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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2018/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2018: 6.2.2 Contratos e Fiscalização

Ordem de Serviço: 010/2018/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. 010/2018/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 de fiscalização de contratos administrativos, 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

Verificar  se a  gestão e  fiscalização dos contratos  administrativos  estão sendo realizados com a

legislação vigente.

3. AMOSTRA E VALORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Além dos processos elencados, foram analisadas pesquisas de confirmação da vantajosidade das 

atas firmadas e datas das solicitações de fornecimento e entregas dos itens contratados, requisitadas 

por meio das Solicitações de Auditoria n. 20180002-16 e 20180002-17.
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Nº Processo Objeto Valor Solicitação

23422.006199/2015-17 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Pregão Eletrônico – SRP n.

01/2016)

Não se aplica SA 20180002-14

23422.013668/2017-16 
Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Contrato 32/2017)
Não se aplica SA 20180002-13

23422.013807/2017-01 
Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Contrato 33/2017)
Não se aplica SA 20180002-13

23422.013343/2017-25 
Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Contrato 34/2017)
Não se aplica SA 20180002-13

23422.013411/2017-56 
Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Contrato 35/2017)
Não se aplica SA 20180002-13

23422.002493/2018-46 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios  da  Unila  (Pagamento  Duca Móveis

LTDA - EPP)

R$ 54.439,20 SA 20180002-15

23422.004058/2018-83 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios  da  Unila  (Pagamento  Duca Móveis

LTDA - EPP)

R$ 32.427,38 SA 20180002-15

23422.016374/2017-38 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Pagamento ACT Comércio

e Serviços Eireli - ME)

R$ 54.230,59 SA 20180002-15

23422.000125/2018-59 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Pagamento Ecoahau LTDA

- ME)

R$ 32.395,80 SA 20180002-15

23422.016208/2017-31 

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios  da  Unila  (Pagamento  Rosalino  &

Rosalino LTDA)

R$ 6.330,00 SA 20180002-15

23422.004383/2018-38

Aquisição  de  mobiliário  para  equipamentos  dos

laboratórios da Unila (Pagamento Elton Julio da

Silva - EPP)

R$ 190.760,95 SA 20180002-15
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4 RESULTADO DOS EXAMES

4.1 INFORMAÇÃO

A lei de licitações de contratos administrativos n. 8.666/93 incumbiu a Administração Pública de

fiscalizar a execução de seus contratos firmados por um representante da mesma, especialmente

designado,  devendo este  manter  registro  das  ocorrências  relacionadas  ao contrato,  conforme se

observa nos art. 58, III e 67.

Em  linhas  gerais,  excetuando  os  itens  analisados  individualmente  abaixo,  a  fiscalização  dos

contratos administrativos 32, 33, 34, 35 36/2017 atendeu à legislação, normativos pertinentes e ao

Termo  de  Referência.  Sendo  observados,  entre  outros  itens,  entrega  dos  bens,  recebimento

provisório, relatório de avaliação do mobiliário de laboratório e recebimento definitivo dentro dos

prazos  estabelecidos  no Termo de  Referência,  cabendo ressalva às  diligências  empregadas  pela

junta técnica, a qual assessorou os fiscais do contrato 36/2017, a fim de que a contratada realizasse

os ajustes necessários aos bens de acordo com o Termo de Referência.

A instrução  processual,  via  de  regra,  atendeu  à  devida  protocolização  e  numeração  dos  autos,

promovendo-se  a  juntada  de  documentos  em  sequência  cronológica,  com  folhas  numeradas  e

rubricadas. 

Observou-se, porém, neste expediente de auditoria, quando da análise dos autos retromencionados,

a  preponderância  na  observância  e  aderência  das  normas  que  regem a  autuação  de  processos

administrativos.

Isto  posto,  constataram-se algumas deficiências  na instrução dos  processos  em voga,  conforme

relação a seguir:

1) Ausência da aposição do carimbo “Em Branco” em várias folhas, em dissonância ao item

2.7.1, alínea k, da Portaria Interministerial n. 1.677 dos Ministérios da Justiça e do Planejamento,

Orçamento e Gestão.
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2) Informação do n. do contrato equivocado no Ofício n. 388/2017 – PROAGI, localizado à fl.

70  do  processo  23422.013668/2017-16,  o  qual  encaminhou  uma  via  do  documento  firmado  à

empresa contratada, fazendo referência ao Contrato n. 36/2017, ao invés de 32/2017.

3) Informação do n. do contrato equivocado no Ofício n. 390/2017 – PROAGI, localizado à fl.

57  do  processo  23422.013807/2017-01,  o  qual  encaminhou  uma  via  do  documento  firmado  à

empresa contratada, fazendo referência ao Contrato n. 36/2017, ao invés de 33/2017.

4) Informação do n. do contrato equivocado no Ofício n. 391/2017 – PROAGI, localizado à fl.

126 do processo 23422.013343/2017-25,  o  qual  encaminhou uma via  do documento  firmado à

empresa contratada, fazendo referência ao Contrato n. 36/2017, ao invés de 34/2017.

5) Informação do n. do contrato equivocado no Ofício n. 389/2017 – PROAGI, localizado à fl.

60  do  processo  23422.013411/2017-56,  o  qual  encaminhou  uma  via  do  documento  firmado  à

empresa contratada, fazendo referência ao Contrato n. 36/2017. ao invés de 35/2016.

Apontada a instrução processual deficitária, esta AUDIN sugere que as unidades responsáveis pela

tutela dos autos, acima relacionados, atentem-se aos normativos e regulamentações pertinentes e,

caso constatada impropriedade na instrução, que se promovam as diligências saneadoras de ofício.

4.2 CONSTATAÇÃO: Ausência de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade

de Ata

FATO

O Termo de Referência, o qual fundamentou o processo licitatório de aquisição de mobiliário para

laboratórios da UNILA, constante no processo 23422.006199/2015-17, previu no item 6.3 que “A

Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e

oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.” 
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Outrossim,  constam  no  bojo  das  atas  073/2016,  074/2016,  075/2016,  076/2016,  096/2016

precedentes, respectivamente aos contratos 33/2017, 35/2017, 36/2017, 32/2017 e 34/2017, no item

4.2, a mesma redação supramencionada no TR.

Posto isso, dentro do expediente de auditoria no processo licitatório e seus derivados, observou-se a

ausência  da  referida  pesquisa  de  preços  com  intuito  de  ratificar  a  vantajosidade  dos  valores

firmados em ata.

Em  atendimento  à  Solicitação  de  Auditoria  n.  20180002-17/AUDIN/UNILA,  por  meio  do

Memorando Eletrônico n. 56/2018 – CCCL, o chefe da Coordenadoria de Compras, Contratos e

Licitações – CCCL informou que “uma vez consultadas as áreas envolvidas, este procedimento não

foi  realizado  formalmente  por  ausência  de  indicativos  de  necessidade”, e  prosseguiu  seu

posicionamento, in verbis:

No caso do PE 01/2016, a licitação foi  de mobiliários,  cujas ARPs foram assinadas no
início do mês de novembro de 2016. Pela natureza do objeto, não se vislumbrou pela área
técnica (área a  princípio responsável pela pesquisa periódica de preços)  tampouco pela
Coordenadoria de Compras (gestora das ARPs), indícios de que os preços de tais produtos
poderiam ter se alterado significantemente de forma a justificar tal procedimento. Ainda
que assim o fosse, em eventual impossibilidade do fornecedor entregar a mercadoria em
vistas do aumento de preço de mercado, o mesmo solicitaria o cancelamento de sua ARP,
como já ocorre atualmente nas rotinas da administração.

De fato, assiste parcial razão ao entendimento daquela Coordenação ao contrapor que os preços dos

mobiliários  registrados  em  ata,  de  modo  geral,  podem  ser  pouco  suscetíveis  às  variações  do

mercado, principalmente por se tratarem de móveis planejados.

Entretanto, insta-se fazer algumas ressalvas aos normativos que fundamentam a inserção da citada

pesquisa no processo licitatório auditado.

A lei n. 8.6666/1993, traz algumas asseverações quanto ao tema em baila:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

(...)

II – ser processadas através do sistema de registro de preços;
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(...)

§  3º  O  sistema  de  registro  de  preços  será  regulamentado  por decreto,  atendidas  as
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

I – seleção feita mediante concorrência;

II – estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;

III – validade do registro não superior a um ano. (Nosso grifo)

Por seu turno, o Decreto n. 7.892/2013 regulamenta no art. 9o que:

Art. 9º.  O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas Leis nº
8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no mínimo:

(...)

XI  –  realização  periódica  de  pesquisa  de  mercado  para  comprovação  de
vantajosidade. (Nosso grifo)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Por meio do Memorando Eletrônico n. 04/2019, a PROAGI apresentou a seguinte manifestação:

“A regulamentação do Sistema de Registro de Preços pelo Decreto nº 7.892/2013 traz, em seu texto

legal, a necessidade da administração incluir a obrigação de “realização periódica de pesquisa de

mercado para comprovação da vantajosidade” sem definir, exatamente, o prazo. Este procedimento,

além de burocrático, torna-se, quase sempre, inócuo. Em verdade, a revisão dos valores registrados

ocorre, em regra, em função de acréscimos dos valores mercadológicos, sendo exceção a revisão

para  reduzir-se dele  o valor,  logo não faz sentido fazer-se pesquisa  mercadológica dos  valores

registrados com a pouca periodicidade prevista (180 dias ou menos), já que é atribuição do titular

do registro de preços requerer a revisão do valor, sob pena de preclusão lógica. Ressalta-se que,

nesta situação, com acréscimo do valor mercadológico, o fornecedor é liberado do fornecimento,

obrigado a administração em promover nova licitação, assim, impedindo eventual favorecimento à

interesses privados.
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No  entanto,  é  também  verdade  que  certos  produtos  incorrem,  possivelmente,  em  variação  de

mercado para menor. São situações excepcionais, promovidas por produtos que sofrem influência

de  circunstâncias  sazonais  de  mercado,  insumos,  redução  de  impostos  ou  são  impactados  pela

constante  atualidade da modernidade dos equipamentos.  Nestes casos,  entendemos que o órgão

detentor da ARP tem o dever de revisar preços registrados para produtos como os listados. No caso

dos  contratos  auditados,  como  mencionado  no  memorando  56/2018,  os  produtos  não  foram

considerados aderentes a tal realidade.

Dentre os objetos adquiridos pela UNILA, é de expressão a quantidade de itens laboratoriais  e

tecnológicos, o que levanta hipótese de reavaliação dos preços de forma periódica. Assim, de forma

a atender ao dispositivo legal mencionado, ao tempo de evitar ou reduzir riscos de aquisições com

valores acima do valor mercadológico (quando de relevante impacto, vez que o preço registrado em

ARPs costumam integrar custos de oportunidade e não podem ser majorados posteriormente ao

longo de sua vigência), será adicionado ao Formulário de Solicitação de Contratação elaborado e

recebido pela Divisão de Compras um checkbox específico, indicando que a área técnica solicitante

daquele  material  atesta  que  os  preços  vigentes  na  ARP  continuam  refletindo  uma  vantagem

econômica perante o mercado.”

ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Conquanto se observe a realização da pesquisa de mercado caracterizada como requisito mínimo do

edital de licitação, há que se fazer ressalva à omissão do Decreto em não definir a periodicidade

para realização das pesquisas.

No caso em tela, a inserção da pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ata foi

oriunda  de  recomendação  emanada  no  Parecer  n.  172/2015/EJS/PF/UNILA,  da  Procuradoria

Federal junto à UNILA, ao constatar à fl.  71 do processo 23422.006199/2015-17 a ausência do

citado  dispositivo  na  minuta  do  Termo  de  Referência  encartada,  orientando  inclusive  a

periodicidade de 180 (cento e oitenta) dias para execução da pesquisa.
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Diante  dos  normativos  acima  relacionados,  infere-se  ser  pouco  razoável  que  a  Administração

Pública goze de discricionariedade quanto ao atendimento ou não da pesquisa de mercado para

ratificação da vantajosidade de ata subscrita. Ainda que, aparentemente, não ensejasse em prejuízo,

o risco potencial da ausência de contínua verificação de valores já fora considerado pelos próprios

legisladores, derivando daí os dispositivos que vinculam tal ato administrativo.

Cumpre salientar que a CCCL, conforme informação prestada e exposta no item anterior, propôs de

antemão o incremento do Formulário de Solicitação de Contratação, incluindo item específico que

propicie o atesto da área técnica acerca dos preços vigentes na ARP e pertinência quanto à sua

vantagem econômica perante o mercado. 

RECOMENDAÇÃO

Diante dos fatos apresentados, esta Audin recomenda: 

a) à CCCL, o reforço da necessidade do cumprimento do estabelecido no art. 9o, XI, do Decreto

7.892/2013 e caso a administração firme convencimento no sentido da prescindibilidade do citado

dispositivo, que apresente nos autos os motivos ensejadores de tal convencimento, excluindo, por

conseguinte, os itens do caderno licitatório que preveem a realização da pesquisa de mercado para

comprovação de vantajosidade da ata.

4.3 CONSTATAÇÃO: Assinatura de contrato após expiração da vigência da ata

FATO

No decorrer dos trabalhos de auditoria, ao analisar o período de vigência das atas e seus respectivos

contratos  firmados,  observou-se o encaminhamento dos autos  para colhimento da assinatura do

Magnífico Reitor, nos contratos, após a expiração da vigência das atas, conforme demonstrar-se-á

na linha temporal a seguir:
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a) Processo 23422.013668/2017-16 – Contrato 032/2017

Em 03 de novembro de 2016 a Ata de Registro de Preços 076/2016, localizada às fls. 41 a 43, foi

subscrita pela UNILA e Duca Móveis LTDA – EPP.

No despacho DECON n. 566/2017, de 07 de novembro de 2017 e localizado à fls. 57 e 57-v, consta

a seguinte redação no último parágrafo:

Considerando a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa, a homologação
da  licitação,  a  autorização  da  despesa  pela  autoridade  competente,  a  consignação  de
dotação orçamentária e o empenho dos recursos, remetemos o caderno processual à Pró-
Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI) para coleta da assinatura do
Reitor Pro tempore nas 02 (duas) vias do termo em apêndice.

Por sua vez, em despacho na folha seguinte, o Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

encaminhou  os  autos  ao  Gabinete  da  Reitoria  em  09/11/2017  para  assinatura  e  rubricas  do

Magnífico Reitor.

Em 17/11/2017, “após as vias do contrato terem sido assinadas e rubricadas pelo Reitor” o Gabinete

da Reitoria remete o processo à aquela Pró-Reitoria para continuidade, conforme se observa à fl. 59.

Às fls. 64 a 67 consta o contrato 32/2017, firmado entre UNILA e Duca Móveis LTDA – EPP com

subscrição datada em 01 de novembro de 2017.

b) Processo 23422.013807/2017-01 – Contrato 033/2017

Na data de 03 de novembro de 2016 a Ata de Registro de Preços 073/2016, localizada às fls. 38 a

39-v, foi subscrita pela UNILA e ACT Comércio e Serviços Eireli – ME.

Consta no despacho DECON n. 558/2017, de 06 de novembro de 2017 e localizado à fls. 51 e 51-v,

a seguinte redação no último parágrafo:

Isto  posto,  remetemos o caderno processual  à  Pró-Reitoria  de  Administração,  Gestão  e
Infraestrutura (PROAGI) para coleta da assinatura do Magnífico Reitor Pro tempore em
exercício nas 02 (duas) vias do termo em apêndice.
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Na folha subsequente há um despacho do Pró-Reitor  de Administração,  Gestão e Infraestrutura

encaminhando  os  autos  ao  Gabinete  da  Reitoria  em 07/11/2017  para  assinatura  e  rubricas  do

Magnífico Reitor.

Às fls. 53 a 54-v consta o contrato 33/2017, firmado entre UNILA e ACT Comércio e Serviços

Eireli-ME com subscrição datada em 30 de outubro de 2017.

c) Processo 23422.013411/2017-56 – Contrato 035/2017

Em 03 de novembro de 2016 a Ata de Registro de Preços 074/2016, localizada às fls. 38 a 39-v, foi

subscrita pela UNILA e Rosalino & Rosalino LTDA – ME.

No despacho DECON n. 571/2017, de 08 de novembro de 2017 e localizado à fls. 51 e 51-v, consta

a seguinte redação no último parágrafo:

Isto  posto,  remetemos o caderno processual  à  Pró-Reitoria  de  Administração,  Gestão  e
Infraestrutura (PROAGI) para coleta da assinatura do Magnífico Reitor Pro tempore em
exercício nas 02 (duas) vias do termo em apêndice.

Na folha 52 o Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura despachou os autos ao Gabinete

da Reitoria em 09/11/2017 para assinatura e rubricas do Magnífico Reitor.

Em 17/11/2017, “após as vias do contrato terem sido assinadas e rubricadas pelo Reitor” o Gabinete

da Reitoria remete o processo à aquela Pró-Reitoria para continuidade, conforme se observa à fl. 53.

Às fls. 54 a 57 consta o contrato 35/2017, firmado entre UNILA e Rosalino & Rosalino LTDA - ME

com subscrição datada em 27 de outubro de 2017.

c) Processo 23422.013875/2017-62 – Contrato 036/2017

Em 03 de novembro de 2016 a Ata de Registro de Preços 075/2016, localizada às fls. 50 a 52, foi

subscrita pela UNILA e Elton Julio da Silva Eireli – EPP.

No despacho DECON n. 565/2017, de 07 de novembro de 2017 e localizado à fls. 63 e 63-v, consta

a seguinte redação no último parágrafo:
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Considerando a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da empresa, a homologação
da  licitação,  a  autorização  da  despesa  pela  autoridade  competente,  a  consignação  de
dotação orçamentária e o empenho dos recursos, remetemos o caderno processual à Pró-
Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura (PROAGI) para coleta da assinatura do
Reitor Pro tempore nas 02 (duas) vias do termo em apêndice.

Por sua vez, em despacho na folha seguinte, o Pró-Reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura

encaminhou  os  autos  ao  Gabinete  da  Reitoria  em  09/11/2017  para  assinatura  e  rubricas  do

Magnífico Reitor.

Em 17/11/2017, “após as vias do contrato terem sido assinadas e rubricadas pelo Reitor” o Gabinete

da Reitoria remete o processo à aquela Pró-Reitoria para continuidade, conforme se observa à fl. 53.

Às fls. 66 a 70 consta o contrato 36/2017, firmado entre UNILA e Elton Julio da Silva Eireli – EPP

com subscrição datada em 27 de outubro de 2017.

Não obstante as informações citadas em seus respectivos processos de contratação, há nas Atas de

Registro de Preço arroladas a previsão, no item n. 3.1, de que “a validade da Ata de Registro de

Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada”.

Ademais, a lei 8.666/93, ao normatizar as compras na Administração Pública em seu art. 15, trouxe

esculpido no § 3o a seguinte redação:

§ 3o O  sistema  de  registro  de  preços  será  regulamentado  por  decreto,  atendidas  as
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 

(...)

III - validade do registro não superior a um ano. (grifo nosso)

Destarte, fundando-se na premissa de que as ARPs possuem validade de no máximo 1 (um) ano e

considerando a data de assinatura dos instrumentos supramencionados, 03/11/2016, é flagrante que

a vigência daquelas perdurou até 03/11/2017.

Como se verificou, nos próprios cadernos processuais, os contratos derivados das respectivas atas

foram encaminhados ao Reitor da universidade para assinatura em período posterior ao citado.

11/16



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

Ao disciplinar  sobre as  contratações  de  serviços  e  a  aquisição de bens,  quando efetuadas  pelo

Sistema de Registro de Preços – SRP, o Decreto 7.892/2013 trouxe no seu bojo o art. 12 e §4o com a

seguinte redação:

Art. 12.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666,
de 1993.

§ 4º  O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços  deverá ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de preços. (grifo nosso)

No tocante à validade das contratações derivadas de atas, o Professor Paulo Rui Barbosa ensina:

As contratações decorrentes de uma ata de Registro de Preços somente serão válidas
se realizadas dentro do prazo de vigência desta. Todavia a execução desses contratos
poderá se estender além do prazo de vigência daquela Ata e, por sua vez obedecerão a todo
disciplinamento previsto em lei para a execução contratual, inclusive quanto à prorrogação
dos mesmos1. (grifo nosso)

Na esteira do tratado tem-se a manifestação do Ministro Marcos Vinícius Vilaça no acórdão n.

0991-18,  à  época  na  vigência  do  Decreto  3.931/01,  entretanto  tão  esclarecedor  quando da  sua

emissão:

Além disso, a sistemática promovida pelo SRP, embora constitua fator de simplificação e
facilitação do trabalho do gestor, não prescinde das funções de planejamento e controle.
Pelo contrário, considerando a necessidade de prover os fornecedores da estimativa correta
de quantitativos (máximos e mínimos) a serem fornecidos, da frequência de fornecimento,
dos locais de entrega, etc., é imperiosa a conclusão de que uma implementação do SRP
exige planejamento e controle contínuos.

Nesse sentido, se o gestor já tem conhecimento, de antemão, de que tal prazo não pode
superar um ano, qual a justificativa para não realizar, com antecedência suficiente, novo
procedimento licitatório para a obtenção de nova ata? Não pode o SRP se tornar  mero
instrumento de conveniência ao gestor desidioso quanto aos seus deveres. 

(...)

Quanto aos contratos celebrados com fulcro na ata de registro de preços, sua vigência rege-
se pelo art. 57 da Lei n. 8.666/93, segundo o art. 4º, §1º, do Decreto n. 3931/01. A vigência
do contrato pode ir além da vigência da ata respectiva, conforme ensina Bittencourt:

‘As contratações realizadas com fundamento numa Ata de Registro de Preços só têm
validade se realizadas dentro do prazo de validade desse instrumento; no entanto, a

1 BARBOSA, Paulo Rui.  Sistema de registro de preços (SRP). Coleção 10 Anos de Pregão.  Curitiba:  Negócios
Públicos, 2008.
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execução do contrato pode ocorrer após o término desse prazo,  sendo importante,
nesse caso, que o documento contratual, ou seu substitutivo, tenha sido celebrado ou
emitido  ainda  dentro  desse  lapso  temporal.’  (BITTENCOURT,  Sidney.  Licitação  de
registro de preços . Rio de Janeiro: Temas & Ideias, 2003, p. 88-89). (grifo nosso)

Em manifestação à  Consulta  n.  757978 do Tribunal  de  Contas  do  Estado de  Minas  Gerais,  o

conselheiro Mauri Torres externou em seu voto:

Nesse contexto, considerando que a adesão  e a concordância do contratado  são ‟ ‟ algumas
das formalidades que compõem o processo administrativo para a contratação pelo Sistema
de Registro de Preços e, ainda, considerando que o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços  não  pode  ser  superior  a  12  meses,  respondo,  em  consonância  com  a  citada
jurisprudência e com a melhor doutrina aplicável à matéria, que não é possível promover
contratações com base em Ata de Registro de Preços com prazo de vigência vencido.

Em arremate  da  temática  em baile,  consta  no  próprio  sítio  da  internet  da  UNILA documento

elaborado pela Controladoria-Geral da União – CGU, em formato de perguntas e respostas sobre

Sistema de Registro de Preços, que coaduna com o entendimento desta Audin, nos seguintes termos:

65.  A celebração de contrato decorrente da realização de licitação para SRP deve ocorrer
até que data?

Todos os atos praticados pelos órgãos gerenciador,  participante e  carona devem ocorrer
dentro  da  data  estabelecida  como  vigência  para  a  referida  ata.  De  acordo  com  o
estabelecido no § 4º, art. 12, do Decreto nº 7.892/2013, o contrato decorrente do Sistema
de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de
preços.2 (grifo nosso)

Ainda que se avente a ausência de impropriedade pelos atos da administração pública, visto que os

contratos inseridos aos cadernos processuais datam em período de vigência das ARPs, a Lei 9.784

de 1999, regulamentadora do processo administrativo no âmbito federal, vaticina em seu art. 22:

Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir.

§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o
local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. (grifo nosso)

2 https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Perguntas%20SRP.pdf
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Outrossim, mesmo que as assinaturas das empresas contratadas tenham sido colhidas em período da

vigência  das  ARPs,  os  contratos  bilaterais,  para  gozarem de  validade,  requerem a  aposição  de

assinaturas de ambas as partes, o que de fato tempestivamente não ocorreu.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

Por meio do Memorando Eletrônico n. 04/2019, a PROAGI apresentou a seguinte manifestação:

“De forma a evitar novos casos similares,  que,  de fato,  refletem erros insanáveis cometidos na

gestão, a CCCL já alterou as orientações e procedimentos de forma a adequar as expectativas de

áreas técnicas e demandantes. Periodicamente, quando Atas de Registro de Preços firmadas pela

UNILA encontram-se a um trimestre de sua preclusão, a Divisão de Compras (DICOM-CCCL)

emite  informativo  à  área  interessada  e  demandante  da  ARP,  indicando  o  prazo  máximo a  ser

empenhado,  ciência  do  montante  já  empenhado e  saldo  a  empenhar  dentre  outras  informações

pertinentes ao documento. Neste informativo, novo prazo está implantado: compras e contratações a

serem efetivadas mediante termo de contrato possuirão prazos menores, de forma a abarcar tempo

suficiente para a instrução processual completa dentro do prazo de vigência da ARP, e não apenas à

emissão de Nota de Empenho e, no máximo, assinatura da contratada, vez que os contratos são

bilaterais, conforme a própria AUDIN meciona: 

Outrossim, mesmo que as assinaturas das empresas contratadas tenham sido colhidas em período

da vigência das ARPs, os contratos bilaterais, para gozarem de validade, requerem a aposição de

assinaturas de ambas as partes, o que de fato tempestivamente não ocorreu.(pg. 12)

Neste  sentido,  esta  PROAGI,  juntamente  com  suas  Coordenadorias  encontra-se  em  discussão

profunda de novos controles e procedimentos a serem implantados de forma a não mais incorrer em

práticas faltosas como a indicada.”
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ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Neste diapasão, a despeito da falha no planejamento das áreas interessadas, ao realizarem processos

de contratações em períodos derradeiros das Atas de Registro de Preços, nota-se a inclusão dos

contratos aos autos com data adversa, ademais os autos foram encaminhados ao Magnífico Reitor a

fim de que subscrevesse documentos extemporâneos, expondo-o à eventual falta.

Conquanto constate-se a existência de vícios insanáveis, nos processos de contratação supracitados,

e toda repercussão jurídica oriunda da firmação dos contratos expirada a vigência das Atas, não há

como se furtar em sopesar que a contratada agiu de boa-fé, entregou os produtos, tal qual previu o

Termo de Referência, conforme se observa nos Termos de Recebimentos Provisório e Pareceres

Técnicos acostados aos autos.

Esta Audin, ainda que convencida da ausência de legalidade dos contratos que derivaram das atas

supracitadas, e, por conseguinte, dos efeitos aplicáveis a essa situação, procurou tratar os episódios

prezando pela razoabilidade no que tange, em especial, os seguintes fatores: 

a) a eventual anulação dos processos de contratação, com o devido ressarcimento aos particulares

contratados; 

b) a declaração de nulidade dos atos fiscalizatórios subsequentes à contratação e; 

c) a realização de novos processos licitatórios, tendo em conta o decurso do período de vigência das

ARPs;

Apesar de restar evidente a irregularidade envolvendo a assinatura e contratação das referidas atas,

não se pode desconsiderar os custos envolvidos na possível anulação dos contratos, especialmente,

por serem demasiadamente onerosos à coletividade e já estarem em andamento.

RECOMENDAÇÃO:

Diante dos fatos apresentados, esta Audin recomenda: 

15/16



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

a) à PROAGI, que se abstenha de reincidir nas práticas faltosas citadas neste expediente, uma vez

que as mesmas podem ensejar em apuração de responsabilidade,  não somente dos personagens

envolvidos na contratação, como da Alta Gestão da universidade. Ademais, considerando o alto

risco envolvido, esta Audin incluirá nos seus controles internos a análise desta fase processual em

expedientes de auditoria futuros;

b) à CCCL, que implante tempestivamente ferramentas de controle a fim de mitigar os riscos de

reincidência.  Tal  ação  será  incluída  no  Plano  de  Providência  Permanente  (PPP),  para

acompanhamento periódico. 

Foz do Iguaçu, 26/04/2019
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