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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2018/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2018: 6.2.3 LICITAÇÕES, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE

Ordem de Serviço:  009/2018/AUDIN-UNILA

Unidade Auditada:  Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrurura

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. 009/2018/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  orçamentárias,  financeira  e

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

A referida Ordem de Serviço trata da análise dos processos de dispensa e inexigibilidade

de licitação, no intuito de se observar a aderência do elenco de documentos que os compõem, aos

quesitos legais dispostos na legislação vigente. Tais orientações encontram amparo, em especial, na

Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações, que norteia, de um modo geral, as aquisições e contratações no

âmbito do serviço público.

2 ESCOPO

Analisar as aquisições ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2017, nas modalidades de

dispensa e inexibilidade de licitação constantes nos relatórios produzidos pela SEIDI e enviados a

AUDIN por meio do Memorando Eletrônico 2/2018-SEIDI de 01/02/2018. 

3. AMOSTRA E VALORES DAS AQUISIÇÕES

Nº Processo Modalidade Objeto Valor Solicitação
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23422.010185/2017-51
Dispensa de

Licitação

Aquisição de equipamentos e

materiais  via  projeto  FA  –

Estrutura  do  Laboratório  de

Desempenho,  Estruturas  e

materiais.

19.950,00 S.A. 20180001-01

23422.012012/2017-78
Dispensa de

Licitação

Aquisição de equipamentos e

reagentes  para  viabilizar  o

projeto de pesquisa intitulado

“Genética e

Ecologia  da  Paisagem  de

Peixes  de  Riachos  na  Bacia

do Paraná III”. 

23.891,10 S.A. 20180001-01

 23422.015603/2016-16
Inexigibilidade

de Licitação

Contratação  de  assinatura

anual  de  base  de  dados

Enciclo

148.213,00 S.A. 20180001-02

23422.014792/2016-18
Inexigibilidade

de Licitação

Aquisição de base de ebooks

IEEE
90.000,00 S.A. 20180001-03

23422. 004920/2017-98
Inexigibilidade

de Licitação
Solicitação de Capacitação 3.032,00 S.A. 20180001-04

23422. 011950/2017-51
Inexigibilidade

de Licitação

Aquisição  de  Estação  de

Ensino  dos  Sinais

Fisiológicos Integrados

179.220,80 S.A. 20180001-05

23422.001400/2015-61

Inexigibilidade

de Licitação

Aquisição de Softwares Ees;

FEHT;  F-CHART;  PV-

FCHART

29.835,31
S.A 

20180001-06

23422.013956/2017-62
Inexigibilidade

de Licitação
Curso de Capacitação 30.000,00

S.A 

20180001-07

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Observou-se pela análise da amostra um considerável aprimoramento na instrução dos processos, 

em relação ao relatório anterior. 
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Verificou-se, no entanto, em alguns processos, grande volume de documentos que, talvez, pudessem

ser suprimidos ou substituídas as suas impressões por versões digitalizadas, por exemplo. Nesse

contexto, temos email´s, orçamentos e reformulação de minutas projetos básicos, entre outros. A

Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações (CCCL) informou que já há ações no intuito de

minimizar a produção de documentos impressos por versões digitalizadas que serão anexadas aos

processos. 

Ademais  todos  os  elementos  necessários  foram  cumpridos  e  as  dispensas  e  inexigibilidades

restaram frutíferas, não havendo constatações a serem registradas. 

5 RESULTADO DOS EXAMES

5.1 INFORMAÇÃO

Objetiva-se  que  a  Administração  Pública  Federal,  na  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  ao

interesse público,  considere não apenas o preço,  mas a qualidade,  o custo com a utilização e a

conformidade com o dever do Estado de proteção ao meio ambiente, que hoje se traduz em uma

política de desenvolvimento sustentável.

De  um modo geral,  salvo  os  itens  detalhados  nas  análises  individuais  abaixo  apresentadas,  os

processos analisados atenderam à sequência cronológica/documental adequada, além dos estudos

preliminares e justificativas de necessidade, Termos de Referência e documentos de orçamentação ,

quando aplicáveis,  demonstrando que a Administração cumpriu o disposto no regramento legal,

relativo  à  instrução  processual.  Além dos  documentos,  constam ainda  regularmente  as  devidas

justificativas e aprovações das instâncias competentes. 

5.1.1 Dispensas de Licitação

Segue análise dos processos selecionados por meio de amostra, com a finalidade de avaliar a gestão,

controles e governança aplicados aos processos de compras no âmbito da UNILA.
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a) Processo nº 23422.010185/2017-51 – Aquisição de equipamentos e materiais via projeto FA –

Estruturação do Laboratório de Desempenho, Estruturas e Materiais – Art. 24, Inciso XXI, da Lei

8.666/93

A aquisição  ora  analisada  ocorreu  através  do  repasse  de  recursos  provenientes  do  Termo  de

Convênio 07/2017 assinado entre a UNILA e a Fundação Araucária (fls. 41/43). 

Observa-se  já  no  início  do  processo  a  inclusão  de  parecer  preliminar  (fls.  2-3)  da  Seção  de

Inexigibilidade  e  Dispensa  (SEIDI)  acerca  da  demanda  encaminhada  pelo  memorando  SACT

75/2017.  O referido parecer  dá orientações gerais  sobre a demanda e  recomenda a inclusão de

documentação complementar para a instrução do processo. Nesse sentido, cumpre registrar o zelo

aplicado pela CCCL aos autos sob sua responsabilidade, no intuito de prevenir prejuízos futuros e

evitar retrabalhos. 

Vale salientar que o recurso utilizado fora remanejado com a anuência da fomentadora, conforme

esclarecimentos prestados pelo informe constante na página 39.  Às folhas 30 verifica-se um check

list  constando  as  necessidades  estruturais  para  o  recebimento  do  equipamento  proposto  para

aquisição, observando-se não haver empecilhos nesse sentido.  Verifica-se das folhas 44 a 54 a

inclusão  dos  documentos  pertinentes  à  empresa  contratada,  tais  como:  certidões,  cadastros  nos

órgãos competentes e demais elencados na Lei 8666/93. 

Fora encartado ainda o Parecer de Dispensa nº 28/2017, emitido pela Seção de inexigibilidade e

Dispensa (fls. 55-56), observando, entre outros, o valor da aquisição (R$ 19,950,00) e sua aderência

ao projeto de pesquisa do qual derivou a necessidade da aquisição. 

Segue-se a aprovação do projeto básico (fls. 57), aprovação da despesa (fls. 60) e declaração de

disponibilidade orçamentária (fls. 61). 

Após  análise  jurídica  e  adequações,  bem como demais  trâmites,  houve  a  emissão  da  Nota  de

Empenho 2017NE800505, conforme consta nos autos (fls. 85-85v). 

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 
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b) Processo nº 23422.012012/2017-78 – Aquisição de equipamentos e reagentes para viabilizar o

projeto de pesquisa intitulado “Genética e Ecologia da Paisagem de Peixes de Riachos na Bacia do

Paraná III”   – Art. 24, Inciso XXI, da Lei 8.666/93

A aquisição  ora  analisada  ocorreu  através  do  repasse  de  recursos  provenientes  do  Termo  de

Convênio 07/2017 assinado entre a UNILA e a  Fundação Araucária  (fls.  48/50) o valor de R$

23.891,10. 

Observa-se  já  no  início  do  processo  a  inclusão  de  parecer  preliminar  (fls.  3-5)  da  Seção  de

Inexigibilidade  e  Dispensa  (SEIDI)  acerca  da  demanda  encaminhada  pelo  memorando  SACT

93/2017.  O referido parecer  dá orientações gerais  sobre a demanda e  recomenda a inclusão de

documentação complementar para a instrução do processo. Nesse sentido, cumpre registrar o zelo

aplicado pela CCCL aos autos sob sua responsabilidade, no intuito de prevenir prejuízos futuros e

evitar  retrabalhos.   Vale  salientar  que  o  recurso  utilizado  fora  remanejado  com a  anuência  da

fomentadora. 

Destaca-se  o  uso  de  mídia  do  tipo  CD  com alternativa  para  a  apresentação  das  pesquisas  de

mercado,  conforme fl.  28.  Tal  opção é  uma forma econômica  e  eficaz  para  a  incorporação de

documentação  necessária,  porém extensa,  ao  processo  administrativo.  Nesse  sentido,  o  mesmo

poderia ter sido usado como solução para a inclusão das folhas 11 a 25, uma vez que compõem o

projeto de pesquisa que originou a demanda. 

Após análise jurídica e adequações,  bem como demais trâmites, houve a emissão das Notas de

empenho 2017NE800660, 2017NE800661 e 2017NE800662 conforme consta nos autos (fls. 137-

140). 

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 

5.1.2 Inexigibilidade de Licitação

Segue análise dos processos selecionados por meio de amostra, com a finalidade de avaliar a gestão,

controles e governança aplicados aos processos de compras no âmbito da UNILA.
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a)  Processo  nº  23422.015603/2016-16  –  Contratação  de  Assinatura  Anual  de  Bases  de  Dados

ENCICLO -  Art. 25, caput, da Lei 8.666/93

 O processo supra citado trata da solicitação da renovação da compra da assinatura de base de dados

da Enciclo para a Biblioteca da Unila, no valor de R$ 148.213,00. 

Tal aquisição, conforme fls 03-04, justificou-se pelo foco da Universidade nas temáticas Latino-

Americanas, necessitando de fontes de informações confiáveis, tal como se apresenta a referida

empresa Enciclo. Nesse sentido, o fornecedor apresentou a declaração de exclusividade (fls. 29). 

O contrato nº 14/2017 fora firmado em 16/05/2017, sem nenhuma intercorrência relevante, assim

como designados gestores e fiscais do referido contrato conforme se observa nas fls. 142- 142v. 

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 

b) Processo nº 23422.014792/2016-18 – Solicitação de aquisição a Base de Ebooks IEEE

Art. 25, caput, da Lei 8.666/93

Trata o processo administrativo de assinatura perpétua de acesso aos livros eletrônicos da IEEE, que

gerou o Contrato nº15/2017 assinado em 30/08/2017 (fls. 143 a 149) entre a Unila e a EBSCO

Brasil Ltda, no valor de R$ 90.000,00.

Consta nos autos o Projeto Básico devidamente aprovado (fls. 55), a Declaração de Disponibilidade

Orçamentária (fls. 56), bem como as certidões e demais documentos necessários para a habilitação

do fornecedor.  Consta a designação dos servidores para a gestão e fiscalização do contrato firmado

(fls. 142), o Termo de Contrato nº15/2017 (fls. 143) e as devidas contabilizações e extratos. 

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 

c) Processo nº 23422.004920/2017-98 – Solicitação de capacitação para as servidoras K. G. e D. I.

da S. N. – Seminário Nacional de Casos Práticos da Planilha de Custos e Formação de Preços da IN

nº02/08 - Art. 25, I , da Lei 8.666/93
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O processo administrativo em tela trata da contratação de empresa privada para o fornecimento de

capacitação acerca da IN 02/08, requerida por duas servidoras do Departamento de Contratos da

Unila no valor  total de R$ 6.443,00.

A justificativa  de necessidade  de  mais  de um servidor  na  mesma ação foi  a  reestruturação da

Divisão de Fiscalização de Contratos, bem como a necessidade de servidores com conhecimento e

capacidade técnica para auxiliar as demais áreas no planejamento de novas contratações. 

Nesse sentido, houve manifestação do então Coordenador de Compras, Contratos e Licitações (fls.

18) pela autorização de apenas uma das participações, considerando o alto valor da capacitação,

ratificado pelo Parecer SECADES/DDPP/PROGEPE 026/2017 (fls. 19-20v), diminuindo o valor do

contrato para R$ 3.032,00. 

A modalidade escolhida para a contratação foi amplamente tratada pelo Parecer SEID nº020/2017

(fl.s 34-34v),  assim como houve a inclusão dos documentos habilitatórios regulares.

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 

d) Processo nº 23422.011950/2017-51 – Aquisição de Equipamento Estação para Ensino e Pesquisa

dos Sinais Fisiológicos Integrados – Art. 25, caput , da Lei 8.666/93

Assim como observado nos processos de dispensa de licitação analisados anteriormente, houve a

inclusão  já no início do processo de parecer preliminar (fls. 12-15) da Seção de Inexigibilidade e

Dispensa (SEIDI) acerca da demanda encaminhada pelo memorando SACT 90/2017. O referido

parecer  dá  orientações  gerais  sobre  a  demanda  e  recomenda  a  inclusão  de  documentação

complementar para a instrução do processo. Nesse sentido, cumpre registrar o zelo aplicado pela

CCCL aos  autos  sob  sua  responsabilidade,  no  intuito  de  prevenir  prejuízos  futuros  e  evitar

retrabalhos. 

Conforme justificativa  do Projeto Básico (fls.  17/18)  a  pretensa  aquisição justifica-se por  duas

características exclusivas detalhadas no referido Projeto, consideradas fundamentais para atender

aos  objetivos  institucionais  da  Unila.  A aquisição  fora  efetivada  por  meio  da  importação  do

equipamento, montando o valor de R$ 201.639,34
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 Em despacho SEIDI/DICOM/CCCL Nº 156/2017 (fls. 47)  a Divisão de Dispensa e Inexigibilidade

manifesta-se  pelo  deferimento  da  aquisição,  uma  vez  apresentados  todos  os  quesitos  legais

necessários ao trâmite regular do processo. 

Não havendo óbice, a aquisição e entrega ocorreram na sequência. 

e)  Processo  nº  23422.001400/2015-61 –  Aquisição  de  Softwares  (EES;  FEHT;  F-CHART; PV-

FCHART) – Art. 25, caput , da Lei 8.666/93

O processo  administrativo  em epígrafe  tem por  objeto  a  solicitação  de  aquisição  de  03  (três)

licenças  acadêmicas  perpétuas  do  software  EES  que  seriam  utilizadas  pelo  Instituto  Latino

Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território (ILATIT), no valor de U$ 8.250,00 ou – em

valores da época – R$ 29.835,31. 

Tendo toda a instrução apresentado consistência e feitos os devidos ajustes, observa-se, por parte

desta AUDIN, adequação à legislação vigente e apresentação de todos os elementos necessários. 

f) Processo nº 23422.013956/2017-62 – Curso de Capacitação em Dispensa e Inexigibilidade – Art.

25, caput , da Lei 8.666/93 

O processo administrativo em tela trata da contratação da empresa NP Treinamentos e Cursos Ltda

ME, para o fornecimento de capacitação in company de Dispensa, Inexigibilidade e Adesões a Atas

de Registro de Preços, a ser realizado em Foz do Iguaçu na UNILA. 

O  valor  pago  pelo  evento  foi  de  R$  30.000,00  referindo-se  à  participação  de  22  servidores,

incluindo material e certificado. 

A modalidade escolhida para a contratação foi amplamente tratada pelo Parecer SEID nº 38/2017

(fl.s 49-49v), consta às fls. 78 a Autorização da Contratação Direta e Ratificação do Magnífico

Reitor. 

No entanto, observou-se a impossibilidade da realização da capacitação ainda no ano de 2017, o que

deteve a continuidade do processo, uma vez que respeitando o princípio da anualidade orçamentária

o orçamento de um exercício não poderá custear despesas que terão seu fato gerador ocorrido em

exercício diverso. 
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Observou-se que toda a tramitação deu-se de forma adequada, no entanto não houve a celeridade

necessária para acompanhar os prazos contábeis estabelecidos pela legislação, o que frustrou o uso

da verba no atingimento de tal finalidade. 

Foz do Iguaçu, 01/08/2018.
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