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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2020/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2020: 018 – Compras Governamentais (Licitações, Dispensas, Inexigibilidades e 

SRP).

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
ambos de

2019

23422.016829/2019-98
Prestação  de  serviços
continuados  com  foco  na
atividade de jardinagem. 

Valor total da
Licitação: R$
987.428,88

Específico para
Jardinagem: R$

95.999,76 

31/2019 39/2019

4. INFORMAÇÃO: 

4.1 Análise do Processo Licitatório

A presente  análise  possui  como  foco  a  auditoria  de  licitação  para  a  contratação  de  serviços

terceirizados na manutenção de jardinagem da Unila.  A análise foi realizada em dois processos

administrativos: o primeiro, no processo físico da licitação realizada de n. 23422.012773/2018-03 e

o  processo  na  forma  digital  específico  da  contratação  do  serviço  de  jardinagem,  de  n.

23422.016829/2019-98, disponível no sistema SIPAC da Unila.

Trata-se,  portanto,  de  licitação  para  contratação  indireta.  Em 2018,  a  União  editou  o  Decreto

Federal 9.507/18, estabelecendo a distinção entre o cabimento da terceirização na administração

direta, autarquias e fundações públicas e nas empresas estatais e subsidiárias. Com efeito, de acordo

com  o  artigo  3º  do  Decreto  citado,  não  serão  objeto  de  execução  indireta  (terceirização)  na

administração direta, autárquica e fundacional, os serviços:

Art.  3º  Não  serão  objeto  de  execução  indireta  na  administração  pública  federal  direta,
autárquica e fundacional, os serviços:

I  -  que  envolvam  a  tomada  de  decisão  ou  posicionamento  institucional  nas  áreas  de
planejamento, coordenação, supervisão e controle;
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II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III  -  que  estejam relacionados  ao  poder  de  polícia,  de  regulação,  de  outorga de  serviços
públicos e de aplicação de sanção; e

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou
da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os incisos do caput poderão
ser executados de forma indireta, vedada a transferência de responsabilidade para a realização de
atos administrativos ou a tomada de decisão para o contratado.

Assim, os serviços auxiliares de atividade-meio poderão ser executados de forma indireta, vedada a

transferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a tomada de decisão

para o contratado. 

Em outubro de 2018, foi iniciado o certame para contratação de serviços de natureza contínua para

manutenção dos imóveis que a Unila utiliza. Conforme o Termo de Referência (Fl. 43, processo

23422.016829/2019-98), a contratação desta natureza consiste:

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
5.1.1. Serviços de auxiliar de almoxarifado, jardinagem e serviços de vigia de forma continuada
com dedicação exclusiva de mão de obra.
5.1.2. A contratação decorre de serviço essencial, que deve ser executado de forma contínua.
5.1.2.1. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam
atender  à  necessidade  pública  de  forma  permanente  e  contínua,  por  mais  de  um  exercício
financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades
finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de
um serviço público ou o cumprimento da missão institucional (Art. 15 da IN n.º 05/2017).

A licitação foi justificada nos seguintes termos:

“Justifica-se  e  motiva-se  a  contratação tendo  em vista  a  necessidade  em manter  os  serviços
continuados  na  área  de  apoio  administrativo  e  de  atividades  auxiliares  na  UNILA,  com
fornecimento de equipamentos necessários, uma vez que a empresa que presta serviços atualmente
(Contrato n. 24/2015) manifestou que não terá mais condições de executar o contrato.” (termo de
abertura do processo 23422.012773/2018-03, fl. 01 e DOD, fl. 04).
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A modalidade  escolhida  foi  conforme  despacho  DELIC/CCCL  Nº  11/2019  (Fl.  105,  processo

23422.012773/2018-03):

“Foi elaborado edital para PREGÃO TRADICIONAL para SERVIÇOS CONTINUADOS COM
MÃO DE OBRA EXCLUSIVA; na forma de AMPLA CONCORRÊNCIA (conforme legislação); na
sua forma COMPLETA, por se tratar de serviço e dado o valor envolvido”.

 Foi então realizada a licitação para 03 postos de jardineiro, por meio de Pregão Eletrônico de nº

04/2019, tendo como objeto “Serviços de terceirizados na área de apoio administrativo, atividades

auxiliares e vigias”, e como resultado do Pregão 04/2019, a empresa vencedora de razão social

“Instituto Interamericano de Desenvolvimento Humano”, CNPJ 10427965/0001-19, no valor de R$

1.480.380,65,  sendo  considerada  15,44%  a  vantajosidade  econômica  obtida  (Despacho  nº

1742/2019 - DICOM/CCCL/PROAGI: resultado da Licitação, processo 23422.012773/2018-03, fl.

401).

Em seguida, houve impetração de mandado de segurança pela empresa Grabin Obras e Serviços

Urbanos – Eireli contra a empresa vencedora, que foi acatado pela Justiça Federal inicialmente pela

concessão de liminar para a suspensão do Pregão realizado e posteriormente, já em sentença, foi

excluída a suspensão do Pregão Eletrônico 04/2019 para a suspensão da participação do respectivo

vencedor (Fl. 419/421 e 435/436, processo 23422.012773/2018-03).

Ainda, no decorrer do ano de 2019, o governo federal, por meio do Decreto 9.471/2019 alterou o

Decreto 9.711/2019 modificando o orçamento previsto ao Ministério da Educação e em decorrência

dessas alterações do orçamento, foi solicitado ao setor responsável o cancelamento do Pregão, nos

termos da solicitação abaixo (Fl. 426, processo 23422.012773/2018-03) e em seguida aprovado pela

PROAGI (Fl. 428, processo 23422.012773/2018-03):

Processo 23422.012773/2018-03
DESPACHO Nº 8931/2019 - COINFRA/PROAGI
Foz Do Iguaçu-PR, 08 de julho de 2019.
Prezado Sr. Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura,
Considerando: o Parecer de Força Executória da Procuradoria Federal junto à UNILA, às folhas
423 a 425, que informa: "A decisão determina a suspensão da participação da empresa Instituto
Interamericano  de  Desenvolvimento  Humano  no  Pregão  Eletrônico  no  00004/2019  (ev.  01,
EDITAL 4 e ev. 4, OUT 6), até decisão final desta ação, competindo à Unila, no exercício de seu
poder discricionário e  de autotutela,  promover as  medidas jurídico-administrativas adequadas
para continuidade da prestação do serviço público."
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O Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, Dispõe sobre a programação orçamentária e
financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o
exercício de 2019;
O Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019, Altera o Decreto n o 9.711, de 15 de fevereiro de
2019,  que  dispõe  sobre  a  programação  orçamentária  e  financeira,  estabelece  o  cronograma
mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2019;
A Relatoria da Comissão de Acompanhamento do Orçamento da UNILA, presente no processo nº
23422.007419/2018-31;
Solicita-se a revogação do Pregão nº 04/2049 para procedermos com a redução da contratação de
serviços  terceirizados  na  área  de  apoio  administrativos  e  atividades  auxiliares,  descritas  no
Processo 23422.023422.012773/2018-03-03, para resultar nos quantitativos descritos no Quadro
2.
A presente solicitação surge da necessidade de adequarmos as contratações e serviços prestados
ao  contingenciamento  orçamentário  realizado  pelo  Ministério  da  Economia  para  todas  as
Instituições Federais de Ensino Superior.
No âmbito da UNILA, o contingenciamento alcançou a 41,52%, tendo como efeito a necessidade
de revermos todos os contratos, de forma a garantir a manutenção das atividades acadêmicas e
administrativas e o cumprimento de todas obrigações com fornecedores, prestadores de serviços,
entre outros.
O Pregão nº 04/2019 foi realizado com base nas informações contidas no Termo de Referência,
elaborado  em  24/01/2019,  quando  não  havia  se  configurado  o  cenário  orçamentário
supramencionado,  sendo  estabelecido  o  seguinte  quantitativo  de  prestadores  de  serviço
terceirizados (...)

Processo 23422.012773/2018-03
Despacho nº 045/2019 PROAGI
À Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitação (CCCL)
Assunto: Autorização de revogação de Pregão
Senhor(a)  chefe  do  CCCL,  considerando as  justificativas  apresentadas pela  COINFRA às  fls.
426/427,  AUTORIZO a  revogação  do  Pregão  nº  04/2019  para  a  adequação  do  Termo  de
Referência após o contingenciamento orçamentário.

Com a nova realidade de contingenciamento orçamentário, para todas as Instituições Federais de

Ensino Superior, somado aos fatos descritos acima, o contrato da primeira licitação foi rescindido

(Fl. 48, processo 23422.012773/2018-03, arquivo pdf):

DESPACHO DECON Nº 490/2019
PARA: DELIC
ASSUNTO: Publicação de rescisão contratual
Em  atenção  ao  Mandado  de  Segurança  n.º  5004136-82.2019.4.04.7002/PR  (Embargos  de
declaração  -  SENTENÇA)  fls.  435  a  436  e  ao  Parecer  de  Força  Executória  n.º
00003/2019/EJS/PFUNILA/PGF/AGU (fls. 424 a 425) e á decisão da Administração em revogar o
Pregão  04/2019,  conforme  Despacho  COINFRA  (fls.  426  e  427)  e  Despacho  n.º  045/2019-
PROAGI, procedemos o lançamento de rescisão do contrato n.º 05/2019 no SICON e consequente
publicação  no  Diário  Oficial  da  União,  seção  3,  edição  141  de  24/07/2019,  firmado  com a
empresa  Instituto  Interamericano  de  Desenvolvimento  em  17/04/2019  e  publicado  no  Diário
Oficial da União, seção 3, edição n.º 76 de 22/04/2019.”
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Diante  deste  novo  cenário  orçamentário,  readequou-se  o  dimensionamento  da  quantidade  de

contratados, reduzindo-os de 03 postos de jardineiro para 02 postos. Este novo dimensionamento

seguiu o relatório anexado ao processo analisado, do Grupo de Acompanhamento do Orçamento –

GAO, criado pelo CONSUN em 17/05/2019, pela Decisão 07/CONSUN/UNILA:

Processo 23422.012773/2018-03, fl. 426
DESPACHO Nº 8931/2019 - COINFRA/PROAGI
(...)   o referido processo de contratação de mão de obra (recepcionistas, vigias, auxiliares de
almoxarifado,  auxiliares  de  biblioteca  e  jardineiros)  foi  instaurado  em  outubro/2018,  e  o
contingenciamento orçamentário foi publicado em março/2019. Além disso, após a homologação
do processo licitatório, houve mandado de segurança, que suspendeu o referido pregão, impondo
alteração e redistribuição das tarefas desenvolvidas pelos prestadores de serviço terceirizados.
Tendo em vista os fatos relatados, reiteramos a necessidade de revogar o Pregão nº 04/2019 para
adequação do Termo de Referência.”

Relatório Grupo de Acompanhamento do Orçamento, fl. 526/530
Peça Orçamentária 2019 e indicação critérios de priorização: 
Em havendo cortes e remanejamentos orçamentários, esses devem ser praticados, em razão da:
1. Segurança institucional e jurídica; e
2.  Priorização  das  ações  diretamente  relacionadas  às  atividades  finalísticas,  garantindo  a
manutenção  das  bolsas/auxílios  de  graduação,  pós  graduação,  pesquisa  e  extensão  já
implementadas, além de outros auxílios de forma a anteferir as condições de permanência dos
estudantes  na  Universidade.  Além  disso,  a  preservação  das  ações  da  PROGRAD,  PROEX  e
PRPPG.
Impactos: Considerando a manutenção do contingenciamento,  conforme decreto,  depreende-se
dos trabalhos do GAO, que as áreas de atividade meio da instituição como gestão e infraestrutura,
gestão de pessoas e relações internacionais sofrerão impactos das quais, destacam-se:
Redução no serviço de segurança e manutenção de infraestrutura (redução de postos de trabalho):
(...) Jardineiro 01.
Relatoria: Decisão 07/CONSUN/UNILA, pelo Reitor G. O. V., cria o Grupo de Acompanhamento
do Orçamento (GAO).

E então, o Termo de Referência foi adequado para um quadro reduzido, seguindo o relatório do

GAO, de 03 postos para 02 postos de jardinagem, com descrição da necessidade da contratação:

Estudos preliminares e gerenciamento de riscos, processo 23422.012773/2018-03, fl 442/443:
“A necessidade da contratação se evidencia tendo em vista a necessidade em manter os serviços
continuados de atividades auxiliares, jardinagem e serviços de vigias na UNILA, uma vez que as
empresas que prestavam serviços (Contrato 24/2015 e Contrato 14/2018) oficiaram à UNILA,
manifestando que não tinham mais condições de executar os contratos e deixaram de prestar os
serviços. (...) Diante disso, A Coordenadoria de Infraestrutura da UNILA se manifestou sobre a
redução  na  quantidade  de  postos  a  serem  contratados  (Memorando  Eletrônico  69/2019  –
COINFRA),  pois  diante  do  cenário  orçamentário  que  a  Unila  encontra-se,  após  o
contingenciamento de 41,25% do seu orçamento, foi necessária a adequação das contratações
para garantir a manutenção das atividades acadêmicas e administrativas da Universidade. Sendo
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assim, optou-se por realizar um novo certame abrangendo as quantidades de postos reduzidas
mantendo  o  objetivo  da  contratação  dos  serviços  que  é  apoiar  a  realização  das  atividades
essenciais  ao cumprimento da missão institucional  da UNILA com economicidade e o melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Para  o  quantitativo  e  os  postos  constantes  no  Termo  de  Referência  foram  consideradas  as
demandas  das  diversas  unidades  administrativas  e  acadêmicas  e  as  atuais  restrições
orçamentárias.
(...)  Os  serviços  de  jardinagem  são  necessários  para  realização  do  corte  de  grama,  de
manutenção, roçada, poda e limpeza das áreas externas, das unidades da UNILA. A obrigação em
manter os imóveis limpos está prevista na Lei Complementar nº 7, de 18 de novembro de 1991, que
apresenta o Código de Posturas do Município de Foz do Iguaçu, no qual estabelece:
Art. 13 - Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os
seus quintais, pátios e terrenos.
Parágrafo Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de mato, pantanosos, com
água estagnada ou como depósito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoado.
Dessa forma UNILA é responsável em manter seus imóveis limpos, livre de mato alto e entulhos,
sob risco de aplicação de multas.
Sem os serviços de jardinagem, especialmente na Unidade UNILA Jardim Universitário -  JU,
poderá, devido ao crescimento de ervas daninhas sem o corte de grama, aumentar a proliferação
de animais, insetos, entre outros, que poderão prejudicar a saúde e a segurança dos habitantes da
Unidade.
Cabe ressaltar também que a UNILA foi notificada no dia 15 de maio de 2019 pela Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu, no qual foi constatado, após vistoria, que o terreno da Vila C de
propriedade  da  UNILA  está  com mato  alto  nos  canteiros,  entre  as  pistas  asfaltadas,  e  com
acúmulo de lixos diversos.(...)”

DESPACHO Nº 10842/2019 - DES/COINFRA/PROAGI, fl. 603
4) Justificativa da Contratação:
Considerando as  restrições  orçamentárias  previstas  para  o  ano de  2019,  e  após  análise  das
demandas e possibilidades institucionais, foi necessária a supressão de vários postos que haviam
sido licitados no Pregão nº 04/2019. A quantidade de postos para esta contratação, foi levantada
com base  nas  contratações  anteriores  da  UNILA e  considerando o  orçamento  disponível.  Os
postos foram mantidos nos locais e horários mais críticos. Cabe ressaltar que essa quantidade de
postos a ser contratada não atende a demanda da UNILA plenamente. Caso a UNILA opte por
utilizar novas unidades, o quantitativo deverá ser revisto. 
Com relação ao serviço de jardinagem, optou-se pela contratação do profissional terceirizado
com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, pois há a necessidade de
serviços diários deste profissional, especialmente na Unidade Jd. Universitário. Além disso, em
junho de 2019, foi necessário orçar o custo da realização da limpeza do Terreno da UNILA na vila
C e o valor encontrado, conforme orçamento à fl. 564, para a realização da limpeza apenas uma
vez, ficou em valor próximo ao orçado para um mês dos serviços de jardineiro.
Cabe  ressaltar  que  os  serviços  de  limpeza  externa  como  jardins  e  demais  áreas,  não  são
contemplados pelo serviço de limpeza (Contrato n° 24/2018 - Costa Oeste), cabendo a execução
de tais serviços aos jardineiros. Sem a prestação do serviço de jardinagem, a limpeza externa nas
unidades da Unila,  não vem sendo realizada.  Salienta-se  que  a  não limpeza nos  terrenos  da
UNILA podem ocasionar doenças, incêndios, proliferação de animais peçonhentos, insetos, etc.
Embora no termo de referência não conste todos os terrenos da UNILA, esta não é exaustiva, uma
vez que os terceirizados poderão atuar em qualquer unidade da UNILA, que por ventura venha a
adquirir (por meio de compra, locação, cessão, etc), conforme item 7.4.1 do Termo de Referência.
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(...)  Salienta-se  que,  devido ao contingenciamento orçamentário que foi  aplicado em todas as
Instituições Federais de Ensino, por meio do Decreto Federal n.º 9.741/2019 e da Portaria n.º
144/2019 da Secretaria Especial da Fazenda, a UNILA obteve um bloqueio de 41,52% do seu
orçamento de custeio. Esse contingenciamento teve como efeito a necessidade da UNILA rever
todos os contratos, de forma a garantir a manutenção das atividades acadêmicas, administrativas
e para o cumprimento das obrigações com fornecedores, prestadores de serviços, entre outros.
Tendo em vista esse cenário, foi necessário reavaliar a aplicação dos serviços terceirizados, bem
como buscar soluções alternativas, com o objetivo de otimizar os serviços a fim de reduzir os
impactos  das  reduções  dos  postos  de  contratados.  Por  isso,  foram  propostos  os  novos
quantitativos  de mão de obra terceirizada,  que embora não sejam o ideal  necessário,  são os
mínimos,  a  fim  de  garantir,  minimamente,  a  continuidade  das  atividades  finalísticas  da
Instituição.”

No novo certame, foi efetuado no Pregão 31/2019 e resultou no contrato 39/2019, com a empresa

vencedora do certame Grabin Obras e Serviços Urbanos –Eireli, CNPJ 8.058.662/0001-24, com o

melhor lance total R$ 987.428,88 (Fl. 793, processo 23422.012773/2018-03):

Relatório do Pregão, fl. 793:
Depreende-se da análise dos autos, que o preço estimado total do grupo 01 (itens 01 a 04) era de
R$ 1.265.581,20 (um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais). O
resultado final encontrado foi de R$ 987.428,88 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) para os 04 (quatro) itens frutíferos. Sendo assim, a
vantajosidade econômica obtida foi de R$ 278.452,32 (duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e
cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), ou 22% (vinte e dois por cento) de desconto.

ITENS  LICITAÇÃO  SERVIÇOS  CONTINUADOS  DE  ATIVIDADES
AUXILIARES

POSTOS/VALOR

1. Auxiliar de Almoxarifado 04: R$ 147.450,24
2. Operador de máquina costal 02: R$ R$ 95.999,76
3. Vigia Diurno 04: R$ 339.998,40
4. Vigia Noturno 04: R$ 403.980,48
TOTAL ESTIMADO R$ 987.428,88

Sendo que a execução se daria como segue (Fl. 805/806, processo 23422.012773/2018-03): 

RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO DO CONTRATO
Exercício de 2019 R$ 41.142,87
Exercício de 2020 R$ 946.286,01
TOTAL R$ 987.428,88

Após esta contextualização, segue a análise.
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4.1.1 Contratação mensal de serviço de manutenção de jardinagem em exercício financeiro de

contingenciamento de verbas federais.

Considerando o que já foi descrito até então, a licitação para a contratação contou com novo dimen-

sionamento de quantitativo de postos de trabalho, entre eles, para manutenção de jardinagem, em

razão do contingenciamento de recursos federais com a seguinte previsão da execução do serviço no

Termo de Referência (Fl. 46/48 e 52, processo 23422.016829/2019-98):

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM
“Operador de máquina Costal 
Jardim Universitário  para a quantidade de posto no total de 02 e * O serviço de jardinagem poderá ser
executado em todas as Unidades da UNILA.
Em função da constante expansão da UNILA e de possíveis futuras necessidades de mudança de endereço,
aquisições e/ou locações de novos espaços dentro do Município de Foz do Iguaçu, os serviços poderão vir
a ser prestados em outros locais além dos acima listados, ou em substituição a eles.
A  UNILA  poderá,  a  qualquer  tempo,  alterar  o  posicionamento  dos  postos  de  serviços  contratados,
respeitando  as  tarefas  e  funções  previstas  na  execução  dos  serviços,  ou  outras,  mediante  acordo
operacional,  sem  onerar  ambas  as  partes,  observadas  as  disposições  contidas  no  art.  65  da  Lei  nº
8.666/93 e alterações.”

ATIVIDADES DO PROFISSIONAL OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL
Descrição sumária: Realizam manutenção geral em vias e jardins, manejam áreas verdes, tapam buracos,
limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais.  Controlam atividades de
conservação  e  trabalham  seguindo  normas  de  segurança,  higiene,  qualidade  e  proteção  ao  meio
ambiente.
7.5.2.2. Descrição das Atividades Básicas:
a)  Executar diariamente a limpeza de todos os jardins, calçadas e estacionamentos, com varredura e
retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações, de papéis e qualquer outro
tipo de lixo ou entulho.
b) Conservar e manter os canteiros, jardins e demais áreas verdes.
c) Efetuar a irrigação das áreas verdes e/ou jardins, de maneira completa.
d)  Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa,  plantas desnecessárias, cortar grama e
podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.
e) Realizar a poda e limpeza de espécies ornamentais arbustivas, arbóreas e forrações (paisagismo).
f) Combater às pragas, fungos e insetos;
g) Preparar o solo e efetuar o plantio de plantas diversas, por meio da abertura de covas, introdução de
sementes e mudas em solo, coroamento de plantas, forrando e adubando-as com cobertura vegetal;
h) Cuidar, guardar e efetuar manutenções de primeiro nível nos equipamentos e ferramentas de trabalho;
i) Executar outras tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade.

NOTA 1: O efetivo definido deverá ser distribuído de acordo com a necessidade de serviços nas unidades
da UNILA.

Requisitos: Qualificação profissional exigida
OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL – CBO 6220-20

Ensino Fundamental Anos Iniciais (até o 5° ano) no mínimo
Experiência profissional: Mínima de 6 meses
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Ainda, foi incluído o piso salarial da atividade de manutenção de jardinagem, na regulamentação da

Convenção  Coletiva  2019/2021  de  registro  TEM  PR  000154/2019  (Fl.  176/178,  processo

23422.016829/2019-98): 

 “Pisos salariais:
OPERADORES DE MÁQUINA COSTAL/ROÇADEIRA/EMPILHADEIRA/TRATORISTAS
Aos operadores de máquina costal, roçadeira e tratorista fica assegurado um salário de ingresso
equivalente a R$ 1.575,05 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) mensais;"

Incluída, também, a seguinte descrição do salário normativo do cargo, na categoria profissional SI-

EMACO/PR (Planilha de custos, processo 23422.016829/2019-98, fl. 133, anexo do TR, processo

23422.016829/2019-98):

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão-de-obra Vinculada à Execução Contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 1.575,05
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários R$ 1.482,29
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão R$ 69,31
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ 43,28
E Módulo 5 - Insumos Diversos R$ 249,22

O  contrato  foi  assinado,  entre  outros  serviços  auxiliares,  para  02  Operadores  de  máquina

costal/roçadeira, para 44 horas semanais, o valor de R$ 7.999,98, sendo o valor por funcionário de

R$ 3.999,99 (Fl. 113, processo 23422.016829/2019-98), incluído no valor de Contrato mensal de

todos os serviços licitados no Pregão n. 31/2019 de: R$ 82.285,74 (almoxarifado, jardinagem e

vigias).

Esse  valor  foi  considerado  estimativo,  dependendo  dos  quantitativos  de  serviço  efetivamente

prestados, conforme item 3.3 do contrato (Fl. 210, processo 23422.016829/2019-98).

Aqui, a forma de contratação escolhida como mensal merece atenção.

No início do contrato firmado determinou-se entre as partes:

Cláusula primeira – objeto
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços continuados na área de
apoio administrativo, de atividades auxiliares e de vigia, com disponibilização de mão de obra em
regime  de  dedicação  exclusiva  com  o  fornecimento  de  todos  os  equipamentos  necessários,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo ao Edital do
Pregão 31/2019.
Cláusula segunda – vigência
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2.1.1  Esteja  formalmente  demonstrado  que  a  forma  de  prestação  dos  serviços  tem  natureza
continuada;
Cláusula terceira – preço
3.1. O valor do presente Termo de Contrato fica estabelecido da seguinte maneira:
3.1.1. Mensal: R$ 82.285,74 (oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos)
3.1.2. Perfaz no período de um ano o montante de R$ 987.428,88 (novecentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos)

Em  documento  já  citado (DESPACHO  Nº  10842/2019  -  DES/COINFRA/PROAGI,  fl.  603,

processo 23422.012773/2018-03), a COINFRA afirma a necessidade do serviço de jardinagem de

ordem diária,  assim como o setor  de contratos  da Unila,  o DECON, em resposta  à  solicitação

auditoria  por  meio  do  Memorando  08/2020,  relatou  a  rotina  de  trabalho  que  os  jardineiros

desenvolveram no início do ano de 2020:

“Em contato com a equipe de fiscalização, nomeada pela Portaria nº 202/2019 – PROAGI, fui
informada que(...) o serviço é prestado em cinco das setes unidades da Unila (Portal, Almada,
Campus  Integração,  Depósito/Obra  e  Jardim  Universitário),  diariamente,  e  que  os  serviços
realizados são corte,  poda e varreção das unidades. A rotina de trabalho é sempre ir para a
próxima unidade, quando tiver acabado o serviço. Esporadicamente, são atendidos solicitações
feitas  pelo  Sistema  SIPAC,  para  adiantar  a  limpeza  de  alguma unidade,  ou  para  atender  as
solicitações feitas pelo Centro de Controle de Zoonoses.”

A contratação mensal alcança um resultado positivo em ano de orçamento regular e considerando

especialmente também todo o trabalho que a cidade de Foz do Iguaçu realiza para prevenção da

dengue. Porém, o ano orçamentário da Unila foi agravado, à época, por um fato extraordinário, im-

pactando o planejamento do respectivo exercício financeiro.

A ocorrência de contingenciamento orçamentário nas Instituições Federais de Ensino Superior de-

mandou alteração da alocação de recursos. Na época, foi noticiado pelo site da Unila que  algumas

das atividades da Unila foram atingidas, incluindo o serviço de jardinagem:

“Cinco meses após o Ministério da Educação anunciar o corte de verbas nas universidades fede-
rais, os impactos já são sentidos pela comunidade acadêmica da UNILA. O congelamento de parte
do orçamento de 2019 alterou diretamente a rotina de atividades que, até o primeiro semestre,
eram corriqueiras na instituição: aquisição de materiais de consumo e suprimentos; transporte in-
terunidades; capacitação de servidores; importação de insumos; e  serviços exercidos por traba-
lhadores terceirizados, como jardinagem, vigilância e recepção. Por outro lado, a instituição con-
seguiu manter a maioria das bolsas nas áreas-fim da Universidade – ensino, pesquisa e extensão
–, além dos auxílios estudantis.
As mudanças foram necessárias para adaptar a rotina universitária à nova realidade orçamentá-
ria. Com os cortes, o orçamento discricionário da UNILA para 2019 passou de R$ 43 milhões
(previstos na Lei Orçamentária Anual) para R$ 29,2 milhões, uma redução de aproximadamente
32%. O corte foi maior no orçamento destinado a custeio – verba usada para as despesas corren-
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tes (aluguéis, aquisição de material, manutenção do espaço físico, transporte, serviços terceiriza-
dos, entre outros). O custeio previsto era de R$ 40 milhões e passou para R$ 28 milhões após os
cortes. Já no orçamento de investimento, dos R$ 3 milhões previstos inicialmente, R$ 1,76 milhão
foi contingenciado. Porém, até setembro de 2019, a UNILA somente recebeu R$ 300 mil de investi-
mentos.1

Considerando o fato extraordinário, o setor de licitações seguiu o relatório já citado do GAO, grupo

criado pelo CONSUN (Fl. 526/530, processo 23422.012773/2018-03), em que priorizou as áreas fi-

nalísticas da Instituição, bolsas, auxílios, programas e ações, bem como auxílios que garantem a

permanência dos alunos na Unila evitando evasão, impactando assim o orçamento nas atividades-

meio, como o serviço de manutenção de jardinagem, reduzindo um posto, de 03 para 02 dois postos

que foram licitados.

No decorrer da vigência do contrato, em resposta à solicitação de auditoria, por meio do Memoran-

do 48/2020, a PROAGI informou a área total que os jardineiros prestaram serviços nos três primei-

ros meses de 2020 e as atividades desenvolvidas:

Unidade Área externa de trabalho de jardinagem
Unidade Almada 642,29 m²
Unidade Portal 360 m²
Unidade Jardim Universitário 4.175,42 m²
Unidade Alojamento Estudantil 5.263,52 m²”

 “(...) faz a limpeza e conservação de 10.441,84m² de pátios (Anexo Área de Jardinagem), além de
contribuírem para o paisagismo das unidades. e fazerem a limpeza de calhas e valas periodica-
mente, evitando a proliferação de endemias. (...)”

Portanto a área compreendida 10.441,84 m² são para dois postos de trabalho de jardinagem, no qual

trabalho é revezado nos imóveis da Unila. 

No decorrer desta auditoria, no email institucional, por meio do Informativo La Semana Unileira, n.

474 de 24/03/20, a Unila trouxe a informação sobre mudanças trazidas em decorrência à pandemia

do coronavírus  em 2020,  outra  ocorrência  de  caráter  extraordinária  e  impactou  a  execução  do

serviço de jardinagem:

1 Disponível  em:  https://portal.unila.edu.br/noticias/mesmo-com-os-cortes-de-orcamento-maioria-das-bolsas-da-unila-
serao-mantidas-ate-o-final-de-2019 . Consulta em 16/04/2020. Grifo nosso.
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             Informativo La semana Unileira  - Jardinagem
A equipe de operadores de máquina costal da UNILA possui dois funcionários, sendo que um deles foi 
dispensado por estar no grupo de risco. A jardinagem, nas unidades da Universidade estão praticamente em
dia, portanto, o operador de máquina costal disponível concluirá as atividades pendentes (limpeza do 
entorno do depósito da obra Niemeyer) e ficará em sua residência, de sobreaviso, pois, periodicamente, 
será verificada a necessidade de realização de serviços pontuais de jardinagem e de prevenção contra a 
dengue.

Deste modo, à época deste relatório, o serviço de jardinagem também foi afetado por um fato que

extrapola situações de caráter ordinário e um dos operadores da manutenção de jardinagem se en-

quadrava em grupo de risco, trabalhando em regime de sobreaviso para serviços pontuais. 

Tal fato sugere a possibilidade, em tempos de dificuldade, da realização de estudo, pelo setor res-

ponsável pela gestão da manutenção, para viabilidade de contratação de serviços de jardinagem na

forma sob demanda.

A contratação sob demanda de serviços de jardinagem não é muito comum, mas considerando o

também incomum cenário, há espaço para a criação de um grupo de trabalho, pela área gestora, para

estudo da viabilidade de contratação de serviços terceirizados auxiliares de manutenção de jardina-

gem sob demanda, conforme necessidade, caso ocorra um fato extraordinário como ocorreu, o con-

tingenciamento de verbas às Instituições Federais de Ensino Superior.

Segue a análise.

5. RESULTADO DOS EXAMES

5.1 CONSTATAÇÃO 01: Fragilidade no planejamento de contratação de serviços continuados para

manutenção de jardinagem. 

5.1.1 Riscos:  A fragilidade na definição de objetivos e resultados, de natureza geral e específico,

previstos em instrumento legal e vigente de Política Institucional, no Item V – Resultados Pretendi-

dos, do documento de Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos das licitações, pode gerar

fragilidade no conhecimento do propósito pretendido do certame e seu cumprimento.

5.1.2. Fato: A demanda de contratação de serviços de manutenção dos imóveis utilizados pela Ad-

ministração Pública movimenta recursos e geram resultados que analisados e avaliados possibilitam
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descobrir se o sentido da aquisição foi atingido, se o propósito daquela aquisição pública foi cum-

prido. 

O objetivo de avaliação, em termos gerais, é permitir, aos gestores, acesso a informações relevantes

sobre a operação da Instituição e que possibilite a identificação de oportunidades e economia de re-

cursos, facilitando tomadas de futuras decisões.

Toda licitação, em termos gerais, possui objetivo de alcançar o resultado mais benéfico para a Insti-

tuição e para a sociedade, em termos de qualidade de serviços prestados e economia de recursos,

conforme critérios definidos na Lei 8.666/93.

Tal cenário só é possível com planejamento. Para tanto, no documento “Estudos Preliminares e Ge-

renciamento de Riscos” presente na fase inicial dos processos de licitação da Unila, são incluídos

resultados que a área demandante pretende atingir com a contratação. 

Estes resultados são derivados de objetivos gerais e específicos, que por sua vez são estabelecidos

em critérios que possibilitem a avaliação do que se pretende alcançar, com base em instrumento

legal e vigente de Política Institucional.

Uma vez definidos, pela área gestora, estes objetivos gerais e específicos dos serviços que serão

prestados, deles, se cumpridos, são concretizados resultados gerais e específicos, que são recomen-

dados serem incluídos na fase inicial do planejamento da licitação, no documento acima citado,

“item V – Resultados Pretendidos, Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos”, instrumento

de planejamento de licitações.

Assim, no contexto de análise de resultados é mister que se estabeleçam critérios regulamentados,

definidos em Políticas Institucionais.

No documento Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos do processo ora analisado, consta a

definição de três resultados que a Administração Pública pretende alcançar com o certame realiza-

do. 

Em resposta à solicitação de auditoria, no Memorando 48/2020 da PROAGI, há o encaminhamento

de informações sobre os critérios adotados para avaliação do item V do documento constante na fl.

441/444 Resultados Pretendidos: Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos – Serviços contí-

nuos de atividades auxiliares, jardinagem e serviços de vigias do processo 23422.012773/2018-03.

Foi encaminhada resposta com os critérios adotados e anexados a esta resposta, foram enviados os

documentos de IMR – Instrumento de Medição de Resultados (modelo anexado ao item II – A do

Termo de Referência, fls. 463v e 598/599, 720/721, processo 23422.012773/2018-03), que consis-
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tem em avaliações dos fiscais que acompanham a execução do contrato 39/2019, de serviço de jar-

dinagem, dos três primeiros meses de 2020.

Este documento, o IMR, possui os seguintes critérios de avaliação: módulo A – mão de obra, módu-

lo B – equipamentos e materiais de EPI’S, módulo C – execução dos serviços e módulo D – docu-

mentação e é descrito no Termo de Referência (fls. 572v, 694v/695, processo 23422.012773/2018-

03), que estabelece: 

“8.1.6.3.1.2. Atendendo ao disposto na alínea d, do item 2.6, do Anexo V da IN SEGES/
MP n. 05/2017, fica previsto o Instrumento de Medição de Resultado – IMR, nos termos do
Anexo II, deste Termo de Referência, que será parte do componente do contrato a ser cele-
brado com a empresa vencedora do certame.
8.1.6.3.1.3 O Instrumento de Medição de Resultados visa estabelecer critérios de aferição
de resultados da contratação, definido, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente
observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento.”

O Instrumento de Medição de Resultados, utilizados pelos fiscais que acompanham a execução do

contrato, guiam a avaliação dos resultados da qualidade decorrente ao cumprimento do serviço pres-

tado, uma vez que, como descrito acima, “visa estabelecer critérios de aferição de resultados da

contratação”. 

Aferição considera uma “comparação com o padrão”, se o serviço prestado confere com o que foi

estabelecido na norma e portanto, passível de pagamento. A descrição das atividades básicas do ser-

viço  de  jardinagem  foi  definido  no  Termo  de  Referência  (fl.  569v,  691/691v,  processo

23422.012773/2018-03) e a prestação deste é vigente ao período de desenvolvimento deste relatório

e especificamente o acompanhamento da execução do contrato foge do escopo deste relatório, sen-

do matéria de fiscalização de contratos. 

Porém, em se tratando de planejamento da licitação, com a especificação de onde se pretende che-

gar com o certame realizado, mediante a definição de objetivos e resultados gerais e específicos pre-

tendidos, analisados com critérios baseados em Política Institucional vigente é recomendado ao ob-

jeto do item V - “Resultados Pretendidos”, presente no documento de “Estudos Preliminares e Ge-

renciamento de Riscos”.

Segundo manifestação da PROAGI: Pró - Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura, por

meio do Memorando 48/2020,  os critérios adotados para cada item dos resultados pretendidos do
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certame ora analisado são apresentados a seguir, sendo o primeiro item analisado, por esta AUDIN,

somente o objeto de análise, serviço de jardinagem:

Estudos  Preliminares  e
Gerenciamento  de  Riscos  –
Serviços  contínuos  de
atividades  auxiliares,
jardinagem  e  serviços  de
vigia  –  Item  V:  Resultados
pretendidos. 

Critérios adotados: Resposta Memorando
48/2020 PROAGI

Análise da Audin

1.  Melhor  atender  às
demandas do público interno
e  externo  da  Universidade,
contribuindo  assim  com  a
Unila  no  desenvolvimento
de suas  atribuições  legais  e
regimentais  voltadas  às
atividades  finalísticas  e  ao
alcance dos seus objetivos.

“utiliza-se os chamados via SIPAC para
avaliar  os  resultados  pretendidos  no
contrato auditado. (...) A Jardinagem faz a
limpeza e conservação de 10.441,84m² de
pátios  (Anexo Área  de  Jardinagem),  além
de  contribuírem  para  o  paisagismo  das
unidades. e fazerem a limpeza de calhas e
valas  periodicamente,  evitando  a
proliferação de endemias. (...)”

Necessidade  de  definição
prevista  em  instrumento
legal e vigente na Unila de
avaliação  dos  resultados
pretendidos e  do  contexto
de  “melhor  atender  às
demandas  do  público
interno  e  externo  da
Universidade”.

2.  A  realização  das
atividades  essenciais  ao
cumprimento  da  missão
institucional  da  Unila  com
economicidade  e  o  melhor
aproveitamento dos recursos
humanos,  materiais  e
financeiros disponíveis.

O contrato é expandido a todos os setores
da  Universidade.  No  rol  de  chamados
atendidos  incluem-se  atendimentos  a
eventos  de  extensão,  apoio  a  Docentes  e
Discentes  em  atividades  laboratoriais,
demandas  de  Institutos,  reuniões  de
CONSUN, entre outros.

Necessidade  de  definição
previsto  em  instrumento
legal e vigente na Unila do
contexto  dos  termos
“economicidade”  e
“melhor aproveitamento”.

3. A economia por meio da
competitividade  entre  as
empresas do ramo, mediante
regular  e  adequado
procedimento  licitatório,
considerando  que  por  se
tratar  de  serviço  comum,
este objeto será precedido de
licitação  do  tipo  menor
preço,  na  modalidade  de
Pregão Eletrônico.

O processo licitatório é uma imposição da
legislação,  Lei  8.666/93  (Regulamenta  o
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui  normas  para  licitações  e  contratos
da  Administração  Pública  e  dá  outras
providências).

Apesar de constar, na ava-
liação do resultado do Pre-
gão,  a  economia  de  22%
de vantajosidade econômi-
ca (Fl. 793), há a necessi-
dade de definição em ins-
trumento legal e vigente na
Unila  do  termo  “econo-
mia” deste item 3.

Considerando os critérios encaminhados acima, sugere-se aperfeiçoamento, com definição regula-

mentada e vigente, dos termos acima citados para se estabelecer objetivos e resultados pretendidos,

ambos de natureza geral e específica, com intuito de sustentar avaliação pela Gestão dos propósitos

do certame realizado, sendo recomendada a inclusão destes no item de “Resultados Pretendidos”,
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no também instrumento de planejamento da licitação: Estudos Preliminares e Gerenciamento de

Riscos.

Neste sentido, há espaço aqui, como recomendação, para criação de grupo de trabalho pela área ges-

tora, com o intuito de aperfeiçoar Política Institucional de contratação de serviços auxiliares de ma-

nutenção de jardinagem, com a indicação de critérios de avaliação para objetivos e resultados, am-

bos gerais e específicos, que fundamentem a análise e avaliação da licitação em si realizada, dos

seus benefícios ou se for o caso, de possíveis danos ocorridos.

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

trabalhos futuros, pelo instrumento PPP – Plano de Providência Permanente da AUDIN, documento

em que  constam determinações  do  Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU  e  recomendações  da

Controladoria Geral da União - CGU e da AUDIN/UNILA.

RECOMENDAÇÃO:

A) Ao Departamento de Estrutura e Serviços, sugere-se estudo para a análise da viabilidade de

licitação para a contratação de serviços para manutenção de jardinagem, na forma sob demanda, em

casos de contingenciamento de recursos do orçamento da Instituição.

B)  Ao Departamento de Estrutura e Serviços, recomenda-se o aperfeiçoamento de critérios  que

definam objetivos e resultados, de natureza geral e específica, com base em Política Institucional,

incluídos no documento de planejamento de licitação de contratação de serviços para manutenção

de jardinagem: Item V – Resultados Pretendidos: Estudos Preliminares e Gerenciamento de Riscos.

Ainda,  recomenda-se  manutenção  de  registros  detalhados  sobre  as  análises  dos  resultados

pretendidos, atingimento dos objetivos por meio de escalas (metas) pré-definidas, a fim de garantir

que a contratação satisfez a finalidade pretendida. Lembrando que a finalidade de uma contratação

não se restringe somente à entrega do serviço em si, mas da economicidade propiciada pela decisão

de contratar. Tais ganhos devem estar claramente evidenciados em relatórios de acompanhamentos

do atingimento das metas da contratação.  
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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 do certame 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, 01 de junho de 2020
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