 - - 

Convite 484 473 27 1 2 - 

Tomada de preços 9 15 2 5 - - 

Modalidade de licitação não informada - - - - - 2 

Total das aquisições (TA) 7.049 5.876 3.444 3.271 1.855 1.412 

Total de contratações diretas (TCD) 5.362 4.546 2.554 1.990 688 718 

% TCD sobre o TA 76,1% 77,4% 74,2% 60,8% 37,1% 50,8% 

Total das licitações (TL) 1.687 1.330 890 1.281 1.167 694 

% TL sobre o TA 23,9% 22,6% 25,8% 39,2% 62,9% 49,2% 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  

O quantitativo de aquisições da CMB apresentou baixa de 80% entre 2011 e 2016, especialmente 

em 2013 e 2015, com decréscimo de 41,4% e 43,3% em relação ao exercício anterior, 

respectivamente. 
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Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  

No que diz respeito à evolução da representatividade frente ao total das aquisições no período 

avaliado, o quantitativo de contratações diretas decresceu 33,2% (76,1% para 50,8%), enquanto as 

licitações tiveram incremento de 105,4% (23,9% para 49,2%), com destaque para o acréscimo de 

198,6% (16,4% para 49,0%) nos pregões. 

 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão  

Analisamos também as aquisições realizadas junto aos dez maiores fornecedores da Casa da 

Moeda do Brasil, no período de 2011 a 2016, cujos montantes estão descritos na tabela a seguir. 

Tabela 3 - Montantes das aquisições junto aos dez maiores fornecedores (R$ Mil, exceto percentuais) 
Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total das aquisições da CMB (TA) 647.005,6 1.140.988,1 4.301.560,4 489.817,1 804.975,5 802.237,6 

Total das contratações diretas (TCD) 463.179,5 863.412,2 4.225.934,8 83.669,9 11.967,2 124.354,7 

Total das licitações (TL) 183.826,1 277.575,9 75.625,6 406.147,2 793.008,3 677.883,0 

M10 – Aquisições 490.875,6 1.035.142,6 4.173.342,6 363.449,1 744.155,0 723.757,8 

M10/TA 75,9% 90,7% 97,0% 74,2% 92,4% 90,2% 

M10 – Licitações 66.329,6 73.877,7 897.542,8 288.843,2 743.945,4 611.816,1 

M10/TL 36,08% 48,11% 88,15% 71,12% 93,81% 90,25% 

M10 - Total das contratações diretas 424.546,0 961.264,9 3.275.799,8 74.605,9 209,6 111.941,7 

M10/TCD 91,7% 97,4% 99,8% 89,2% 1,8% 90,0% 

Fonte: informações da Diretoria de Gestão, retificadas após e-mail de 24/07/2017, emitido por esta equipe, que apontou 

inconsistência nas relações de aquisições/contratações realizadas, fornecidas em resposta ao item 1 da SA 201701104/04.  

Legenda: M10 – Os dez maiores fornecedores da Casa da Moeda  

A leitura da tabela anterior revela que o volume de aquisições da CMB com seus dez maiores 

fornecedores é relevante, situando-se em entre 74% e 97% do montante das contratações no 

período analisado. O pico de concentração ocorreu no exercício de 2013, no qual esse volume 

situou-se acima de R$ 4,30 bilhões em razão de uma única aquisição realizada por R$ 3,15 bilhões.  

A representatividade dos dez maiores fornecedores sobre o total das aquisições (com média 

superior a 86%) e das contratações diretas (baixa em 2015, mas com patamares superiores a 90% 

nos demais exercícios, resultando média superior a 78%) foi significativamente elevada no período 

considerado.  
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Nas licitações, tal perfil se alterou, com essa concentração mantendo-se abaixo de 50% nos 

exercícios de 2011 e 2012 e evoluindo para uma média de 85% nos demais anos. Também merece 

destaque que, em 2016, o volume dessas três formas de aferição (aquisições totais, contratações 

diretas e licitações) com esses fornecedores ficou em patamar superior a 90%. 

 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão // M10 – Os dez maiores fornecedores da Casa da Moeda  

Com relação aos quantitativos, as aquisições junto aos dez maiores fornecedores tiveram o 

comportamento descrito na tabela a seguir.  

Tabela 4 - Montantes das aquisições da CMB (em quantidade) 

Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total das aquisições da CMB (TA) 7.049 5.876 3.444 3.271 1.855 1.412 

Total das contratações diretas (TCD) 5.362 4.546 2.554 1.990 688 718 

Total das licitações (TL) 1.687 1.330 890 1.281 1.167 694 

M10 – Aquisições 92 43 48 64 54 58 

M10/TA 1,31% 0,73% 1,39% 1,96% 2,91% 4,11% 

M10 – Licitações 9 12 35 40 50 50 

M10/TL 0,53% 0,90% 3,93% 3,12% 4,28% 7,20% 

M10 - Total das contratações diretas 83 31 13 24 4 8 

M10/TCD 1,55% 0,68% 0,51% 1,21% 0,58% 1,11% 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão // M10 – Os dez maiores fornecedores da Casa da Moeda 

Ressalta-se da tabela anterior a existência de uma relação inversa entre o volume das aquisições 

em reais e em quantitativos, realizadas entre 2011 e 2016 com os dez maiores fornecedores, 

corroborando o apontamento de concentração em poucas empresas. 

  

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão // M10 – Dez maiores fornecedores da Casa da Moeda  

No âmbito das aquisições realizadas junto aos dez maiores fornecedores, o quantitativo de 

contratações realizadas por meio de licitações (especialmente pregões) teve um crescimento de 

455,6% de 2011 a 2016, de forma que sua representatividade passou de 9,8% para 86,2%, em 

movimento contrário à das contratações diretas, que teve retração de 90,4% (90,2% para 13,8%).  
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Tabela 5 – Licitações e contratações diretas relativas a M10 
Exercício 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

M10 - Total das licitações 9 12 35 40 50 50 

M10 - Licitações/Total 9,8% 27,9% 72,9% 62,5% 92,6% 86,2% 

M10 - Contratações diretas 83 31 13 24 4 8 

M10 – Contratações diretas/Total 90,2% 72,1% 27,1% 37,5% 7,4% 13,8% 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão // M10 – Dez maiores fornecedores da Casa da Moeda 

Ainda que se observe o decréscimo da quantidade de contratações diretas realizadas junto aos dez 

maiores fornecedores, seu baixo percentual, em contraste com a alta representatividade em valores, 

ressalta a existência de concentração das aquisições em poucas empresas.  

O que também reforça esse argumento é o fato de que oito empresas figuraram entre os dez 

maiores fornecedores por dois anos ou mais e ficaram com boa parte dos recursos alocados nas 

aquisições da Casa da Moeda do Brasil.  

Tabela 6 – Empresas que figuraram entre os dez maiores fornecedores (Valores em R$ milhões) 

FORNECEDOR 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor Qtd Valor 

Arjo Wiggins Ltda. (1) 8 156,4 7 202,0 9 289,7 - - - - - - 

Percentual sobre o total 0,1% 24,2% 0,1% 17,7% 0,3% 6,7% - - - - - - 

EBF-Vaz Ind. e Com. Ltda. - - 5 93,5 8 149,9 - - - - - - 

Percentual sobre o total     0,1% 8,2% 0,2% 3,5%             

Fedrigoni Brasil Papéis Ltda. (1) - - 3 50,8 - - 16 147,7 14 251,4 22 303,4 

Percentual sobre o total     0,1% 4,5%     0,5% 30,2% 0,8% 31,2% 1,6% 37,8% 

IC Supply Engenharia Ltda. - - 1 7,6 - - 1 8,0 - - - - 

Percentual sobre o total     0,0% 0,7%     0,0% 1,6%         

Leonhard Kurz Stiftung Kg. 1 5,8 1 15,4 1 21,1 2 47,1 - - 2 23,9 

Percentual sobre o total 0,0% 0,9% 0,0% 1,3% 0,0% 0,5% 0,1% 9,6%     0,1% 3,0% 

Sicpa Brasil Ltda. - - 18 542,3 13 3.361,9 34 30,7 7 5,5 23 73,4 

Percentual sobre o total     0,3% 47,5% 0,4% 78,2% 1,0% 6,3% 0,4% 0,7% 1,6% 9,2% 

Surys Sas - - - - - - - - 2 10,1 1 5,9 

Percentual sobre o total                 0,1% 1,3% 0,1% 0,7% 

Três-S Ferramentas de Precisão Ltda. - - 4 85,2 9 151,7 - - 7 366,9 5 246,9 

Percentual sobre o total - - 0,1% 7,5% 0,3% 3,5% - - 0,4% 45,6% 0,4% 30,8% 

Total das aquisições no exercício 7.049 647,0 5.876 1.141,0 3.444 4.301,6 3.271 489,8 1.855 805,0 1.412 802,2 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão / 1) A Arjo Wiggins foi adquirida pela Fedrigoni em 2015 

Dentre esses oito fornecedores, as empresas Sicpa, Arjo Wiggins, Fedrigoni e Três-S concentraram 

uma parcela significativa dos recursos utilizados na aquisição de insumos nos exercícios de 2011 

a 2016. 

 

Fonte: informações apresentadas pela Diretoria de Gestão 

Essa prática pode deixar a entidade em situação de vulnerabilidade aos interesses desses 

fornecedores, uma vez que é aberta a possibilidade de tornar mais difícil a negociação de preços e 

de condições de fornecimento dos seus produtos, de forma que se faz premente a melhoria dos 

processos de contratação. 

Em resposta ao apontamento de concentração das aquisições em poucos fornecedores, a Casa da 

Moeda do Brasil alegou que essa concentração não constitui irregularidade em si, mas efeito - 

ainda que negativo - da própria realidade do mercado de segurança no qual a estatal atua. 
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Mencionou, ainda, que parte do que caracteriza um documento como sendo de segurança é 

exatamente a dificuldade de falsificação, ressaltando que, embora fosse o ideal que todos os itens 

que compõem uma cédula ou passaporte estivessem disponíveis no mercado, na perspectiva de 

aquisições, não é essa a lógica predominante quando as especificações desses produtos são 

definidas pelo Banco Central ou pelo Departamento de Polícia Federal.  

Afirmou que uma cédula ou um passaporte cujos itens de segurança fossem facilmente comprados 

por um falsário não atingiria seu objetivo, destacando que a característica de itens de tecnologia mais 

avançada - bandas holográficas ou tintas e papéis especiais -, normalmente disponíveis apenas em 

mercados mais restritos, é justamente a concentração em poucos ou em um único fornecedor.  

Também mencionou que, mesmo com efeito reconhecidamente negativo à competitividade nas 

contratações, ao poder de barganha junto aos fornecedores e às pesquisas de preços, esse tipo de 

contratação não pode ser evitado pela CMB ou por qualquer outra gráfica de segurança, pois se 

trata de um risco do próprio negócio.  

Afirmou que é preciso diferenciar empresas interessadas em fornecer determinado produto daquelas 

aptas a fornecê-lo, ressaltando que diversas responderam a consultas dispostas a desenvolver 

determinado produto, mas ainda não o tinham, além de ignorar barreiras patentárias e técnicas 

específicas, e que, por isso, foi indicada, em mais de uma oportunidade, a inviabilidade de competição. 

Por fim, ressaltou que, em casos de viabilidade de competição, ainda que limitada ao mercado 

internacional, ou em sua inviabilidade, todos os esforços foram adotados para que as licitações 

efetivamente ocorressem, com as limitações impostas pela própria realidade do mercado, para que 

todos os requisitos do art. 26 da Lei de Licitações fossem adequadamente observados. 

Embora seja imperativa a aquisição de itens que restrinjam a possibilidade de falsificação e sua 

disponibilidade no mercado fique muito comprometida, reiteramos a necessidade de se construir 

termos de referência que livrem a unidade de uma dependência excessiva em relação a 

determinado fornecedor e que façam aumentar o quantitativo de empresas aptas a ser contratadas. 

Por último, vale mencionar que, durante os debates finais sobre o trabalho de auditoria, a CMB, 

em resposta à versão preliminar deste relatório, informou que participa da Pacific Rim Banknote 

Conference e possui canal aberto e formal com diversas casas impressoras, com as quais 

compartilha informações. 

##/Fato##1.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

1.2.1.1 INFORMAÇÃO 

Utilização de inexigibilidade de licitação para aquisição de papéis e tintas. 

Fato 

Em vista da necessidade de confeccionar passaportes para o Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) e, especialmente, o Departamento de Polícia Federal (DPF), a CMB contratou a empresa 

Fedrigoni Brasil Papéis Ltda., CNPJ 45.943.370/0001-09 (Processos nº 18750.003100/2014-84, 

18750.002323/2015-13 e 18750.001375/2016-45), para aquisição de “papel filigranado, mapa do 

Brasil e papéis resinados diversos” nos valores de, respectivamente, R$ 2.114.194,00, 

R$ 34.157.554,57 e R$ 64.974.850,00.  

Visando a produzir papel moeda para o Banco Central do Brasil, foi contratada a empresa Sicpa 

Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., CNPJ 42.596.973/0001-85 (Processo 

nº 18750.001305/2014-25), para a aquisição de “tinta fiduciária serigráfica” no valor de 

R$ 10.662.490,00.  

Essas contratações, que somaram R$ 112 milhões em 2016, foram realizadas mediante 

inexigibilidade de licitação. Em uma avaliação inicial, entendemos que haveria condições de 

realização da contratação mediante regular procedimento licitatório, tendo em vista que os relatórios 

do DEPAM indicavam haver outros fabricantes de papeis e capas de passaporte no mundo.  
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Contudo, durante a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a CMB esclareceu que as 

especificidades existentes no passaporte brasileiro não viabilizam a competição, destacando que 

essa ressalva consta dos relatórios de análise de mercado acostados aos processos analisados. 

Tal aspecto foi reforçado na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, ao informar que o 

fundamento das “inexigibilidades de licitação para a capa e papeis de passaporte não está na 

inexistência de outros fornecedores desses insumos no mundo – se consideradas as especificações 

genéricas de ‘capas’ ou ‘papéis para passaportes’ –, mas em elementos de segurança, presentes 

nesses insumos quando destinados ao passaporte brasileiro, que, por limitações mercadológicas, 

apenas são fornecidos por uma empresa”. 

A CMB acrescentou que tais elementos são suficientes para justificar a contratação por 

inexigibilidade e que não há intenção do DPF em promover alterações nas especificações do 

passaporte vigente capazes de afastar as restrições apresentadas.  

Durante os trabalhos de auditoria, abordamos a possibilidade de exploração do objeto protegido 

por patente por outros fornecedores em razão de apontamento do Departamento Jurídico (DEJUR). 

Tal modelo envolveria a celebração de acordo comercial entre a empresa eventualmente contratada 

e o detentor do direito, habilitando-o à exploração do objeto. Essa solução seria, em tese, aplicada 

ao fornecimento de tintas e papéis (resinado e filigranado). 

Durante a RBCS, a CMB esclareceu que o licenciamento voluntário da patente existente nos 

insumos em questão, não seria, por si só, suficiente para solucionar a problemática, conforme a 

seguir transcrito: 

“Além disso, o potencial licenciamento voluntário citado nos autos, embora afaste 

determinada restrição patentária à exploração por terceiro, não faz desaparecer, 

instantaneamente, eventual restrição mercadológica, porque a aptidão para fornecer produto 

com determinado elemento de segurança não decorre apenas do direito de explorá-lo”. 

##/Fato##1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 

Deficiência nos processos de aquisição de papéis resinado e filigranado, com impacto na 

produção de passaportes. 

Fato 

Em consulta à relação de aquisições realizadas em 2016, fornecida pela Diretoria de Gestão, 

verificamos a existência de seis contratações voltadas para os papéis resinado e filigranado (total 

de R$ 115.634.318,57), destacando-se que uma delas também incluía papéis autoadesivos de 

segurança, além de duas para papel fiduciário, destinado à produção de cédulas para o Banco 

Central (total de R$ 179.649.276,57), da forma demonstrada na tabela a seguir.  
Tabela 7 – Aquisições de papel e tinta pela CMB em 2016 

Produto/Processo  Demais Pregões Dispensa Inexigibilidade Total (R$) 

Papéis Resinados e Papéis Filigranados - - 101.246.598,57 101.246.598,57 

18750.001375/2016 - - 64.974.850,00 64.974.850,00 

18750.002323/2015 - - 34.157.554,57 34.157.554,57 

18750.003100/2014 - - 2.114.194,00 2.114.194,00 

Papel Autoadesivo e Papel Filigranado 2.908.800,00 - - 2.908.800,00 

18750.003084/2014 2.908.800,00 - - 2.908.800,00 

Papel Couchê sem Fosforescência 1.187.906,31 - - 1.187.906,31 

18750.000031/2015 1.187.906,31 - - 1.187.906,31 

Papel Fiduciário 176.584.692,40 - - 176.584.692,40 

18750.001282/2015 176.584.692,40 - - 176.584.692,40 

Papel Filigranado 10.931.510,00 15.000,00 - 10.946.510,00 

18750.000355/2016    - 15.000,00 - 15.000,00 

18750.000816/2015 10.931.510,00 - - 10.931.510,00 

Papel Offset Colorido 160.000,00 - - 160.000,00 

18750.001540/2016    160.000,00 - - 160.000,00 

Papel Garantia RFB 57g/m² 4.652.170,00 - - 4.652.170,00 

18750.001771/2015 4.652.170,00 - - 4.652.170,00 

Total Geral 196.957.488,71 15.000,00 101.246.598,57 298.219.087,28 

Fonte: informações da Diretoria de Gestão, retificadas após e-mail de 24/07/2017, emitido por esta equipe, que apontou 

inconsistência nas relações de aquisições/contratações realizadas, fornecidas em resposta ao item 1 da SA 201701104/04. 
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Em resposta à SA 201701104/03, na qual questionamos o fato de haver três contratações diretas 

(Processos nº 18750.003100/2014, 18750.002323/2015 e 18750.001375/2016) para a aquisição do 

mesmo tipo de material (papéis filigranado e resinado) em 2016, a Diretoria de Passaportes e 

Impressos (DIPIM) apresentou suas considerações em e-mail de 24/05/2017, do qual extraímos as 

informações registradas nos dois parágrafos a seguir.  

As aquisições dos papéis resinado e filigranado vinham sendo realizadas por inexigibilidade de 

licitação, com base em média mensal de 150.000 passaportes (Processo nº 18750.003100/2014), 

quando a Diretoria Executiva decidiu que a CMB realizaria as compras desses itens mediante 

licitação, com redução do volume adquirido para a mudança do fluxo de aquisições. 

Todavia, essa licitação apresentou atrasos devido a problemas operacionais e em razão da aquisição 

da ArjoWiggins do Brasil Comércio e Indústria Ltda. pela Fedrigoni, o que levou à realização de 

aquisições menores por inexigibilidade para atender à demanda imediata. Em outubro de 2016, foi 

celebrado contrato oriundo do Processo nº 18750.001375/2016, com o objetivo de cobrir a demanda 

de 2017, com previsão de que os insumos chegassem ao estoque em dezembro de 2016.  

Da leitura da resposta apresentada pela DIPIM, percebe-se que a mudança no fluxo de aquisições 

da CMB, buscando afastar a inexigibilidade para licitar a aquisição de seus insumos, não foi 

amparada por um adequado planejamento que permitisse a manutenção dos estoques em níveis 

compatíveis com sua cadeia produtiva, obrigando a gestão a realizar diversas contratações diretas 

para o mesmo objeto.  

Em vista do fato de que a CMB já vinha realizando suas contratações por inexigibilidade de 

licitação, poderia a gestão, motivadamente, adquirir o volume de insumos necessários no modelo 

antigo e realizar o planejamento da licitação de forma segura, afastando o risco de interrupção do 

fornecimento em razão de desabastecimento dos estoques.  

Assim, considerando os fatos apresentados pela DIPIM e a existência de oito processos de 

contratação para a compra de quatro itens de estoque, verificamos a existência de deficiências no 

planejamento das aquisições, redundando em fracionamento dos processos de contratação e perda 

de eficiência e comprometendo eventuais economias atreladas ao ganho de escala. 

##/Fato##Causa 

A deficiência nos processos de aquisição de papéis resinado e filigranado, com impacto na 

produção de passaportes, teve como causa os seguintes fatores: (i) decisão da Diretoria Executiva 

de mudar forma de contratação, sem considerar parecer de área técnica que apontava inviabilidade 

de licitar e sem o adequado planejamento da nova forma de contratação; e (ii) baixa integração dos 

departamentos envolvidos (DIPIM e DIGES) no processo de aquisição de insumos.  

##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

A resposta à alegação desta equipe, de deficiência no planejamento das aquisições, 

consubstanciada no item 3 da Solicitação de Auditoria nº 201701104/05, de demanda de 

manifestação do gestor, foi apresentada pelo Gabinete da Presidência no corpo do e-mail 

transmitido em 11/09/2017 (parágrafos 11 a 13) e pelo Departamento de Gerenciamento de 

Contratações no arquivo anexo (item 3), transcritos a seguir: 

a) Resposta do Gabinete da Presidência – parágrafos 11 a 13 do e-mail 

“[...] 11. Em relação à ‘deficiência no processo de planejamento das contratações, com a 

realização de oito contratações para a aquisição de quatro itens’, registre-se que a CMB, 

enquanto indústria, deve evitar a formação de estoques desnecessários. O modelo ideal é o 

de aquisição por demanda (fornecimento ‘just in time’), para o qual o melhor sistema é o 

de registro de preços.  
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12. Ocorre que, nos cenários de inexigibilidade de licitação, descabe registro de preços, 

que pressupõe licitação prévia. Portanto, o mais adequado, ao invés de estimar quantidades 

anuais para demandas e perdas que oscilam, é realizar contratações diretas por estimativas 

e, sendo o caso, complementar as contratações. Deficiência haveria, ao contrário, se em 

virtude da não materialização de demandas houvesse perda de materiais estocados (ou 

perdas financeiras pela simples existência dos estoques). 

13. Registre-se que a crítica da CGU se dirigiu a ciclos produtivos distintos, de modo que, 

se não era possível o registro de preços, o conservadorismo nas quantidades contratadas 

demonstra prudência, e não uma deficiência de planejamento [...]”. 

b) Resposta do Departamento de Gerenciamento de Contratações – Item 3 

“[...] Cumpre esclarecer que o item trata indistintamente de processos decorrentes de 

contratação direta e de processos em que houve a realização de certame licitatório, por 

meio de pregão processado pelo sistema de registro de preços.  

Com relação aos processos de inexigibilidade para aquisição do mesmo objeto, a saber, 

papéis filigranado e resinado, observa-se que se tratam de aquisições com contextos 

distintos. Em apertada síntese, o Processo nº 3100/2014-84, que resultou em contrato de 

R$ 2.114.194,00, destinou-se a atender a produção de passaporte até maio/2016, enquanto 

era realizada a análise demandada pela Diretoria Executiva quanto a possibilidade de 

licitação do insumo. A segunda contratação, a cargo do processo 2323/2015-13, cujo 

contrato foi de R$ 34.157.554,57, destinou-se a atender a demanda por passaporte até o 

final de 2016, visto que a análise quanto à viabilidade de licitação do insumo ainda 

perdurava. E o processo 1375-2016, de R$ 64.974.850,00, foi destinado a atender a 

demanda do presente exercício, visto que os aspectos patentários e de inviabilidade de 

competição ainda se fazem presentes. Assim, como se vê, os processos tratam de cenários 

distintos, para o atendimento de demandas por passaporte em períodos distintos, nos quais 

observa-se um elemento externo à CMB, a saber, a sazonalidade da demanda por parte do 

cidadão e da previsão orçamentária estabelecida pelo Departamento de Polícia Federal 

(DPF), que podem interferir nos quantitativos inicialmente estabelecidos pela área técnica.  

Já as demandas por papel fiduciário e papel autoadesivo, destinadas ao atendimento ao 

Programa do Banco Central para o fornecimento de meio circulante, foram contratadas por 

meio de processo licitatório na modalidade pregão processado pelo sistema de registro de 

preços. Nesses casos, a afirmação de deficiência ou ausência de planejamento igualmente 

não merece prosperar, visto que o planejamento da contratação se encontra evidenciado 

quando da adoção do sistema de registro de preços para os insumos pretendidos. Como se 

sabe, o registro de preços presta-se a atender as contratações em que não for possível 

definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (artigo 3º § 4º do 

Decreto 7892/2013). No presente caso, a ausência de informação do Banco Central 

(BACEN) quanto aos quantitativos a serem demandados de cada denominação, assim como 

a imprevisibilidade de dotação orçamentária daquele órgão, impõe a adoção do modelo 

aqui tratado como a estratégia a ser seguida, revelando a diligência da área demandante. 

Inclusive a adoção de pregões internacionais vem rendendo frutos no sentido de atender ao 

princípio da competitividade, com participação crescente de empresas estrangeiras. 

Por fim, vale informar que em junho/2017, a CMB aprovou o novo Regulamento de Licitações 

e Contratos, em que estabelece a realização de um plano de demandas, de forma a contemplar 

expressamente o planejamento anual de suas contratações de insumos estratégicos [...]”. 

Na Nota Técnica GABIN nº 05/2017, de 25/10/2017, emitida após a Reunião de Busca Conjunta 

de Soluções, o Assessor de Diretoria Executiva apresentou as considerações transcritas a seguir. 

“[...]Conforme indicado na Reunião, a CMB dispõe de unidades de planejamento e controle 

da produção (PCP) independentes para as fábricas de cédulas, moedas e a gráfica geral 
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(que abrange passaportes). Essas unidades operam a partir das demandas informadas pela 

área comercial e dispõem de sistemas que indicam, com razoável precisão, as necessidades 

de insumo para as ordens de produção. 

As falhas apuradas, portanto, não se relacionam propriamente com o planejamento da 

demanda pelas unidades de PCP. Pelo contrário. Os processos auditados demonstram que 

as quantidades necessárias para a produção eram conhecidas e estavam indicadas. 

Considerando que o planejamento das demandas de insumos para produção já fica a cargo 

de unidades especializadas de PCP, a Recomendação do ponto parece superada [...]”. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada##zAnálise do Controle Interno 

O Gabinete da Presidência, em e-mail em 11/09/2017, alegou que a fragmentação das contratações em 

oito processos visou a evitar a formação de estoques desnecessários e que a contratação direta se deve 

à oscilação da demanda dos insumos utilizados na fabricação de produtos. 

Essa argumentação não foi capaz de afastar as impropriedades inicialmente identificadas, pois 

contraria as informações complementares apresentadas pela Nota Técnica GABIN nº 05/2017, de 

25/10/2017, na qual se evidenciou a existência de um processo de planejamento na organização. 

No que se refere à resposta ao item 3 da SA 201701104/05, os três processos se destinavam a 

atender à demanda de passaporte nos exercícios de 2016 e 2017, não se tratando de cenários 

distintos, mas do mesmo cenário em etapas distintas (maio e final do exercício de 2016 e o 

exercício de 2017).  

Ademais, devemos ressaltar que o contexto foi afetado pela decisão da Diretoria Executiva de 

licitar a aquisição dos insumos de passaportes, que, embora desejável em sua essência, alterou a 

rotina de contratação direta anteriormente existente, que não se amparou em critérios técnicos 

adequados e contrariou o parecer do Departamento de Análise de Mercado – DEPAM, emitido em 

16/04/2015. Destacamos, ainda, que a sazonalidade da demanda de passaportes não é impeditiva 

ao adequado planejamento de aquisições. 

Com relação à aquisição de papel fiduciário e de papel autoadesivo de segurança, reconhecemos 

que o planejamento foi prejudicado pela deficiência em definição da demanda pelo Banco Central. 

Contudo, nossa abordagem limitou-se aos papéis resinado e filigranado, sendo os papéis 

autoadesivos de segurança mencionados por estarem incluídos em um desses processos. 

No que se refere aos elementos apresentados na Nota Técnica GABIN nº 05/2017 e na Reunião de 

Busca Conjunta de Soluções, foi demonstrado que existem rotinas de planejamento das contratações 

na instituição e que a quebra de suprimento ocorrida em 2016 teve origem na Decisão da Diretoria 

Executiva de mudar a forma de contratação, que não considerou o parecer do DEPAM já mencionado 

nem planejou adequadamente a nova forma de contratação. 

Em complemento, tomando como referência os documentos complementares apresentados em 

resposta à constatação 1.1.1.7 do Relatório de Auditoria nº 201603183, observamos [informações 

suprimidas por solicitação da unidade examinada, em função de sigilo, na forma do art. 7º, §3º, da 

Lei nº 12.527, de 12/11/2011], restringindo a demanda prevista curtos períodos e expondo a estatal a 

severo risco de quebra de produção por falta de insumos. 

##/AnaliseControleInterno##Recomendações: 

Recomendação 1: Instituir processo formal visando a garantir que as decisões de diretoria 

relevantes, que envolvam os macroprocessos estratégicos da estatal, sejam instruídos com 

avaliação de riscos capaz de identificar, analisar, avaliar e propor o tratamento dos riscos 

envolvidos, subsidiando o processo institucional de tomada de decisão e mitigando a ocorrência 

de desvios negativos frente aos objetivos organizacionais. 
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1.2.1.3 INFORMAÇÃO 

Atestados de exclusividade na aquisição - mediante inexigibilidade - de papéis resinados.  

Fato 

Na análise dos Processos nº 18750.003100/2014-84, 18750.002323/2015-13 e 

18750.001375/2016-45, referentes à aquisição de papéis resinados e filigranados, não 

identificamos a existência de atestados de exclusividade relativos a papéis resinados que embasem 

a restrição de mercado.  

Verificamos que o atestado referente ao papel filigranado, fornecido pela Empresa Brasileira de 

Celulose de Papel – Bracelpa (CNPJ 33.776.154/0001-29) e pela Indústria Brasileira de Árvores 

– IBÁ (CNPJ 19.508.090/0001-54) teve a exclusividade referenciada e aferida pelo 

DEPAM/DEEMP mediante análise do mercado relevante.  

Com relação à inexistência de atestados de exclusividade para papéis resinados, de acordo com a Nota 

Técnica GAGIN nº 005/2017, de 25/10/2017, os demais insumos foram contratados com fundamento 

no caput do art. 25, no qual os atestados de exclusividade não são exigíveis, embora, segundo 

informou a CMB, igual rigor de análise mercadológica tenha sido adotado pelo DEPAM/DEEMP. 

Destacamos, a seguir, os aspectos relevantes da manifestação da Coordenadoria de Assuntos 

Institucionais (COAI), apresentada em 30/05/2017 em resposta à SA 201701104/03: 

a) os produtos possuem proteção patentária, sendo uma patente nacional para o Papel Filigranado 

Mapa do Brasil (Carta Patente PI 0100247-3) e uma internacional para o Papel Resinado com 

Microcontrolador e Antena (WO 2009/007659 A2), respectivamente, e um pedido de patente 

intitulado Estrutura Segura (PCT/IB2010/001948).  

b) como a Estrutura Segura, solução técnica distinta dos elementos combinados, demanda testes e 

aferição de capacitação técnica de potenciais fornecedores, foi realizado chamamento público;  

c) não há, nos processos de aquisição do insumo Papel Resinado com Microcontrolador e Antena, 

confirmação de qualquer anuência do Departamento de Polícia Federal para a retirada da solução 

concebida;  

d) quando da instauração dos processos de aquisição referenciados, afigurava-se uma conjuntura 

fática que inviabilizava o credenciamento de potenciais fornecedores sem o comprometimento da 

solução conjunta alcançada;  

e) tais limitações indicavam como única alternativa a contratação direta, sob pena de submeter a 

CMB a reveses decorrentes das disposições contidas nos artigos 42 e 44 da Lei de Propriedade 

Industrial ou mesmo de solução de continuidade no fornecimento das cadernetas de passaportes;  

f) o DPF já havia apresentado críticas à realização de mudanças na especificação do produto, 

destacando que o acompanhamento de sua qualidade deve ser sistemático; e  

g) nessa conjuntura, considerando a inexistência de empresas capazes de fornecer o produto objeto 

de patente internacional, não haveria como submeter a CMB ao risco de descontinuidade do 

serviço ou de fornecimento de produto fora das especificações demandadas pelo cliente.  

A partir das argumentações apresentadas, observamos que a restrição mercadológica aventada pela 

CMB decorre basicamente das proteções patentárias sobre os insumos, inexistência de anuência do 

DPF para alteração das características gerais do produto, destacando a existência de críticas 

efetuadas pelo cliente, bem como pela inexistência de fornecedores alternativos no mercado.  

Tratando das proteções patentárias, verificamos que, tanto as patentes quanto os pedidos de 

patente, encontram-se registrados nos órgãos competentes. Contudo, conforme já sinalizado pelo 

próprio DEJUR (Parecer DEJUR/DVCS/COLIC/388/2015), a eventual existência de registro de 

patente sobre determinado produto não é elemento, por si só, capaz de justificar a inviabilidade de 

competição.  
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No tocante à inexistência de outros fornecedores aptos a entregar o produto objeto da patente, o 

credenciamento aventado pela CMB é, de fato, um elemento para a argumentação de eventual 

inviabilidade de competição. Entretanto, há que se considerar que o objeto do aventado 

credenciamento foi o fornecimento do “produto objeto de patente internacional da empresa ARJO 

WIGGINS SECURITY”, indicando que a restrição pode estar na especificação dos insumos e não 

na inexistência de fornecedores no mercado.  

No que se refere à não verificação de veracidade dos atestados de exclusividade, divergindo do 

posicionamento adotado pelo DEJUR no Parecer DEJUR/DVCS/COLIC/388/2015, a COAI, na 

manifestação apresentada em resposta ao item 14 da SA 201701104/03, entende que “o direito 

exclusivo do titular nasce com a efetiva concessão da patente, formalizada pela expedição da 

carta-patente”, e que, “foi demonstrado o direito de exclusividade para o fornecimento do Papel 

Filigranado Mapa do Brasil, dotado de marca d’água e patenteado pela Arjo Wiggins Security 

(patente K151 – BR0100247B1), afigurando-se como licenciada exclusiva a empresa Fedrigoni”. 

Por fim, a COAI afirma que “tal título de propriedade intelectual, por si, já configurava hipótese 

de inexigibilidade, tendo em conta a inexistência de outro licenciamento voluntário, senão aquele 

conferido à empresa Fedrigoni”, e que “a busca das declarações junto à Empresa Brasileira de 

Celulose de Papel e a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ configurou medida de cautela, 

diligência complementar com mero escopo de ratificação da exclusividade já comprovada por 

meio da Carta Patente”.  

Dessa forma, consideramos que foram atendidos os procedimentos previstos nos artigos 25 e 26 

da Lei n.º 8.666/1993, tendo sido colhidos elementos que conferiram razoável segurança da 

inexistência de mercado concorrencial no período da realização das contratações dos processos 

analisados.##/Fato## 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO 

Insuficiência da justificativa de preços na celebração de contratos mediante inexigibilidade 

licitatória para a aquisição de papéis filigranado e resinado e tinta fiduciária.  

Fato 

Nos processos referentes a contratações diretas analisados, verificamos que a Casa da Moeda do 

Brasil celebrou contratos mediante inexigibilidade licitatória com a Fedrigoni, no montante de R$ 

101.246.598,57 - em valores contratados nos Processos nº 18750.003100/2014-84, 

18750.002323/2015-13 e 18750.001375/2016-45, - para aquisição de papéis filigranado e resinado, 

bem como mediante o Processo 18750.001305/2014-25, Contrato nº 42/16, com a empresa Sicpa, 

para aquisição de tinta fiduciária serigráfica ao preço de R$ 10.662.490,00.  

No entanto, as análises efetuadas indicam a existência de deficiências na atuação da CMB no sentido 

de certificar-se da adequação do preço dos produtos adquiridos, contrariando o que determina o inc. 

III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, sejam eles papéis ou tinta, já que essas 

contratações foram efetuadas sem a devida apresentação de pesquisa de preços.  

Não identificamos, nesses processos, proposta de preços de outras empresas, sendo que a CMB 

alega, em manifestações finais que em que pese a identificação de onze potenciais fornecedores 

(Informação SEPO de 08/04/2016 integrante do Processo 18750.002323/2015-13), estes agentes 

não estariam aptos a apresentar propostas dada as especificidades do produto. 

Dessa forma, não há qualquer informação no processo que possibilite uma estimativa em relação 

aos preços praticados. O que se verifica é a existência de uma matriz de custos que, no entanto, 

não compara os valores contratados com nenhum preço praticado por outros fornecedores e 

informa apenas a composição detalhada do custo de cada material adquirido, não sendo possível 

atestar a veracidade dessas informações.  
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Note-se que o Parecer DEJUR nº 17, de 01/09/2015 argumenta sobre o elevado preço da aquisição 

ao questionar “se seria possível a obtenção desse efeito/elemento de segurança através de outro 

tipo de tinta e outro método de impressão e/ou equipamentos, de maneira que a CMB pudesse ir 

ao mercado licitar e não depender da exclusividade dos produtos do atual fornecedor – que detém, 

em tese, proteção legal sobre o insumo, a técnica e o módulo de impressão”. 

Em resposta à SA 201701104/03, na qual solicitamos que fosse justificado o fato de não ter sido 

realizada, nos Processos nº 18750.003100/2014-84, 18750.002323/2015-13 e 

18750.001375/2016-45, pesquisa de preços com outras empresas fornecedoras de papel 

filigranado e de papel resinado, a Diretoria de Gestão se posicionou da seguinte forma:  

“Considerando que o objeto é fornecido apenas pela empresa Fedrigoni e o único ente que 

fabrica, no Brasil, o passaporte com as características do insumo é a própria CMB, não há 

possibilidade de obtenção de orçamento junto a outras empresas de mercado, cabendo, 

única e exclusivamente, o comparativo entre a proposta obtida na presente ocasião e o valor 

da última contratação, com vistas a aferir a vantajosidade (sic) do preço praticado”.  

 

Nos processos já mencionados, não havia pesquisa de preços e constava justificativa de que não 

há fabricantes de material semelhante, embora outras onze empresas tenham se apresentado como 

possíveis fornecedores.  

Em qualquer contratação, deve-se comprovar que o particular a ser contratado cobra de outros 

clientes, por objeto semelhante, preço igual ou similar, de forma que se faz necessário anexar 

documentos idôneos que identifiquem o valor correspondente praticado pelo particular no 

mercado.  

Além disso, a CMB deve fomentar o mercado concorrencial, firmando contrato com outras 

empresas fabricantes de papel para que não se torne refém de uma única empresa, que, na condição 

de única fornecedora, poderá colocar os preços da forma que lhe convier.  

A demonstração da conformidade do preço ajustado com o valor praticado no mercado é condição 

indispensável para assegurar a adequação e a vantagem da contratação, de forma que, quando esta 

decorre de inexigibilidade de licitação, não constitui razão para afastar essa obrigação. 

Nas contratações por inexigibilidade de licitação, essa conclusão encontra respaldo no inc. III do 

parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que impõe a instrução do processo administrativo 

de contratação direta com a justificativa de preço.  

No entanto, a demonstração da adequação do preço praticado se torna mais complexa quando se 

está diante da ausência de competição, uma vez que, nesse caso, não há a possibilidade de redução 

de preços pela disputa entre interessados.  

Nessas situações, a justificativa do preço requer a demonstração de sua adequação levando em 

conta os valores praticados pelo contratado em outros contratos por ele mantidos. Desse modo, 

deve-se demonstrar que a condição de exclusividade não servirá para distorcer o preço praticado. 

Portanto, o valor cobrado da CMB deve ser equivalente ao praticado pelo contratado em ajustes 

firmados com outros órgãos.  

A justificativa do preço nas contratações por inexigibilidade de licitação requer, ainda, a 

demonstração de equivalência do valor a ser cobrado da Administração com os preços praticados 

pela contratada em outros ajustes que contemplem o objeto igual ou similar.  

O TCU compartilha do mesmo entendimento, nos seguintes termos:  

“Também importante é o entendimento pacífico de que a justificativa de preço é elemento 

essencial da contratação, já que a sua validade depende da verificação da razoabilidade do 

preço ajustado, conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. (…) a 

inviabilidade de competição não constitui óbice, por si, à verificação da razoabilidade do 

preço. Diversos são os parâmetros que poderão ser utilizados para se avaliar a adequação 

dos preços, mesmo quando se tratar de fornecedor exclusivo”.  
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Marçal Justen Filho, ao ressaltar a existência de outros métodos possíveis para se evidenciar a 

razoabilidade do preço, entende que, na impossibilidade de justificá-lo com base em contratos 

anteriores firmados entre a Administração e o particular, “o contrato com a Administração Pública 

deverá ser praticado em condições econômicas similares com as adotadas pelo particular para o 

restante de sua atividade profissional”. 

Após essas considerações, podemos concluir que, nos processos referentes a contratações por 

inexigibilidade de licitação, a compatibilidade do preço deve ser comprovada por documentação 

e pesquisas de preço, de forma a impedir que o contratado eleve o valor celebrado. 

##/Fato##Causa 

Insuficiência da metodologia de avaliação de preços da Casa da Moeda do Brasil. 

##/Causa##Manifestação da Unidade Examinada 

Manifestação DEGEC em resposta à SA_201701104/05 – CGU, em 12/09/2017: 

 

“O tópico em apreço trata novamente de itens adquiridos pela a CMB (papéis e tinta), para 

a produção de passaporte e cédulas do meio circulante.  

Nessas situações, a justificativa do preço requer a demonstração de sua adequação levando 

em conta os valores praticados pelo contratado em outros contratos por ele mantidos. Desse 

modo, deve-se demonstrar que a condição de exclusividade não servirá para distorcer o 

preço praticado. Portanto, o valor cobrado da CMB deve ser equivalente ao praticado pelo 

contratado em ajustes firmados com outros órgãos.  

A justificativa do preço nas contratações por inexigibilidade de licitação requer, ainda, a 

demonstração de equivalência do valor a ser cobrado da Administração com os preços 

praticados pela contratada em outros ajustes que contemplem o objeto igual ou similar. 

Considerando a singularidade dos produtos comercializados pela CMB, não há 

possibilidade de realização de pesquisa de preços praticados pelo fornecedor com outros 

órgãos, senão na própria CMB. Tampouco há que se falar em preços praticados pelo 

contratado para objeto igual ou similar de mercado, visto que, no Brasil, apenas a Casa da 

Moeda é responsável pelos produtos derivados dos insumos aqui contratados, alguns 

inclusive em caráter de exclusividade.  

Nesses casos, para a justificativa do preço da contratação, o rito adotado pela CMB em 

todos os processos de contratação direta, é analisar os preços praticados pelo fornecedor 

em contratos anteriores celebrados com a própria CMB para os mesmos objetos, 

solicitando, ainda, a apresentação de sua matriz de custos em que se verificam os custos 

detalhados de cada componente do preço praticado pelo fornecedor, a qual tem sua 

pertinência e variação analisadas pelo Departamento Contábil e Financeiro (DECOF). O 

rito conta com o aval do Departamento Jurídico (DEJUR) e do Departamento de Análise 

de Conformidade (DEPAC).  

Nesse sentido, vale aqui apresentar a evolução dos preços para o item tinta fiduciária 

serigráfica (unidade de medida/quilo), a partir de consulta ao sistema ERP. Observa-se que 

houve a manutenção do preço em 2012 e 2013, e de modo semelhante em 2016 e 2017.  

Destaca-se nos autos que a variação do preço foi inferior à variação do Dólar (informação 

da fl. 317, do processo 1035/2014). Some-se a isso a pouca validade da tinta Spark, estimada 

em 06 (seis) meses, o que não permite aquisições, senão em quantitativos exatos para evitar 

a perda do insumo. 
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Os preços dos papéis resinados e filigranado também são detalhados em matrizes de custo, 

cujos comprovantes são igualmente analisados pelo DECOF quanto a sua aceitação. 

Vale destacar que os contratos dos principais fornecedores de insumos destinados à 

produção foram objeto de renegociação e tiveram seus preços reduzidos, como foi o caso 

dos papéis e tintas aqui tratados”. 

 

Resposta encaminhada pelo Assessor de Diretoria Executiva do Gabinete da Presidência, PRESI 

– Presidência, em 12/09/2017, em atenção ao item 2 da SA 201701104/05 – final:  

 

“14. Também não procede o ponto relacionado à ‘ausência de pesquisa de preços na celebração 

de contratos mediante inexigibilidade licitatória para a aquisição de papéis filigranado e resinado 

e tinta fiduciária’. Isso porque a pesquisa de preços, isoladamente considerada, não constitui 

obrigatoriedade legal. O que a lei exige, de fato, é a justificativa de preço. E ela ocorreu. 

15. A crítica da CGU pela ausência de pesquisas de preços, embora compreensível, 

aparentemente não considera algumas especificidades do mercado específico de segurança. 

A CMB, ao adquirir tais produtos, não ignorava a importância da justificativa de preços. 

Ocorre que os principais métodos preconizados pelas normas, doutrina e jurisprudência 

para a pesquisa de preços são manifestamente inaplicáveis em alguns dos citados casos 

concretos, em virtude de especificidades do mercado. 

16. A CMB é a única empresa brasileira a fabricar cédulas, moedas e passaportes. Portanto, 

é impossível comparar os preços de determinados insumos de segurança com o praticado 

junto a outros órgãos públicos ou privados nacionais. Além disso, tais produtos não 

integram bancos de preços e os fornecedores se recusam a indicar o preço praticado junto 

a outros compradores internacionais ao argumento de sigilo comercial. Por fim, para 

insumos que somente são fornecidos por uma empresa, é inócua qualquer cotação junto a 

outras empresas que não o comercializam. Que opção restaria ao gestor? 

17. A melhor alternativa viável encontrada pela CMB foi a análise de matriz de custos, que 

engloba a própria estrutura de custos do fornecedor, de forma a garantir, no possível, a 

razoabilidade dos preços cobrados e a evitar aumentos arbitrários de preços. A análise de 

matriz de custos foi adotada em diversos casos em que soluções mais ortodoxas se mostraram 

inviáveis, inclusive em processos nos quais a CGU não encontrou pesquisa de preços.  

18. A rigor, o que o art. 26, p.u., III, da Lei de Licitações exige é a ‘justificativa de preço’, 

não uma pesquisa de preços mediante cotações no mercado. A própria Instrução Normativa 

MP/SLTI nº 5/2014, recentemente atualizada pela Instrução Normativa MP/SLTI nº 3/2017, 

ao estabelecer procedimentos para a pesquisa de preços, indicou a pesquisa com 

fornecedores como a última opção - justamente pelas dificuldades e distorções que gera -, 
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admitindo expressamente a utilização justificada de outros métodos. É o caso da matriz de 

custos e é precisamente o que foi feito pela CMB”. 

Após a Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a CMB encaminhou a Nota Técnica GABIN 

nº 05/2017, de 25/10/2017, trazendo para avaliação, propostas de ajustes redacionais e novas 

considerações sobre a problemática. A seguir reproduzimos as informações consideradas 

relevantes para o tratamento da questão, suprimindo os trechos que tratam de ajustes já 

incorporados ao texto da constatação: 

 

“Apesar da CMB não ignorar as melhores práticas para a justificativa de preços, deve-se 

considerar que a CMB é a única empresa no Brasil a adquirir tais insumos, sendo impossível 

a equiparação sugerida com preços praticados por outros órgãos ou os integrantes de 

bancos de preços ou os disponíveis em portais de compras etc. 

Não se trata de ignorar as boas práticas em justificativas de preços ou os principais 

Acórdãos do TCU na matéria, mas da necessidade de conjugar a necessidade de aquisição 

dos insumos com limitações à obtenção de preços impostas pela realidade do mercado. 

Naturalmente, seria incogitável deixar de adquirir capas de passaportes porque não há 

preços registrados por outros órgãos, nem descrição do item em banco de preços, nem 

disponibilidade de preços praticados pelo fornecedor com outros compradores. 

Nesse sentido, para o gestor público responsável pela necessária justificativa de preços, 

haverá, sempre, uma limitação gerada pela realidade do mercado dos insumos de 

segurança. A alternativa para a justificativa de preços deve ser a melhor dentre as 

alternativas possíveis no plano fático. 

A cesta de preços, embora excelente no plano teórico, eventualmente inviabilizará 

aquisições para as quais não há absolutamente nenhuma base de comparação com preços 

históricos ou de terceiros. Exemplifico: em cenário de primeira aquisição de peças de 

reposição para um equipamento importado, apenas disponíveis junto a um fabricante no 

mundo e que se recusa a indicar o preço praticado com terceiros, que alternativa restaria 

ao gestor? A cesta de preços será impossível. E não comprar as peças trará prejuízo muito 

superior ao risco mitigado pela justificativa de preços. 

Determinadas soluções criativas adotadas pela CMB para a justificativa de preços, como a 

análise de representatividade do valor de peças de reposição em relação aos equipamentos, 

ou a análise de matriz de custos para a aquisição de insumos, não decorrem de ignorância 

quanto às práticas mais adequadas ou mesmo das fragilidades dos métodos empregados. 

Mas de escolha trágica (tragic choice) entre abrir mão da aquisição, com prejuízo ao 

interesse público, ou abrir mão dos critérios ótimos de justificativa de preços, face às 

limitações de fato. Aqui, parece razoável que a finalidade pública da aquisição prepondere 

sobre garantias instrumentais, ainda que sejam reconhecidas as fragilidades da escolha. 

Nesse sentido, a análise da matriz de custos do fornecedor - muito mais profunda que a mera 

exigência de planilha de composição de custos, registre-se - se mostrou uma das únicas 

medidas viáveis para a CMB nos casos auditados, e que também consideram os preços 

históricos. 

Registre-se também que a análise de matriz de custos não representa mero recebimento 

acrítico de dados submetidos pelo fornecedor. Nos processos auditados é possível 

identificar críticas e refutações aos dados apresentados pelo fornecedor tanto no processo 

de análise de matriz de custos pelo DECOF como nos processos internos de comparação 

com preços históricos (ANEXO III). 

Quanto à correlação entre variação cambial e preços dos insumos, é preciso destacar que 

variações de custos em insumos dessa natureza - fabricados por fornecedor monopolista 

para comprador monopolista - são multicausais. A variação cambial de materiais 
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importados é relevante, assim como são relevantes os prazos de entregas, lotes econômicos 

de fabricação, dentre outros aspectos que oscilaram nos últimos contratos. 

Isso não significa, obviamente, um endosso irrestrito aos preços praticados ou a 

desnecessidade de que a CMB aprimore continuamente seus mecanismos de justificativa de 

preços em mercados restritos. As melhorias, entretanto, devem ser compatíveis com a 

realidade do mercado”. 

Análise do Controle Interno 

A demonstração da adequação do preço praticado se torna mais complexa quando se está diante 

da ausência de competição, uma vez que, nesse caso, não há um mercado concorrencial formado 

e a possibilidade de redução de preços pela disputa entre interessados resta prejudicada. 

Cabe à CMB demonstrar a conformidade do preço ajustado com o valor praticado no mercado. 

Para tanto, ela deverá buscar formas de aferir, com razoável segurança, que o valor praticado em 

determinado contrato é adequado, valendo-se de contratações similares, históricos de contratação, 

composição de preços ou mediante avaliação de preços com base nos insumos dos materiais e 

demais variáveis que possam vir a compor o preço final do produto, sendo importante notar que 

muitos produtos são atrelados a commodities. 

Além do que, a CMB é a única a fabricar esses itens, mas não a única a adquirir estes insumos. 

Talvez os produtos possam ter alguma característica que os diferencie daqueles que são 

comercializados, como por exemplo o brasão. Mas isso não deveria impedir que se conseguisse 

apurar o valor de material semelhante. 

Posteriormente, a CMB discorre sobre a apresentação da matriz de custos na qual se verificam os 

custos detalhados de cada componente do preço e que foi analisada pelo DECOF, contando com 

o aval do DEJUR e do DEPAC, sendo que esta matriz serviria como justificativa de preço.  

Em manifestação ao Relatório Preliminar foram encaminhadas cópias dos registros de avaliação da 

matriz de custos pelo DECOF. As avaliações denotam que houve tratamento de alguns dos itens da 

planilha de composição de custos (custo um insumo, de energia elétrica, cálculo da margem de lucro, 

e divergências entre alíquotas tributárias), além de requerer ao próprio fornecedor a justificativa do 

preço. Nota-se, com isso, que há espaço para a melhoria da avaliação de preços efetuada pela CMB. 

Cabe ressaltar que a pesquisa de preços não corresponde à justificativa de preços, conforme 

alegado pela PRESI. Entretanto, a pesquisa é considerada um veículo que pode contribuir de forma 

significativa para que se ateste a adequabilidade dos preços contratados. 

Também como possibilidade de se identificar quais preços podem ser considerados como sendo 

de mercado, vale destacar os esclarecimentos fornecidos pelo Acórdão 2170/2007 – Plenário: 

 

“A ‘cesta de preços aceitáveis’ pode ser oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a 

fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos - inclusos aqueles 

constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes 

disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle - a exemplo de 

compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou 

semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das 

fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a 

realidade do mercado”. 

Sobre a pesquisa de preços praticados para aquisição de bens, estabelecia a Instrução Normativa 

nº 5, de 27/06/2014, com a redação anterior à Instrução Normativa nº 3, de 20/04/2017: 

 

“Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes 

parâmetros, observada a ordem de preferência: 

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br; 
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II - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

IV - pesquisa com os fornecedores. 

§ 1º Em observância à ordem de preferência estabelecida nos incisos do caput, a utilização 

do parâmetro seguinte dependerá da impossibilidade, devidamente justificada, de utilização 

do parâmetro que o precede”. 

Entretanto, não foi observada a adoção destes parâmetros bem como não identificamos nos 

processos analisados justificativas para esta não adoção. 

Após essas considerações, e levando em conta as argumentações apresentadas em manifestação 

complementar, reforçamos nosso posicionamento quanto a necessidade de melhoria dos 

procedimentos de avaliação da compatibilidade do preço, podendo esta ser comprovada no processo 

mediante a realização de uma cesta de preços aceitáveis já que existem outros fornecedores aptos a 

produzir os materiais adquiridos, a existência de contratos firmados anteriormente, seja com a 

Administração ou privada, a análise da matriz de custo da empresa a ser contratada e o cotejamento 

com eventuais variações de preços dos insumos de produção, visto que muitos são commodities. 

Assim, a CMB deveria justificar, de forma circunstanciada, o preço contratado, não sendo 

suficiente para o aceite dos preços a simples alegação de impossibilidade de realização de 

pesquisas. O que não se pode é aceitar os preços apresentados pela empresa, que seria a única 

fornecedora dos produtos adquiridos, sem uma análise ou comparação que evidencie a 

razoabilidade dos preços. 

A CMB também apresenta a evolução dos preços para o item tinta fiduciária serigráfica e destaca 

que a variação do preço foi inferior à variação do dólar. No entanto, de acordo com dados coletados 

junto ao site do Banco Central, verifica-se que em 2016 ocorreu uma queda acentuada no valor do 

dólar e do euro em relação ao real – cerca de 19,3% - sem que tal fato tivesse impacto no valor 

dos contratos analisados que deveriam ser referenciados pela moeda estrangeira, já que a Sicpa foi 

contratada com preços referenciados em dólar e a Fedrigoni em euros. 

No contrato de aquisição de tintas, conforme planilha apresentada na Manifestação DEGEC em 

resposta à SA 201701104/05 – CGU, em 12/09/2017, a redução no valor do contrato em cerca de 

2%, bem inferior à queda efetiva do dólar verificada no período. 

No contrato 40/2016, referente à aquisição de papéis, verificamos no respectivo processo a inexistência 

de justificativa para a utilização do euro cotado no valor de R$ 4,525 em 08/04/2016, de acordo com 

proposta apresentada pela Fedrigoni (fls. 404) sendo que, conforme consulta realizada junto ao site do 

Banco Central o valor do euro nesta data é de R$ 4,148. As manifestações complementares 

apresentadas referentes a essa questão não são capazes de afastar os apontamentos efetuado. 

##/AnaliseControleInterno##Recomendações: 

Recomendação 1: Definir política de aquisição de insumos que contemple prazos de fornecimento 

adequados ao processo produtivo e contenha regras claras sobre a metodologia de planejamento e 

o gerenciamento de estoques. 

Recomendação 2: Instruir os processos de aquisição de insumos com estudos e pesquisas baseados 

em critérios e metodologias especificamente desenvolvidos, que não se limitem à análise da matriz 

de custos apresentada pelo fornecedor, e que, valendo-se de fontes alternativas de informação, 

confiram segurança à tomada de decisão quanto ao quesito preço e evidenciem, de forma 

satisfatória, a razoabilidade destes. 
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III – CONCLUSÃO 

 

A partir das análises realizadas, a equipe de auditoria concluiu que, no período de 2011 a 2016, 

houve redução no montante e na quantidade de aquisições realizadas por meio de contratações 

diretas (inexigibilidades e dispensas). No entanto, evidenciou-se que, no âmbito da estatal, em 

termos de valor contratado, ainda há grande concentração de aquisições em uma quantidade 

reduzida de fornecedores. 

Verificou-se, ademais, a partir de análise de contratações realizadas em 2016, que a unidade 

precisa adotar ações no sentido de (i) fomentar a competitividade na aquisição de papéis e tintas, 

insumos utilizados especialmente na produção de passaportes e de cédulas (item 1.2.1.1), (ii) 

aperfeiçoar seu planejamento, de modo a evitar a utilização de uma quantidade significativa de 

contratações para a aquisição dos mesmos insumos (item 1.2.1.2), (iii) instruir melhor seus 

processos de inexigibilidade (item 1.2.1.3); e (iv) adotar uma metodologia capaz de justificar os 

preços dos insumos adquiridos por meio de inexigibilidades (item 1.2.1.4). O presente relatório 

propõe recomendações para tratar as fragilidades detectadas na auditoria. 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de novembro de 2017. 
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