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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2020/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2020: 018 – Compras Governamentais (Licitações)

Ordem de Serviço: 014/2020/AUDIN-UNILA.

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura.

Unidades Subsidiárias: Todas as unidades demandantes dos processos analisados na amostra.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho de auditoria realizado

conforme os preceitos contidos na Ordem de Serviço n. 014/2020/AUDIN-UNILA e em atendimento

ao inciso II do Art. 74 da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de

Controle Interno, do qual  esta  AUDIN é parte  integrante:  “comprovar a legalidade,  avaliar os

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos

órgãos e entidades da Administração Federal”.

A referida  Ordem  de  Serviço  trata  da  análise das  licitações  que  a  Unila  realiza,  quanto  à

conformidade do processo administrativo, em legalidade e eficácia, e também com foco na análise

da motivação da demanda e em relação ao resultado obtido com as aquisições de produtos ou

contratação de serviços, à luz da Lei no 8.666/93 – Lei de Licitações, que norteia, de um modo

geral,  as  aquisições  de  bens  e  contratações  de  serviços  da  Administração  Pública  e  demais

legislação pertinente.

2. ESCOPO

Verificar se as aquisições que a UNILA realiza por meio de Licitações estão sendo efetuadas de 
acordo com a legislação vigente.
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3. AMOSTRA E VALORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Nº Processo Objeto Valor Nº licitação Nº contrato

23422.002137/2018-55

Contratação  de  Outsoursing
de  impressão  com
fornecimentos  de
equipamentos.

R$
829.249,76

12/2018 16/2018

4. INFORMAÇÃO

4.1 Sobre o Processo Licitatório nº 23422.002137/2018-55:

Trata-se  de  licitação  para  contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de  impressão

corporativa,  digitalização  e  reprografia  -  Outsoursing  de  impressão  com  fornecimento  de

equipamentos  reprográficos  digitais  em  regime  de  comodato,  novos  e  de  primeiro  uso,

monocromáticos  e  policromáticos,  em  linha  de  fabricação,  compreendendo,  ainda,  a

entrega/instalação e assistência técnica (mão de obra e reposição de peças, partes ou componentes

necessários), fornecimento de todo o suprimento necessário (cartuchos de tôner, revelador, fusor,

cilindro,  etc),  exceto  o  papel,  além  do  fornecimento  de  sistema  de  gerenciamento  de

cópias/impressões  e  o  treinamento  para  operação,  na  modalidade  franquia  de  páginas  mais

excedente,  conforme  descrição  do  Termo  de  Referência,  fl.  86,  pelo  prazo  de  48  meses,  que

resultou no contrato administrativo 016/2018 (Processo 23422.0012129/2018-28, objeto de análise

de fiscalização de contratos administrativos da AUDIN/UNILA):

O Outsoursing  representa  a  terceirização  destes  serviços  através  de  uma  única
contratação que substitui a aquisição dos equipamentos e de seus consumíveis, a
contratação da manutenção preventiva e corretiva e o procedimento de desfazimento
destes  após sua vida útil.  A solução do presente processo,  quando em execução
contemplará: Fornecimento em regime de comodato de equipamentos novos, não
manufaturados, sem uso anterior e em linha de produção e instalação, configuração
e assistência técnica dos equipamentos, com manutenção preventiva e corretiva e
reposição de peças. Também, com exceção de papel e dos grampos de metal, de
todos  os  suprimentos  e  consumíveis  novos,  não  remanufaturados,  originais  e
genuínos  do fabricante dos equipamentos.  Software de gerenciamento do serviço
contratado e software de gestão de impressão. Repasse tecnológico e suporte aos
usuários da solução. (fl.06)
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Todo  processo  licitatório  deve  ter  a  demanda  devidamente  justificada,  como  determina  a  Lei

8.666/93:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será processada e  julgada em estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

Art.  7º  As licitações  para  a  execução  de  obras  e  para  a  prestação  de  serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
§8º Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das
obras e preços unitários de determinada obra executada.

Como  acima  determina,  na  seara  do  princípio  da  publicidade  tem-se  que  todos  os  atos  da

Administração são públicos e devem ser disponibilizados para qualquer interessado, de livre acesso

para qualquer cidadão, o conhecimento de tudo que foi realizado. O cumprimento deste princípio

possibilita esclarecimento à coletividades sobre os motivos que levaram à Administração Pública

àquela contratação.

A motivação  determina  que  a  Administração  exponha  a  razão  de  suas  decisões.  Assim,  pelo

princípio da motivação nas licitações, é possível averiguar se outros princípios foram respeitados ou

violados. No caso presente, a licitação foi devidamente iniciada com a motivação, como consta no

Documento de Oficialização da Demanda - DOD :

“Toda  atividade  administrativa  e  acadêmica  utiliza-se  de  equipamentos
computacionais,  sistemas  de  informação  e  outras  ferramentas  para  o
desenvolvimento  de  suas  tarefas  diárias.  Em se  tratando  da  UNILA,  como uma
Autarquia, tais necessidades são evidentes tanto para o cumprimento dos princípios
da  Administração  Pública  Federal,  como  da  instrução  processual  e  legalidade.
Como instituição pública de ensino, essa precisa oferecer serviços de impressão de
qualidade ao seu quadro de servidores,  visando a impressão de planos de aula,
avaliações  e  demais  atividades  úteis  no  seu  dia  a  dia.  Dessa  forma,  é  possível
justificar a necessidade do adequado suporte de impressão eletrônica dos processos
da  UNILA,  realizado  através  da  disponibilização  dos  serviços  continuados  de
impressão. (…) Do ponto de vista da eficácia administrativa, a presente contratação
promove:  a  economicidade;  melhoria  na  sustentabilidade  ambiental  da  solução
(através  da  transferência  da  responsabilidade  pela  destinação  dos  resíduos
gerados); racionalização das atividades através da terceirização (maior atenção às
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atividades essenciais face a atividades de execução); economia processual (redução
dos processos licitatórios) para provimento da solução em um único, bem como a
gestão de um único contrato); eliminação dos custos com estoque de consumíveis,
entre outros. (fl. 06-06v)

O processo licitatório analisado foi realizado pela modalidade Pregão, na forma Eletrônica, de nº

12/2018, do tipo menor preço.  A utilização do Pregão Eletrônico para aquisição de serviços de

impressão na Administração Pública tem sua sustentação legal nos seguintes dispositivos:

Lei Federal 10.520/2002: Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo  único.  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  para  os  efeitos  deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Decreto  Federal  5.450/2005:  Art.4º.  Nas  licitações  para  aquisição  de  bens  e
serviços  comuns  será  obrigatória  a  modalidade  pregão,  sendo  preferencial  a
utilização da sua forma eletrônica.
§1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

Decreto 7.174/2010: Art. 9º. Para a contratação de bens e serviços de informática e
automação, deverão ser adotados os tipos de licitação “menor preço” ou “técnica e
preço”, conforme disciplinado neste Decreto, ressalvadas as hipóteses de dispensa
ou inexigibilidade previstas na legislação.
§1º  A licitação do tipo  menor  preço será exclusiva  para a  aquisição de  bens  e
serviços de informática e automação considerados comuns, na forma do parágrafo
único do art. 1º da Lei n. 10.520/2002, e deverá ser realizada na modalidade de
pregão,  preferencialmente  na  forma eletrônica,  conforme determina o art.  4º  do
Decreto   nº 5.450/2005.     
§  2º  Será  considerado  comum o  bem ou  serviço  cuja  especificação  estabelecer
padrão objetivo de desempenho e qualidade e for capaz de ser atendida por vários
fornecedores, ainda que existam outras soluções disponíveis no mercado.

A modalidade escolhida foi justificada no Termo de Referência.

“Para  a  contratação  do  presente  objeto,  optou-se  pela  realização  do  Pregão
Eletrônico. A escolha dessa modalidade licitatória justifica-se no fato de que há uma
maior  flexibilidade  na  composição  do  serviço  e  consequentemente  maior
adequabilidade  temporal  da  solução,  sem comprometer  os  demais  princípios  da
administração  pública.  Dessa  forma,  objetiva-se  que  o  atual  certame  esteja
adequado  às  necessidades  da  UNILA  por  maior  período  de  tempo,  sem  estar
superestimado ao atual. Vale ressaltar que as quantidades solicitadas expressam o
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estudo realizado no órgão como um todo, inclusive visando contemplar as unidades
que se localizam fora do prédio administrativo.”(fl.35)

A Licitação também foi instruída contendo estudos preliminares (fls. 11/13v), análise de riscos (fls.

14/16)  e  termo  de  referência  (fls.  86/98v).  Em  seguida,  foi  encaminhado  para  Parecer  da

Procuradoria (fls.122/135v), com alguns apontamentos e após as alterações que foram acatadas foi

juntado  o  documento  de  Disponibilidade  Orçamentária  (fls.  137),  como  também  o  Edital  de

Licitação (fls. 174/186) e publicado o aviso de Pregão Eletrônico (fls. 195).

Um dos  participantes  entrou  com impugnação sobre  um dos  itens  do  Edital  de  Licitação  (fls.

197/200): “O equipamento deverá possuir painel de no mínimo 8 polegadas. (…) Existem muitos

modelos de maquinários  que contém especificações  mínimas,  e mesmo assim não atenderam o

edital  por  conter  especificações  restritivas  no  Equipamento  III  em  relação  ao  tamanho  painel

TOUCH de no mínimo 8 polegadas,  fabricantes  como X.,  L.,  O.,  Possuem equipamentos  com

painel TOUCH de 7 polegadas. (fls. 198)”.

A impugnação  foi  atendida  e  com essa  alteração  do  Edital,  foi  definida  nova  data  de  Pregão

Eletrônico e publicado no Dou (fls. 217). Foi feito o check list de habilitação dos participantes (fls.

239/245) e em seguida foi realizado o Pregão, com a Ata de realização de Pregão Eletrônico.(fls.

285/291).

Então,  verificou-se  a  habilitação  do  vencedor  e  abriu-se  para  recursos  do  Pregão.  O  segundo

colocado impugnou e foi aceito que o 1º vencedor não cumpriu totalmente o exigido no Termo de

Referência. Assim sendo, o segundo colocado foi considerado vencedor (fls. 299/299v). O terceiro

colocado entrou com impugnação e foi rejeitado (fls. 346).

Por fim, o segundo colocado foi vencedor, a ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

LIMITADA, CNPJ/CPF:84.968.874/0001-27 e aceita a habilitação e a Lista de verificação (ON

02/16 DEGES/MPOG) prosseguiram para adjudicação e homologação da licitação realizada, com a

juntada do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (fls. 350), publicado no DOU (fls. 352),

para então seguir com a definição do valor (fls. 355) e emissão de empenho (fls. 357/360).

Para a realização de todo este caminho percorrido, foram incluídos, no Documento de Oficialização

de  Demanda,  os  resultados  que  o  setor  esperava  alcançar  com  a  contratação  de  empresa

especializada em outsoursing de impressão.
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Em termos gerais, para afirmação de que um resultado foi atingido, deve-se ter uma metodologia

preestabelecida definida. No certame ora analisado, têm-se os resultados almejados, mas não consta

determinação em instrumento aprovado e publicado de Política de Impressões, qual é a metodologia

para aplicar em análise e avaliação dos dados disponíveis para controle do serviço prestado.

Na ausência de metodologia de avaliação definida, por meio de SA 20200001-03/AUDIN/UNILA,

foram solicitados os critérios utilizados para analisar tais resultados. Em resposta, no Memorando

Eletrônico nº 03/2020, o DISUT esclareceu critérios, dos quais, os itens 04, 05, 06 e 07 encontram-

se em estado regular. São eles:

Documento de Oficialização de
Demanda: Resultados a serem

alcançados (fls. 06)

Critérios Informados

4)  Qualidade  e  disponibilidade  dos
recursos de impressão.

Todos  os  equipamentos  que  foram  disponibilizados  na
Unila, eram novos e de excelente qualidade, os suprimentos
que  são  fornecidos  pela  empresa,  são  sempre  novos,  da
mesma  marca  do  fabricante  dos  equipamentos  e  não  são
remanufaturados.
A empresa disponibiliza insumos em aproximadamente 02
dias úteis a partir da nossa solicitação, a fim de mantermos
abastecido o estoque mínimo para atendimento.

5)  Eliminação  de  custo  com
aquisição de equipamentos.

Todos  os  equipamentos  disponíveis  na  Unila,  são  em
sistema de comodato. Não temos custos com aquisição de
equipamentos.

6)  Eliminação  de  custo  com
assistência técnica, peças e partes.

Todos  os  equipamentos  disponíveis  na  Unila,  são  em
sistema  de  comodato.  Não  temos  custos  com  assistência
técnica, peças e partes dos equipamentos.

7) Eliminação de custos com estoque
e  logística  de  equipamentos  e
consumíveis.

Todos  os  equipamentos  disponíveis  na  Unila,  são  em
sistema  de  comodato.  Não  temos  custos  com  estoque  e
logística  de  equipamentos  e  consumíveis  para  os
equipamentos. Com exceção de papel.

Os  resultados  a  serem alcançados  estão  também presentes  no  decorrer  no  processo  em outros

documentos que foram incluídos:
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Estudo Preliminar da Contratação: item 5.3 –
Benefícios a serem alcançados. (fls. 11- 16)

Termo de Referência (fl. 35)

1) Manter a alta disponibilidade no serviço de
impressão;
2)  Equipamentos  de  impressão/cópia  novos  o
que gera menor índice de problemas técnicos;
3)  Agilizar  o  atendimento  de  chamados  que
envolvam  abastecimento  de  suprimentos  e
problemas técnicos em geral, uma vez que essas
são responsabilidades da empresa contratada.
4)  Evitar  o  desperdício  de  recursos  com  a
utilização do software de gestão, que permite a
que a produção de materiais impressos seja com
razoabilidade e equilíbrio, contribuindo também
com a sustentabilidade.
5) Evitar o desperdício de mão de obra com a
realização  de  licitações  diversas,  já  que  a
empresa  contratada  será  a  responsável  pelo
fornecimento,  suprimento  e  reparo  dos
equipamentos e dos insumos.

1. 1)  Aumento  de  produtividade  na  atividade-fim
da instituição.

2. 2) Gerenciamento e controle de custos.
3. 3) Diminuição de desperdício e perdas.
4. 4) Qualidade e disponibilidade dos recursos de

impressão.
5. 5)  Eliminação  de  custo  com  aquisição  de

equipamentos.
6. 6) Eliminação de custo com assistência técnica,

peças e partes.
7. 7)  Atualização  tecnológica  sem  novo

investimento.
8. 8) Eliminação de custos com estoque e logística

de equipamentos e consumíveis.
9. 9) Controle total de documentos impressos (tipo,

quantidade, local).
10. 10) Gerenciamento de equipamentos em rede.
11. 11) Reeducação e aprimoramento do usuário e

aumento da produtividade.
12. 12) Identificação de mau uso e desperdício.
13. 13)  Informações  para  tomada  de  decisões  e

melhoria.

Após encaminhamento dos critérios de análise dos resultados a serem alcançados com a licitação,

foi enviado também, a esta AUDIN/UNILA, Memorando eletrônico nº 07/2020-CTIC, em resposta

à SA 20200001-05/AUDIN/UNILA, Minuta de Política de Impressão. Essa Minuta à época deste

relatório  ainda  não  havia  sido  aprovada  pelo  Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação – CGTIC, como foi informado via e-mail pela CTIC:

“A minuta ainda não foi enviada para apreciação do CGTIC. Temos a revisão do
Plano Diretor de TI como pauta principal do comitê neste momento. Esperamos que
a política de impressão possa entrar na pauta entre abril ou maio. Não há um prazo
definido para implantação da politica, visto que depende dos encaminhamentos que
serão dados pelo Comitê.”(CTIC, 11/03/2020)

Sobre a Minuta, seguem considerações.

7/15



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 
4.1.1 Sobre o art. 12 da Minuta da Política de Impressão.

Por meio do Memorando nº 07/2020 – CTIC, foi encaminhada a Minuta de Política de Impressão e

tem-se estabelecido:

Art. 12 Poderão ser estabelecidas cotas de impressão, a pedido do gestor da macro-
unidade.
Parágrafo único: a organização e hierarquia das unidades no sistema de impressão,
respeitará, sempre que possível, a estrutura organizacional cadastrada no Sistema
Integrado de Gestão – SIG.

Este dispositivo possui alta relevância na Minuta, pois impacta diretamente em custos, vez que

estabelecido  limite  por  unidade  resulta  em  maior  controle  das  impressões,  estabelecendo

planejamento de impressões por setor, evitando desperdícios e desvios de toda a Instituição.

O atendimento do dispositivo acima efetiva o cumprimento da boa gestão pública, à medida que

controle de custos que envolvem recursos públicos atende o princípio de origem constitucional da

função administrativa da eficiência, que orienta que a atividade administrativa seja exercida com

presteza, planejamento e rendimento funcional, com objetivo de resultados positivos para o serviço

público e às necessidades da comunidade e de seus membros.

Importante  ressaltar  que a  determinação destas cotas deverá envolver,  imprescindivelmente,   as

Unidades Administrativas da Unila, uma vez que são as reais conhecedoras da rotina de trabalho de

seu ambiente e saberão expressar a necessidade para o regular desempenho de suas atividades.

Nesse sentido,  sugerimos  a designação de um grupo de trabalho –  ou outro formato que

couber - , a fim de promover estudo do histórico de impressões de cada unidade, com o objetivo de

estabelecer níveis de cotas de impressão por área. No intuito de manter uma perspectiva realista e

viável, reforçamos a sugestão de que o referido estudo deva contar com a participação de membros

da área técnica (TI), representantes das unidades usuárias e alta gestão, representadas pelo Comitê

Gestor de Tecnologia da Informação.  
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4.1.2 Análise do art. 16 da Minuta da Política de Impressão.

Ainda na Minuta de Política de Impressão tem-se que:

Art.  16  Compete  ao  Chefe  imediato,  a  fiscalização  e  a  validação  dos  dados
referentes  ao  consumo  de  impressão  na  unidade,  procedendo  com  os
encaminhamentos cabíveis os desvios de finalidade de uso.

Resta importante ressaltar a necessidade de acompanhamento do uso das impressões pelo Chefe

Imediato de cada setor, pois fiscalização e validação de dados referentes ao consumo de impressão

são  dois  valiosos  instrumentos  de  controle,  que  edificam  gestão  administrativa  no  princípio

constitucional da eficiência, corroborando a importância do item anterior.

A AUDIN/UNILA também acompanhará o cumprimento da execução deste dispositivo por meio de

trabalhos futuros. Para tanto, sugere-se a definição desses responsáveis, a fim de que fiquem claras

as atribuições de todos os servidores – gestores ou não – beneficiados – pelo referido contrato.  

5. RESULTADO DOS EXAMES

5.1  CONSTATAÇÃO 01: Ausência  de  Política  de  Impressão  à  época  do  Processo  Licitatório

23422.002137/2018-55.

Riscos: Controle fragilizado dos resultados determinados no Edital da Licitação, pela inexistência

da política que defina protocolo para avaliação das informações disponibilizadas pelo do serviço de

impressão contratado.

Fato:  Como já  detalhado  neste  presente  relatório,  a  Unila  realizou  processo  de  licitação  para

contratação de empresa de serviços de impressão. A contratação envolveu o valor de R$ 829.249,76

que devem ser geridos à luz dos princípios constitucionais e administrativos.

Para tanto, a análise e avaliação de dados de impressões na rotina dos trabalhos das unidades da

Unila é de muita importância para o eficaz controle da gestão e pode ser feita a partir da escolha de

diferentes abordagens e métodos, definidos no início de contratação desta natureza.

9/15



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 
Uma vez  definidos os resultados que se pretendem alcançar do certame público, é mister que se

atribua  de  forma criteriosa  e  mensurada  os  objetivos,  protocolos  de  uso  e  controles  que  serão

aplicados.

Analisar  dados fornecidos  pelo sistema contratado tem como objetivo  permitir  que  os  gestores

tenham acesso a informações relevantes sobre a Instituição e identifique oportunidades e economia

de  recursos,  facilitando  tomadas  de  decisão.  Assim,  no  contexto  de  análise  de  resultados,  é

imprescindível que existam critérios regulamentados, definidos em Políticas Institucionais.

A prestação do serviço ainda é vigente à data deste relatório e especificamente o acompanhamento

da execução do contrato já é objeto de outro relatório específico desta AUDIN. Porém, do ponto de

vista da realização da licitação, a demanda de contratação de serviços movimenta recursos públicos

e geram resultados que analisados e avaliados possibilitam descobrir se o sentido da aquisição foi

atingido, se o propósito daquela aquisição pública foi cumprido e deste modo, se atinge, por fim, a

motivação da licitação.

Em solicitação de auditoria à CTIC, se questionou se existiam critérios para mensurar os resultados

definidos  na  demanda  da  licitação  em  tela.  O  DISUT encaminhou,  por  meio  de  Memorando

Eletrônico nº 03/2020 critérios para se avaliar os resultados definidos a serem alcançados com o

certame. Porém estes critérios não foram acompanhados de instrumento legal vigente.

No DOD, realizado pela CTIC, constam na fl. 06, os seguintes resultados definidos, que carecem de

previsão legal vigente de Política de Impressão:

Resultado  definido
em Edital

Resposta do Setor sobre a definição de
critério

Análise da Audin

1.Aumento  de
produtividade  na
atividade-fim  da
Instituição.

O  modelo  adotado  para  o  serviço  de
impressão,  permitiu  mais  agilidade  no
processamento  e  realização  de
impressões para os Servidores.
O  modelo  atual  permite  o  Servidor
enviar  as  impressões  para  uma
impressora  virtual  e  liberar  sua
impressão  em  qualquer  impressora
disponível na unidade.
Para  o  Servidor  ficou  muito  mais
simples, pois em caso de algum eventual
problema no equipamento  disposto  em
sua  sala,  basta  o  Servidor  se  dirigir  a

Necessidade  de definição  legal
vigente  na  Unila  em
instrumento  de  Política  de
Impressão do contexto do termo
“produtividade”.
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outro  equipamento  mais  próximo  e
liberar  suas  impressões,  sem  a
necessidade de reenviar ou utilizar outro
computador  para  efetivar  suas
impressões.
Também foi  adicionada a  possibilidade
de  autenticação  via  número  ID,
agilizando o processo de  liberação das
impressões.

2.  Gerenciamento  e
controle de custos.

Através do sistema é possível gerenciar
os custos de impressão, por impressora,
por  tipo  de  impressão  dentre  outras
modalidades.

Necessidade  de  designação  legal
vigente  na  Unila  de  responsável
em Política de Impressão da Unila.

3.  Diminuição  de
desperdício e perdas.

Para realizar qualquer tipo de trabalho é
necessário  estar  autenticado  na
impressora,  desta  forma  somente  são
efetivadas  impressões  quando  o
Servidor  se  dirigir  até  um  dos
equipamentos e liberar suas impressões.
Desta  forma não existe  a  possibilidade
de  se  efetivar  impressões  em
equipamentos  errados,  ou  impressões
serem enviadas, impressas e esquecidas.

Necessidade  de definição  legal
vigente  na  Unila  em
instrumento  de  Política  de
Impressão do contexto do termo
“desperdício” e “perda”.

8.  Controle  de
documentos  impressos
(tipo,  quantidade,
local).

Todas  as  impressões  realizadas  são
autenticadas,  ficam  armazenadas  no
sistema todas as informações referentes
as impressões realizadas.

Necessidade  de  designação  legal
vigente  na  Unila  de  responsável
em Política de Impressão da Unila.

9.  Gerenciamento  de
equipamentos em rede.

Todos os equipamentos são conectados a
rede,  nenhum  equipamento  é  ligado
diretamente a computadores.
Desta  forma  temos  controle  e  acesso
remoto a todos os equipamentos.

Necessidade  de  designação  legal
vigente  na  Unila  de  responsável
em Política de Impressão da Unila.

10.  Identificação  de
mau uso e desperdício.

Através  dos  relatórios  disponíveis  no
sistema  é  possível  identificar  por
exemplo  os  usuários  que  mais
imprimem.
Assim é possível se solicitado verificar
se ocorre mau uso. Sobre o desperdício
vide item 3.

Necessidade  de definição  legal
vigente  na  Unila  em
instrumento  de  Política  de
Impressão do contexto do termo
“mau uso” e “desperdício”.

11.  Informações  para
tomada  de  decisões  e

O sistema disponibiliza vários tipos de
relatórios  que  podem  ser  utilizados  e

Necessidade  de definição  legal
vigente  na  Unila  em
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melhoria. combinados  a  fim  de  auxiliar  em
tomadas de decisões e/ou para melhorias
no serviço de impressão.

instrumento  de  Política  de
Impressão do contexto do termo
“melhoria”.

12.  Melhoria  na
sustentabilidade
ambiental

O  Sistema  disponibiliza  um  widget
(Figura  4)  no  painel  dos  usuários
demostrando  o  impacto  ambiental
baseado  no  quantitativo  de  impressões
realizadas.
Painel do usuário e acessado pelo link:
https://impressao.unila
No  Widget  clicando  em  “Dashboard
ambiental” o usuário e direcionada para
a página do Dashboard (Figura 5).
Os  cartuchos  usados  são  coletados
periodicamente  pela  própria  fabricante
dos  equipamentos  para  que  tenham
destinação correta em seu descarte.

Necessidade  de definição  legal
vigente  na  Unila  em
instrumento  de  Política  de
Impressão do contexto do termo
“melhoria  na  sustentabilidade
ambienta”.

Na ausência de critérios oficialmente previstos em instrumento legal, os resultados determinados no

DOD ficam como determinações abstratas, desprovidas de mensuração que direcione a avaliação

pela  Gestão.  Critérios  como  “produtividade”,  “sustentabilidade”,  “mau  uso”  e  “desperdício”

carecem  de  elaboração  prevista  em  regulamentação  vigente  para  medir  a  extensão,  tanto  de

benefícios  como  de  possíveis  danos  ao  erário.  Após  o  encaminhamento  destes  critérios,  foi

perguntado à CTIC se existe Política de Impressão vigente na Unila. Em resposta à AUDIN, no

Memorando Eletrônico nº 04/2020 - CTIC, esta afirmou:

“1) Política de impressão com a respectiva aprovação e publicação;
 R: A política de impressão está em desenvolvimento.”

Com a confirmação de que a Política de Impressão está em desenvolvimento, foi então solicitado

novamente ao setor, por meio da SA 20200001-05/AUDIN/UNILA, que encaminhasse a Minuta de

Política de Impressão da Unila, que foi enviado por meio de Memorando Eletrônico nº 07/2020 pela

CTIC e em resposta o setor afirmou que:

“(…)  enviamos  anexo  a  minuta  da  política  de  impressão,  que  está  em
desenvolvimento  pela  CTIC e  que  deverá  ser  apreciada  pelo  Comitê  Gestor  de
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Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação,  o  qual  poderá  estabelecer  novos
critérios e regras, de acordo com o que considerar necessário.”

Dois  aspectos  são  importantes  contextualizar  aqui:  o  primeiro  é  a  necessidade  imediata  de

implantação da Política de Impressão, para que sejam estabelecidos, por meios legais vigentes, os

caminhos e determinações das análises e avaliações dos dados do serviço de impressão da Unila. O

que traz como consequência o segundo aspecto: a necessidade de implantação de setor que assuma

a  responsabilidade  por  essas  análises  ou  implantação  de  política  que  designe  os  controles

diretamente para as chefias imediatas, ou ainda, o aproveitamento de um setor já existente, que

possa absorver tais responsabilidades contratuais.

Cumpre ressaltar que a licitação foi justificada com o objetivo de melhorias nos serviços prestados à

população:

“2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Justifica-se a contratação do presente serviço à medida que a UNILA é uma
instituição  pública  de  ensino  e,  como  tal,  precisa  oferecer  ao  seu  quadro  de
professores serviços de impressão de qualidade, visto que tais docentes se utilizam
do parque de impressoras para impressão de planos de aula, avaliações e demais
atividades úteis no seu dia a dia.
2.2. Da mesma forma, os servidores técnicos da instituição necessitam de uma boa
estrutura  de  impressoras  para  executar  seu  labor,  visto  que  toda  a  atividade
administrativa  resulta  em documentos,  que  na  maioria  das  vezes  necessitam ser
impressos,  sendo  absolutamente  necessário  que  a  instituição  disponha  de  bons
serviços de impressão para possibilitar aos servidores a execução de seu trabalho
da forma mais satisfatória possível, permitindo a melhoria nos serviços, prestados à
população.” (fls. 34v, grifo nosso)

No entanto, à luz da auditoria do processo licitatório, a ausência de Política de Impressão vigente à

época impacta na motivação da aquisição, pois a demanda foi construída sem a definição legal de

caminhos que mensurassem benefícios que a contratação de serviço de impressão poderia atingir,

como também de danos que poderiam ocorrer, como também de responsáveis para a execução das

análises de dados.

Na justificativa da demanda consta:

 (…) Do ponto de vista da eficácia administrativa, a presente contratação promove:
a economicidade; melhoria na sustentabilidade ambiental da solução (através da
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transferência  da  responsabilidade  pela  destinação  dos  resíduos  gerados);
racionalização das atividades através da terceirização (maior atenção às atividades
essenciais  face  a  atividades  de  execução);  economia  processual  (redução  dos
processos licitatórios) para provimento da solução em um único, bem como a gestão
de um único contrato); eliminação dos custos com estoque de consumíveis, entre
outros. (fl. 06-06v)

A lei federal de Licitações determina:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento  nacional  sustentável  e  será processada e  julgada em estrita
conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da
moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade  administrativa,  da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.

Empresas que participaram do Pregão foram consideradas habilitadas pois cumpriam a uma série de

requisitos que o Termo de Referência do certame exigia e no decorrer da execução do contrato e à

época deste relatório ainda não é vigente Política de Impressão que possibilite a análise de todos os

dados fornecidos pelo serviço executado pela empresa vencedora, por responsável designado.

Todos estes aspectos são características inerentes da avaliação dos motivos de com quem e porquê a

Administração Pública contrata e como está a gestão administrativa,  conforme princípios legais

norteadores do Direito Público.

Observou-se  que  essa  situação  perpetua-se  essencialmente  pela  falta  de  determinação  das

competências:  quem deve  fiscalizar,  a  TI  ou  a  chefia  imediata?  Qual  o  fluxo  de  fiscalização?

Periodicidade?  Quantas  impressões,  em  média,  seriam  suficientes  para  o  atendimento  de  suas

atividades inerentes?

Não havendo ainda o estabelecimento de decisão acerca desses pontos principais, a avaliação desta

Audin é que a contratação não está usufruindo plenamente das facilidades que foram buscadas pela

licitação em análise.
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RECOMENDAÇÃO:

- Implantação tempestiva de uma política de impressão que aborde protocolos de uso, responsáveis

das unidades e/ou fora delas, a fim de atingir a finalidade específica em que se calçou a contratação

da empresa vencedora do certame: utilização de recursos do software contratado, a fim de promover

redução de custos e controle mais efetivo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente  auditoria  foi  realizada  em  três  etapas:  A primeira  foi  analisada  a  conformidade

documental do processo de licitação, no qual foi verificada a instrução processual da aquisição. Em

seguida, foi analisada a motivação da necessidade de contratação e por fim, se os resultados estão

condizentes com a intenção inicial da aquisição.

Reforça-se que o planejamento deve ser o alicerce de qualquer processo licitatório,  devendo-se

analisar todos os cenários possíveis e necessários que tornem o gasto do orçamento cumpridor de

seus propósitos iniciais, fundamentados na solicitação da demanda.

Esta é a análise.

Foz do Iguaçu, 09/06/2020
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