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RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 009/2020/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2020: Item 21 – Reserva Técnica

Ordem de Serviço: 20/2020/AUDIN-UNILA

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

Planejamento, Orçamento e Finanças e Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico.

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

1. INTRODUÇÃO

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

realizado conforme os preceitos contidos na Ordem de Serviço n. 020/2020/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 Auditoria Interna - 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  consiste na avaliação da conformidade na utilização dos recursos

provenientes do MEC à  Universidade Federal da Integração Latino Americana – UNILA, por meio

de Termo de Execução Descentralizada – TED 9241 no exercício de 2020 destinados as ações de

combate à Covid-19  com a legislação vigente, com base na solicitação presente no Memorando

77/2020/REITORIA/UNILA, documento pelo qual a Reitoria solicitou à esta AUDIN a realização

de auditoria em caráter preventivo.

2. ESCOPO

Analisar todas as etapas de utilização pela UNILA do recurso disponibilizado pelo  TED 9241,  nos

processo ora analisado, para identificar se está conforme a legislação vigente, atuando de forma

preventiva.
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3. AMOSTRA

Conforme Ordem de serviço 20/2020/AUDIN/UNILA, foi analisada os seguintes processos:

Nº Processo Fornecedor Objeto
Justificativa  da  ne-
cessidade

Valor

 1. 23422.003873/2020-28

- PR Labor com. de
Produtos  e  Equipa-
mentos para
Laboratórios
Ltda.

Aquisição  de  in-
sumos para fabri-
cação  de  álcool
desinfectante  na
UNILA.

Que  a  UNILA  conta
com o pessoal capaci-
tado e habilitado para
a  produção  do  álcool
desinfetante 80% con-
forme  formulação  da
OMS;  Que  a  UNILA
conta  com  a  infraes-
trutura  suficiente  para
produção de este álco-
ol;  A  situação  de  ne-
cessidade  frente  ao
combate  do vírus  res-
ponsável  pela  CO-
VID-19; A manifesta-
ção  da  Secretaria  da
Saúde de uma deman-
da estimada de álcool
para  desinfecção  de
3000 litros em 60 dias;
A  liberação  por  parte
da  vigilância  sanitária
conforme  histórico  de
e-mail abaixo para fa-
bricação do álcool de-
sinfetante;  A  doação
de  embalagens  e  pro-
messa  de  doação  de
mais  embalagens  por
parte da empresa Inno-
va Agro para este fim;
A abertura de processo
para  compra  de  insu-
mos a fim de poder fa-
zer uma produção ini-
cial deste álcool desin-
fetante

R$
35.936,80

 2. 23422.004532/2020-83 -Promega  Biotecno-
logia do Brasil Ltda

Aquisição  Kits
de  testes  diag-
nósticos  para  o
novo
coronavírus

Após a implantação de
um laboratório  de  di-
agnóstico por biologia
molecular em parceria
entre  a  UNILA  e  a
Fundação  Municipal
de  saúde,  necessita-
mos  adquirir  os  kits

R$
97.740,00
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para  realização  do
exame de detecção do
novo coronavírus.

 3. 23422.004738/2020-50

- Nova Analítica Im-
portação  e  Exporta-
ção Ltda

- PR Labor com. de
Produtos  e  Equipa-
mentos para
Laboratórios
Ltda.

-Didatica  Artigos
para Laboratorio Ei-
reli

Aquisição de ma-
teriais  para  uso
no
Laboratório  de
diagnóstico  do
covid-19  imple-
mentado no Hos-
pital Municipal.

A realização de testes
diagnostico para o co-
vid-19  utiliza  materi-
ais específicos  o Cus-
teio  desse  projeto  foi
dividido entre a  UNI-
LA  e  a  fundação  de
Saúde  Municipal.  Fo-
ram  investidos  aprox.
900 mil reais na aqui-
sição, sendo 84% des-
te valor assumido pela
prefeitura, por meio da
fundação municipal de
saúde  e  16%  pela
UNILA.  Nesse  valor
assumido pela UNILA
estão  a  aquisição  de
materiais.

R$
38.130,99

 4. 23422.005819/2020-60 -  Banco  Do  Brasil
Sa  (serviços  bancá-
rios da importação)

-  Eximmunoa  -  Im-
muno  American
Corporation

Aquisição de rea-
gente para a ação
-  diagnóstico  e
tratamento de pa-
cientes da covid-
19 por
Técnica  imuno-
lógica

Considerando  a  pan-
demia  do  coronavírus
a Organização Mundi-
al da Saúde (OMS) re-
comendou  aos  gover-
nos nacionais a ampli-
ação  da  testagem  de
suas populações quan-
to  a  possíveis  infec-
ções  pelo  novo  coro-
navírus, já que a
forma  mais  eficaz  de
salvar vidas é quebrar
a  cadeia  de  transmis-
são. Na emergência da
pandemia,  a Universi-
dade  Federal  da  Inte-
gração  Latino-Ameri-
cana e o Hospital Mu-
nicipal  Padre  Germa-
no  Lauck  estabelece-
ram  parceria  para  a
implantação  de  um
Laboratório  de  Biolo-
gia Molecular  nas de-
pendências  do  hospi-
tal, com o objetivo de
somar forças na identi-
ficação  imunológica
do vírus. Isto é funda-
mental pois otimiza os
recursos  hospitalares

R$
18.846,42
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disponíveis (permite o
isolamento  de  coorte
para pacientes, aumen-
tando a capacidade de
resposta) e facilita es-
tratégias  de  supressão
da pandemia pelo iso-
lamento  de  pacientes
infectados  com  sinto-
mas  leves  a  modera-
dos.

 5. 23422.006252/2020-09

-  Instituto  Nacional
de  Propriedade  In-
dustrial
-Imperio  Giacomini
Ltda
-Grafica Grafel Ltda
- PR Labor Com. De
Produtos  e  Equipa-
mentos para
Laboratorios Ltda
- L. G. D. Bicudo &
Bicudo Ltda
-Lab  research  do
brasil  comercio  de
produtos  para  pes-
quisa Ltda
-  Etechbrasil  tecno-
logia  e  educação
Ltda
-  Carvalhaes  Produ-
tos para  Laboratorio
Ltda
-  Oklahoma Comer-
cio de Combustiveis
Ltda
- Saudmed Distribui-
dora de Produtos
Hospitalares Eireli

Aquisição de ma-
teriais  de  consu-
mo - pagto ante-
cipado - supr. De
fundos 04/2020

De somar esforços  de
setores  e  serviços  pú-
blicos a criarem ações
de  enfrentamento  ao
novo  Coronavírus
(SARS-CoV-2).  As
ações apoiadas com o
recurso fazem parte de
necessidades  apresen-
tadas  publicamente
pelo  Ministério  da
Saúde  e  o  Sistema
Único de Saúde.

R$
50.000,00

 6. 23422.006391/2020-39 - R. C. Romano Im-
portação de Eletro Ei
-  Vida  de  Silício
Ltda
- Vivo Licitações Ei-
reli
-  Jean  Alexandre
Wendler  de  Morais
Ei
-  Etechbrasil  tecno-
logia  e  educação
Ltda
- Mecatec Comercial
Eireli
-  Filipeflop  Compo-

Aquisição  de  fi-
lamentos impres-
sora 3D

Aquisição de Filamen-
tos  para  impressora
3D  para  continuar  as
atividades  da Ação 5.
Fabricação  e  Impres-
são  3D  de  peças  de
equipamentos  e  EPIs
para as ações de com-
bate a COVID-19.

R$
45.718,82
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nentes  Eletronicos
Eireli
- GR Comercio Eire-
li

 7. 23422.006700/2020-38

-  Biometrix  Diag-
nostica Ltda

Aquisição  de  se-
core kit
sequenciamento
tipagem hla clas-
se
I  Locus  B  -  25
testes.  Ref
5311025D

Para  realização  da
Ação 9. Medicina per-
sonalizada  para  trata-
mento  de  pacientes
Covid-19  em  Foz  do
Iguaçu,  ações  institu-
cionais  de  enfrenta-
mento  ao  novo Coro-
navírus  (SARS-CoV-
2).

R$
92.033,50

 8. 23422.006701/2020-11

-Life  Technologies
Brasil Comercio e
Industria  de  Produ-
tos para  Biotecnolo-
gia Ltda

Aquisição  de
POP-7TM  Poly-
mer for
3500/3500xL
Genetic  Analy-
zers - Número do
catálogo
4393714

Para  realização  da
Ação 9. Medicina per-
sonalizada  para  trata-
mento  de  pacientes
Covid-19  em  Foz  do
Iguaçu,  ações  institu-
cionais  de  enfrenta-
mento  ao  novo Coro-
navírus  (SARS-CoV-
2)

R$ 8.477,94

 9. 23422.006710/2020-59

-  Lab  research  do
brasil  comercio  de
produtos  para  pes-
quisa Ltda
-  Labcompany  Pro-
dutos  e  Servicos
Para  Laboratorio
Ltda
-  Rey-Glass  Comer-
cial e Servicos Eireli

Aquisição de rea-
gentes  para  ação
Ação  8.  Diag-
nóstico
e  tratamento  de
pacientes da CO-
VID-19  por  téc-
nica
imunológica.

Desenvolvimento  da
Ação 8. Diagnóstico e
tratamento  de  pacien-
tes  da COVID-19 por
técnica  imunológica
uma das ações de en-
frentamento  ao  novo
Coronavírus  (SARS-
CoV-2)

R$
53.199,12

 10.23422.006916/2020-26 - Fastlabor Comerci-
al Eireli
-  IS7  Importacao,
Exportacao  e  Co-
mercio  de  Pecas
Ltda
- Cientific Comercio
& Produtos Eireli
- Cientific Comercio
& Produtos Eireli
- Jonatan  Wili  de
Castro das Gupta Ei
- V P Silva Brinque-
dos Ltda
-  Forlab  Comercio
de  Equipamentos  d
Materiais  para  labo-
ratorios Eireli
- Exom Artigos para
Laboratorios Ltda

Produção  de  ál-
cool  glicerinado
80%
conforme  formu-
lação da OMS

Aquisição  Ação  1.
Produção  de  álcool
glicerinado  80%  con-
forme  formulação  da
OMS

R$
81.716,49
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-  Genesis  Cientifica
Laboratorial Eireli

 11. 23422.007096/2020-16

- Ilma Chaves Perei-
ra Ei
-  Rey-Glass  Comer-
cial E Servicos Eireli
-  Crystallab  Comer-
cio  de  Artigos  Para
Laboratorio Eireli

Aquisições  -
Ação  7.  Destila-
ção  de  álcool
>70% a partir
de  bebidas  al-
coólicas ou álco-
ol de menor con-
centração

Aquisições  para  per-
mitir  o  desenvolvi-
mento da Ação 7. Des-
tilação de álcool >70%
a partir de bebidas al-
coólicas ou
álcool  de  menor  con-
centração,  conforme
preve  o  plano  de  tra-
balho.

R$ 8.846,70

 12. 23422.007889/2020-42

-  Carvalhaes  Produ-
tos Para Laboratorio
Ltda
-PR  Labor  com.  de
Produtos  e  Equipa-
mentos para
Laboratórios
Ltda.
-  Lab  research  do
brasil  comercio  de
produtos  para  pes-
quisa Ltda
-  Biosumos  Comer-
cio  para  Laboratori-
os Ltda
- Merck SA

Aquisição  para
Ação  9.  Medici-
na  personalizada
para  tratamento
de pacientes  Co-
vid-19  em  Foz
do Iguaçu

Insumos  necessários
para ação 9. Medicina
personalizada para tra-
tamento  de  pacientes
Covid-19  em  Foz  do
Iguaçu.

R$
82.972,35

 13. 23422.008351/2020-81

-Imperio Giacomini
Ltda
-Ortosani Produtos
Para Saude Ltda
- Saudmed Distribui-
dora  de  Produtos
Hospitalares Eireli
-  Booster  do  Brasil
Eireli  CNPJ
08.923.600/0001-33
-Oklahoma  Comer-
cio de Combustiveis
Ltda
-PR  Labor  com.  de
Produtos  e  Equipa-
mentos para Labora-
tórios Ltda.
- Wellington Ferreira
Feilpe Ei
-  Reagen  Produtos
Para  Laboratorios
Eireli

Aquisição  de
Materiais  de
Consumo - Pagto
Antecipado  -
Supr.  de  Fundos
06/2020

De somar esforços  de
setores  e  serviços  pú-
blicos a criarem ações
de  enfrentamento  ao
novo  Coronavírus
(SARS-CoV-2).  As
ações apoiadas com o
recurso fazem parte de
necessidades  apresen-
tadas  publicamente
pelo  Ministério  da
Saúde  e  o  Sistema
Único de Saúde.

R$
176.000,00

 Total R$
789.618,63
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4. INFORMAÇÃO:

A análise dos processos foi realizada com foco nos seguintes aspectos a seguir da conformidade:

Pesquisa de mercado, adequação orçamentária – DDO, termo de contrato para entregas previstas

maiores de 30 dias, habilitação jurídica – impedimentos de licitar, recebimento de materiais e os

processos de suprimento de fundos.

4.1 DA PESQUISA DE MERCADO:

O  Decreto  13.979/2020  flexibilizou  a  regra  para  a  estimativa  dos  preços,  dado  o  cenário  da

pandemia, sendo a pesquisa de mercado recomendada no art. 4 E, §1º, VI, por meio de, no mínimo,

01 (um) dos parâmetros listados e no §2º que a estimativa pode até mesmo ser dispensada, mediante

justificativa. Porém, mesmo com flexibilidade que trouxe o referido Decreto, a regra normativa de

planejamento nas aquisições públicas não foi afastada.

A pesquisa de mercado possui sua função principal em estimar, se aproximar do valor que ao fim,

será licitado. Numa elaboração na qual o preço estimado se aproxima do mais real e aceitável, no

resultado do certame, a diferença entre o valor estimado e o resultante não será muito diferente.

Em  um  cenário  ideal,  a  estimativa  de  preços  é  a  diversificação  da   “cesta”  dos

produtos/fornecedores. Ocorre que a pandemia requisitou dos agentes públicos a adoção de análises

que considerassem tal situação, levando em conta não somente o cenário adverso da pandemia do

COVID19, bem como as dificuldades decorrentes deste.  

Foi observada,  nos 11 processos analisados, a juntada da pesquisa de mercado, totalizando 579

orçamentos. Exauridas as análises por esta Audin, resultou-se no seguinte cenário:

 PESQUISA DE MERCADO

PROCESSO OBSERVAÇÕES

 23422.003873/2020-28 Tratou-se  de  aquisição  de  Aquisição  de  insumos  (Álcool  99,  Peróxido  3%,
Glicerol) para fabricação de álcool desinfectante na UNILA, com o objetivo de
doação  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Foz  do  Iguaçu.  Constam  04
orçamentos na pesquisa de mercado (Fl. 59), no qual o valor do primeiro deles
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chama a atenção por ser quase a metade dos outros três concorrentes. Ao fim,
este  fornecedor  constatou-se  impedido  de  licitar  e  não  sendo  exclusivo,  o
segundo menor valor fechou a aquisição por dispensa.

 23422.004532/2020-83

Tratou-se de aquisição de kits para testes de diagnósticos de coronavírus, a fim
de doar para a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu e auxiliar no
enfrentamento da pandemia. Constam 03 orçamentos na pesquisa de mercado
(Fls. 09/23), no qual o menor valor fechou a aquisição por dispensa.

 23422.004738/2020-50

Constam 55 pesquisas para 22 itens organizados na Planilha de Preços, em que
todos os orçamentos juntados e os valores da Planilha de Preços (Fls. 118/120)
encontram-se presentes no processo. Notou-se que na consolidação da Planilha
alguns itens com 02 orçamentos e outros com 03 orçamentos e os itens 17 e 21
com um orçamento. Fato este elucidado nas observações da planilha, que resul-
tou da diferença entre os quantitativos orçados e/ou ausência de frete (mesmo
após solicitação de atualização de orçamentos) e que apenas alguns preços pude-
ram efetivamente ser utilizados para composição da planilha de preços médios.
Há também a ressalva que os fornecedores que responderam nem sempre possuí-
am todos os itens solicitados (Fl.120). A pesquisa de mercado na Planilha contou
com um parâmetro: diretamente com o fornecedor, com a junção de orçamentos
de 05 empresas diferentes.  Ainda nas observações da planilha, é informado que
foram realizadas consultas com pelo menos 15 empresas do ramo. Consta decla-
ração de que os  materiais de consumo demandados no processo são exclusivos
para o desenvolvimento de ações de enfrentamento à COVID-19 pela UNILA,
não sendo, portanto, utilizados para outras finalidades diversas da situação de
emergência (Fl. 91).

 23422.005819/2020-60

Tratou-se  de  aquisição  com  fornecedor  único  internacional.  Foi  juntada
Justificativa Técnica (Fl. 20 e 53), para escolha deste fornecedor e, portanto a
pesquisa  de  mercado  se  deu  com contato  com o  fornecedor  autorizado  pela
distribuição  exclusiva  do  produto  no  Brasil  (Fl.  09  e  11),  e  também com o
fornecedor internacional, para importação direta dos Estados Unidos (Fl. 26 e
37)  em  moeda  de  cotação,  o  dólar,  sendo  juntada  a  consolidação  no  Doc.
Estimativa de Custos de importação (39/44). Também foi juntada Justificativa do
Preço  com  pesquisa  de  Painel  de  Preços  do  Ministério  da  Economia  do
fornecedor  exclusivo  brasileiro  do  produto  importado  para  confirmar  a
informação da empresa de que não efetuou venda similar a demanda da UNILA e
ao  fim,  verificou-se  pela  vantajosidade  da  importação  direta  do  fornecedor
internacional.

 23422.006391/2020-39 Foi juntada 175 pesquisas de mercado para compor a estimativa de 61 itens a
serem  adquiridos  consolidados  na  Planilha  de  Preços  (Fl.  197/202).  Foi
observada a junção de 02 orçamentos em alguns itens e 01 orçamento no item 42
e  nestas  ocorrências,  foi  elucidado  que  não  foi  possível  à  junção  de  mais
orçamentos.  Foram  feitas  pesquisas  com  lojas  de  internet,  direto  com
fornecedores  e  utilizado  também  Painel  de  Preços  do  governo.  Não  foi
observado no processo o orçamento do fornecedor Beta Commercial Eletrônica
Ltda que consta na Planilha. Todos os outros valores foram vistos nas pesquisas
juntadas. Foram encontrados alguns valores que na Planilha e no orçamento da
pesquisa juntada são diferentes. No item 48, orçamento 01, na Planilha está valor
de R$ 5,17,  mas na Fl.  60 está com valor unitário de R$ 7,30.  No item 55,
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orçamento 02, na Fl. 145 consta o valor de R$ 29,80 e na Planilha consta valor
de R$ 26,80. No orçamento juntado menciona em desconto de 8% que resultaria
em R$ 27,42. O valor de R$ 26,80 seria resultado de 10% de desconto e não 8%.
Ainda neste item 55, no orçamento 03, consta na Planilha valor de R$ 24,90, mas
este  é  apontado  no  orçamento  juntado  na  Fl.  183,  como  o  valor  do  frete.
Somando este ao valor unitário do produto, que consta como R$ 9,49, resulta no
valor final de R$ 34,39. Por fim, no item 59, orçamento 01, consta na Fl. 100
valor unitário do produto de R$ 38,10 e na Planilha consta como R$ 30,10. Há
manifestação sobre indicação de marcas de referência e sobre os quantitativos
solicitados nas Fls. 304 e 314 do processo, com Justificativa nos itens 2.3 e 2.4
do Termo de Referência. Consta na Fl. 315, em despacho 1560/2020 a DELIC
faz  a  observação  de  que  há  a  menção  aos  quantitativos,  mas  não  houve
documento comprobatório destes.

 23422.006700/2020-38

Foi  juntada  pesquisa  de  mercado  com  dois  fornecedores  consolidados  na
Planilha de Preços (Fl. 19) do produto compatível à estrutura da UNILA, no qual
o menor  valor  fechou a  aquisição por  dispensa.  Para  confirmar  se  os  preços
estavam condizentes com a realidade do mercado, foi juntado pesquisa em Painel
de Preços, com 06 resultados nos quais, foi mencionado que os menores valores
decorreram  da  isenção  de  impostos  em  processo  de  importação  e  com  a
possibilidade de duas empresas no Brasil que poderiam fornecer as necessidades
da  UNILA,  a  importação  por  inexigibilidade  de  licitação  foi  afastada.  Com
relação aos maiores preços se verificou que não se tratavam de produto similar.

 23422.006701/2020-11

Trata-se de aquisição de Polímero POP-7™ para aplicações de sequenciamento e
análise  de  fragmentos,  compatível  com  o  Analisador  genético  de  DNA
3500/3500xL da UNILA, para atendimento da ação institucional 9 - Medicina
Personalizada para tratamento de pacientes COVID-19 em Foz do Iguaçu, com
fornecedor exclusivo internacional. Para o certame foram juntadas: a proposta
comercial 401348 na Fl. 11, direto com a empresa  fornecedora autorizada pela
comercialização do produto no Brasil e também foram juntadas três vendas que a
mesma  empresa  fornecedora  realizou  para  outras  entidades  públicas  nas  Fls.
26/28 e também foram juntadas duas pesquisas feitas no Painel de Preços na Fl.
200. Também foi juntado cálculo para importação direta do produto proposto na
fl. 21, feito pela Seção de Importação nas Fls. 192/197, que ao fim, não se com-
provou mais vantajoso, prosperando a aquisição com a proposta da empresa re-
presentante exclusiva do produto no Brasil.

 23422.006710/2020-59 Foram juntadas 49 pesquisas de mercado para 21 itens consolidados na Planilha
de Preços (Fl. 95/96), no qual foram utilizados 03 parâmetros para a pesquisa: no
Painel de Preços, pesquisas em lojas de internet e direto com fornecedores. Foi
observada a junção de 02 orçamentos em alguns itens e 01 orçamento no item 20
e  nestas  ocorrências,  foi  elucidado  que  não  foi  possível  à  junção  de  mais
orçamentos.  No  item  08,  orçamento  01,  foi  visto  fornecedor  que  não  seria
utilizada para pesquisa, em razão, como observado na Planilha, de que se trata de
empresa com sócios em comum com outra empresa fornecedora, que também fez
parte da estimativa. No item 19, orçamento 01 da Planilha consta valor de R$
1.467,58 e no orçamento consta o valor unitário mais o frete de R$ 1.433,42 (Fl.
35). O valor de R$ 1.467,58 seria o valor total (unitário mais o frete) e mais uma
vez o frete. Há manifestação sobre os quantitativos dos materiais do certame (Fl.
115) e sobre indicação de marcas de referência na Fl. 193 item 2.4 do Termo de
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Referência.

 23422.006916/2020-26

No total da Planilha há 106 pesquisas de preços para compor a estimativa de 30
itens  a  serem licitados  (Fls.  127/132).  Além da  Planilha  consolidada,  foram
observados 42 orçamentos anexados ao processo. Alguns dos valores contido na
Planilha de Preços não foram observados nos orçamentos anexados no processo,
como os itens do produto Suporte/rack,  porém foi visto pesquisa de mercado
deste item no processo modalidade Suprimento de Fundo 23422.008351/2020-81
(Fls. 152/158). Também se observou que os itens 05,14,15,16 e 17 - esponja,
luvas (P,M,G) e toucas - foram elaboradas exclusivamente com orçamentos de
comércio local. Ainda, notou-se no item 25, orçamento 04, um valor diferente do
orçamento incluído e do valor inserido na Planilha de Preços (Fl. 55, R$ 371,32 e
na  Planilha  item  25,  R$  371,82).  Consta  a  juntada  de  03  a  05  orçamentos
diferentes para cada item por meio de 03 parâmetros. A Procuradoria Federal da
UNILA recomendou a manifestação técnica dos quantitativos solicitados, o que
não  foi  observado  manifestação  sobre  esta,  pela  DELIC  (Fl.  252)  ou  em
documento  específico  no  processo,  com  exceção  de  menção  no  Termo  de
Referência, item 2.3 sobre “(...) os itens 13 a 19 foram aumentados para atender
todas as ações (...)” e item 2.4 sobre “(...) aos itens 20 a 30 foram incluídos pela
Ação 3  (...)”.  Também foi  visto  manifestação  sobre  indicação  de  marcas  de
referência.  A  área  técnica  justificou  em  alguns  casos  o  pedido  de  marca
específica se refere para adaptação de produtos que a UNILA já utiliza, no item
2.4 do Termo de Referência e também no documento específico na Fl. 251.

 23422.007096/2020-16

Foram juntados 84 pesquisas de mercado (Fls. 33/160) para 31 itens constantes
na Planilha de Preços (Fl. 162/166). Alguns dos valores incluídos na Planilha
não foram observados nos orçamentos juntados, como o termômetro da T. No
item 24, orçamento 01, o valor de R$ 30,58 está no orçamento juntado como o
valor parcelado em 02 vezes (Fl. 246). Tem-se a manifestação sobre os quantita-
tivos solicitados e a indicação de marcas de referência na Fl. 326, itens 2.2 e 2.3
do Termo de Referência.

  23422.007889/2020-42

Foi juntada 98 pesquisas de mercado para compor 31 itens na Planilha de Custos
e  Formação  de  Preços  (Fls.  106/110).  Todos  os  valores  da  referida  Planilha
foram juntados nos orçamentos da Pesquisa inserida. São orçamentos realizados
diretamente  com fornecedores  e  também pesquisados  em lojas  da  internet  e
alguns itens  tem-se a informação de que não foi  possível  a  realização de 03
orçamentos. O item 02 foi informado que se trata de produto controlado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e posteriormente à pesquisa
de mercado foi retirado da demanda (Fl. 264). Este item foi visto no processo
modalidade Suprimento de fundos 23422.006252/2020-09 (Fl. 110). Na última
parte da Planilha, estão os itens de valores altos em comparação aos valores em
geral da aquisição. Nesta, a escolha do fornecedor foi justificado por oferecer o
maior número de placas ofertado em cada kit. No item 2.5 se tem a justificativa
da quantificação e qualificação dos insumos, como também a indicação de marca
de referência, todos na Fl. 141.

Para  a  estimativa  de  preços,  constam orçamentos  feitos  a  partir  de  03  parâmetros:  direto  com

fornecedores, pesquisas em lojas de internet e Painel de Preços do Ministério da Economia.
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Foi notada pesquisa na Planilha de Preços  de empresa mencionada que não seria  utilizada por

motivo  de  sócio  comum  a  outro  fornecedor  participante  da  estimativa  no  processo

23422.006710/2020-59, item 08, orçamento 01.

Foi notado ainda, que alguns dos valores na Planilha de formação de preço não foram observados

nos orçamentos  anexados ao processo e que alguns valores pequenos constavam diferentes  dos

valores das Planilhas. São aspectos que não trouxeram grande impacto no valor total, mas que vale

o reforço no zelo da pesquisa dos preços de mercado. Mesmo que se trate de uma estimativa, a

construção desta, afeta a elaboração da concorrência das empresas que participarão das aquisições e

por isso, sua importância.

Também foi vista a recomendação da Procuradoria, presente nos processos, sobre a manifestação da

área  técnica  sobre  justificativa  de  Preços  e  quantitativos  dos  materiais  a  serem  adquiridos,

recomendação que não é específica da pesquisa de mercado, e sim, trata-se de recomendação em

nível  da construção do Termo de Referência.  Vale  a  pena  mencionar  este  apontamento,  pois  o

recurso  financeiro  do  TED9241,  em sua  origem possui  finalidade  específica  e,  desta  forma,  a

destinação dos materiais  também é específica e possui função determinada, não podendo serem

comprados os materiais para utilização em atividades gerais e por isso, também a sua importância.

4.2 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuando neste cenário apresentado, tem-se também o trabalho de auditoria realizado com foco

na verificação do documento de Declaração de Disponibilidade Orçamentária:

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Nota de Dotação
Valor Nota de Do-

tação
Valor Empenho

1. 23422.003873/2020-28 2020ND000218
R$
35.936,80

R$                  35.936,80

2. 23422.004532/2020-83 2020ND000216
R$
97.740,00

R$                  97.740,00

3. 23422.004738/2020-50
2020ND000284

R$
37.158,38 R$                  38.130,99

2020ND2020ND0003 R$
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07 824,56

2020ND000331
R$
148,05

4. 23422.005819/2020-60
2020ND000308 /
2020ND000309

R$
24.300,91

R$                  18.846,42

5. 23422.006252/2020-09 2020ND000282
R$
50.000,00

R$                  50.000,00

6. 23422.006391/2020-39
2020ND000317

R$
70.924,59

R$                  45.718,82
2020ND000347

R$
45.718,82

7. 23422.006700/2020-38 2020ND000325
R$
92.033,50

R$                  92.033,50

8. 23422.006701/2020-11
2020ND000326

R$
8.477,94

R$                    8.477,94

9.  23422.006710/2020-59
2020ND000350

R$
53.199,12

R$                  53.199,12

10. 23422.006916/2020-
26

2020ND2020ND0003
17

R$
113.194,99

R$                  81.716,49

11.  23422.007096/2020-
16

2020ND000350
R$
8.846,70

R$                    8.846,70

12. 23422.007889/2020-
42

2020ND000336
R$
87.390,47

R$                  82.972,35

13. 23422.008351/2020-
81

2020ND000348
R$
176.000,00

R$                 176.000,00

Total R$ 789.619,13

Dos  13  processos  acima  verificados,  em  02,  foram  vistos  a  presença  do  documento  DO  –

Declaração Orçamentária:

 Processo 09: 23422.006710/2020-59, DO -11/2020, R$ 56.389,42, Licitação, Doc. 26, Fl. 166.

 Processo 11: 23422.007096/2020-16, DO - 10/2020, R$ 10.046,13, Licitação, Doc. 18, Fl. 251.  

Consta em todos os processos desta análise, o documento titulado Detalhamento Orçamentário, no

qual há a indicação da Nota de Dotação bem como a indicação da fonte de recursos - TED 9241.

Porém, exceto pelos dois processos supra citados,  nos demais não foi  observada a presença da

anexação da DDO.

A DDO está prevista no art. 16 da LRF dispõe sobre que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da

ação governamental, que acarrete aumento da despesa, deverá ser acompanhado da estimativa do

impacto orçamentário-financeiro e da declaração do ordenador da despesa, informando que aquela
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despesa  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA)  e

compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).1

O Departamento  de  Programação  e  Controle  Orçamentário  –  PROPLAN/UNILA elucidou  em

comunicação  com a  AUDIN,  pelo  ME 97/2020  que  “(...)  as  Declarações  de  Disponibilidade

Orçamentária (DDO) são emitidas por Macrounidades e não por processo. Desse modo, não há

como vincular  um processo  a  uma DDO. A DDO é  emitida  no  início  do  ano,  distribuindo  o

orçamento  global  às  macrounidades  (...).  A  nota  de  Dotação  mencionada  “detalhamento

orçamentário”  refere-se  a  um documento  gerado no SIAFI,  o  qual  prepara o  recurso  para  o

empenho já que, pela variabilidade das despesas, a DDO não é emitida em nível de elemento de

despesa. (...)”

O DPCO/PROPLAN também encaminhou por meio do mesmo memorando em resposta à AUDIN,

as DDOs de n. 14 e 22 de 2020, referente ao TED 9241 – Ações de enfrentamento ao COVID19.

Diante do exposto e considerando a determinação legal da LRF, do princípio da transparência dos

atos  administrativos  e  de que nos  processos  se  tem a história das  fases  inerentes  registradas,

recomenda-se a inclusão da DDO, ainda que seja emitida por Macrounidade, com objetivo que

deixar claro a disponibilidade do recurso para a finalidade correspondente,  nos processos ora

analisados e em todas as futuras aquisições.

4.3. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

Dado o caráter emergencial dos processos relacionados ao enfrentamento do COVID19, a maioria

das aquisições fora, realizadas com perspectiva de entrega imediata, sem obrigação futura, conceito

entendido como “prazo de até 30 dias a contar da data de solicitação” conforme dispositivo 62 §4º e

40 §4º,  e,  em tais  aquisições,  o Termo de contrato é  dispensável.  Exceção a  essa dinâmica de

aquisição, os processos 23422.005819/2020-60 e 23422.006700/2020-38, abaixo observados:

1 Conforme  entendimento  TCU,  consulta  em  15/10/2020,  as  15:06,  disponível  em:
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/492/542

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/492/542
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TERMO DE CONTRATO
Processo Observação

23422.004532/2020-

83

No  processo,  houve  atraso  na  entrega  prevista  de  30  dias,  que  foi
justificado e o tema foi objeto no RA 06/2020/AUDIN/UNILA.

23422.005819/2020-

60

Notou-se que no item 6.1 do Projeto Básico no processo, que o prazo de
entrega  dos  bens  ficou  para  até  60  dias  contados  da  solicitação  de
fornecimento.  Em  comunicação  com  a  PROAGI,  esta  informou  à
AUDIN por meio do Memorando 27/2020, que em se tratando de uma
importação, o Termo de contrato foi dispensado, considerando que as
importações  são  regulamentadas  pelos  Termos  Internacionais  de
Comércio  (Incoterms)  e  estando  no  processo  o  documento  Proforma
Invoice (Fatura Proforma, Fl. 37) com a descrição da mercadoria e os
termos  da  venda,  ficaram  definidas  as  condições  essenciais  da
negociação. Consta também no decorrer, a confirmação do pedido de
compra  pela  UNILA (Fl.  179)  e  no  natural  decorrer  de  processo  de
importação, em momento posterior,  com a Comercial  Invoice (Fatura
comercial),  a  propriedade  da  mercadoria  é  transferida.  A  Fatura
comercial não consta ainda no processo na data de análise, salientando
que o processo encontra-se ativo na data desta análise.

23422.006700/2020-

38

No processo, consta no Projeto Básico previsão de entrega para 90 dias
(Fl.  102)  e  o  Termo de  Contrato  13/2020 está  presente  no  processo
anexo  23422.009662/2020  –  89  (Fl.  79)  com  prazo  de  vigência
determinado em 180 dias.

Sobre  o  documento  Proforma  Invoice  que  substituiu  o  Termo  de  contrato  no  processo

23422.005819/2020-60, em consulta ao Guia Básico para Exportações de Serviços do Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e Serviços de julho de 2017, Fl. 25, é orientado que a Fatura Invoice

“muitas vezes substitui o contrato”, formalizando e confirmando a negociação, desde que devolvido

ao  exportador  o  aceite  do  importador  com  as  especificações  contidas,  conforme  ocorreu  na

observação acima.

4.4 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA DOS FORNECEDORES

Notou-se, nos seguintes processos, algumas pesquisas com empresas constando ocorrências impedi-

tivas de licitar ou pesquisa com “erro”:
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HABILITAÇÃO JURÍDICA
PROCESSO OBSERVAÇÃO

23422.004738/2020-50 Foi visto ocorrência de impedimento de licitar, de fornecedor, nos relatórios do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores  – SICAF no âmbito Fl.
(127/129) e posteriormente foi incluída nova consulta sem registro de impedimen-
to de licitar (Fl. 248). Também foram vistos Consultas Consolidada de Pessoa Ju-
rídica com “erro” (Fls. 130, 141,149), porém há o link para se consultar.

23422.005819/2020-60 Foi visto Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica com “erro” (Fls. 107), porém
há o link para se consultar.

23422.006710/2020-59 Foi visto ocorrência impeditiva indireta de licitar de fornecedor nos relatórios do
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Fl. 347), mas en-
tendeu-se que a empresa não foi constituída para burlar penalização (Fl. 424).

23422.006916/2020-26 Notou-se nos relatórios do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, duas Ocorrências impeditivas de Licitar (Doc. 45 e 49: Fls. 408 e 540),
porém sem ocorrências nas consultas consolidadas pelo Tribunal de Contas da
União, de débitos trabalhistas e atos de improbidade administrativa e inelegibili-
dade.

23422.007096/2020-16 Foi visto a mesma ocorrência impeditiva indireta de licitar (Fl. 443) do mesmo
fornecedor que consta no processo acima 23422.006710/2020-59.

23422.007889/2020-42 Foi visto nos relatórios do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
–  SICAF,  fornecedores  com  ocorrência  de:  Impedimento  -  Lei  do  Pregão
(17/08/2020) - Governo do Estado do Rio Grande do Sul,  no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas do Portal da Transparência em consulta con-
solidada pelo Tribunal de Contas da União ( Fl. 174).

Vale ressalva de que a informação sobre ocorrências e impedimentos de licitar é instrumento de

alerta para Instituições Públicas sobre problemas que a contratação com estas empresas podem

ocorrer.

4.5. DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Os processos  23422. 23422.003873/2020-28 e  23422.004532/2020-83 foram objetos  de  análise

deste  item  no  RA  06/2020.  Com  relação  aos  outros  processos  restantes  ora  analisados,  que

envolvem  recursos  do  TED  9241,  no  tempo  da  análise  deste  relatório,  não  constam  ainda  a

solicitação de materiais e estes, se encontram, em situação “ativa”, com a exceção de:
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RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Processo Solicitação

Recibo de
entrada

de
materiais

Parecer área
técnica

Atesto
Seal/Dilog/Coinfra

23422.006701/20
20-11

- Fl.  328,
11/09/202
0

Fl.  335,
21/09/2020

Fl. 341, 23/09/2020

OBSERVAÇÕES
Processo que se encontra em situação de arquivamento. No recebimento provisório foi colocado
que constam avarias, sem especificação de qual avaria se trata, observação que foi vista no RA
06/2020/AUDIN/UNILA.  Não  foi  observado  no  processo,  documento  específico  da  UNILA
solicitando  os  materiais  ao  fornecedor.  Foi  visto  despacho  n.  127/2020  -
DICOM/CCCL/PROAGI (Fl. 325), mencionando o envio do processo à área para gestão até o
recebimento de materiais em 11/09/2020, sendo a Nota Fiscal 93.495 de 04/09/2020.

Ressalta-se aqui  a  importância  da  inclusão  de  todos os  formulários  necessários,  com o correto

preenchimento e em seu devido prazo, em cumprimento das normas previstas sobre recebimento de

materiais definido no instrumento convocatório de cada processo e, também, orienta-se a inclusão

do formulário de solicitação do fornecimento de materiais no processo 23422.006701/2020-11.

4.6. DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS:

A utilização  do  suprimento  de  fundos  está  condicionada  a  despesas  urgentes  e  imprevisíveis,

devendo ser baseada em mínima consulta de preços, em respeito ao princípio da economicidade

fixado no artigo 37 da Constituição Federal2. O Decreto 13.979 estipulou que gastos para aquisições

e serviços para o enfrentamento do COVID, na ordem de até R$ 176.000,00.

Foram analisados  dois  processos  que  trataram de  gastos  com o  objetivo  do  enfrentamento  do

COVID19  por  meio  da  TED  9241,  via  modalidade  suprimento  de  fundos.  O  objetivo  desta

verificação foi a análise da conformidade, em especial, a pesquisa de mercado e a prestação de

contas. Segue breve resumo:

2Orientação TCE/PR. Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suprimento-de-fundos-
para-enfrentar-a-covid-19-deve-seguir-a-legislacao/7850/N . Consulta em 25/11/2020.

https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suprimento-de-fundos-para-enfrentar-a-covid-19-deve-seguir-a-legislacao/7850/N
https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/suprimento-de-fundos-para-enfrentar-a-covid-19-deve-seguir-a-legislacao/7850/N


Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

SUPRIMENTO DE FUNDOS
PROCESSO VALOR

 23422.006252/2020-09  R$ 50.000,00
OBSERVAÇÕES

NO Processo 23422.006252/2020-09, o valor autorizado  foi de R$ 50.000,00, no cartão 4984 0999 ****
6203 (Fl. 21), com empenho 2020NE800188 (Fl. 17). Foram comprados lençol atóxico neoprene, etiquetas,
ponteiras, materiais de manutenção de equipamentos, kit elisa, filamentos, THC, combustível e coletores.
Foi visto que o gasto se deu  na forma de saque (Fl. 30),  atestado (Fl. 32) e depois realizada anulação/novo
empenho  com  ressalva,  2020NE800231  (Fl.  286)  e  2020NE800232  (Fl.  288  “reempenho  da  NE
800230/2020  ref.  à  regularização  de  saque)  com  informação  da  inconsistência  “gerada  por  fato  não
recorrente” (Fl. 292).
Para este item foi juntada a solicitação/aprovação de pedido de depósito de Patente de INPI (Fls. 154 e 141),
com a prestação de contas (Fl. 229) e o comprovante do pagamento (Fl. 249) e a justificativa de que “sendo
órgão Pública não há Nota Fiscal, sendo juntado como comprovante o Protocolo da Solicitação de Exame
Prioritário da Patente Depositada (Fls. 244/250).”
Foi visto também gasto com combustível, constando informações de como seria gerenciado e como foi feito
o cálculo para estimativa baseada na “... quilometragem fixa percorrida por dia, a frequência das atividades
desenvolvidas e a característica dos veículos utilizados...” (Fls. 125/126).
A previsão com gastos com combustíveis foi de R$ 10.000,00 do item 5.2 – Estimativa de custos para
disponibilização  da  infraestrutura,  TED 9241.  Na  relação  de  gastos  do  suprimento  04/2020 consta  R$
3.089,39 (Fls. 72/73) com combustíveis. Também foi visto que houve aprovação de aumento de despesa em
R$ 114,00 (Fl. 192), com base em motivação exposta.
Não foi visto, no processo baixado em pdf, documento específico de autorização dos itens materiais de
manutenção de  equipamentos,  coletores  e  combustíveis,  porém,  por  meio  de  comunicação com a  área
responsável  no  ME  94/2020/SACT,  as  autorizações  foram  vistas  nos  despachos  de  tramitação,  sendo
acessadas  clicando  no  detalhamento  do  documento,  no  SIPAC  -  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,
Administração e Contratos.
Notaram-se também consultas ao almoxarifado sobre a indisponibilidade do item coletor. Em uma justifica-
tiva sobre o item etiqueta, que tinha sido considerado como serviço, consta que não houve prejuízo na au-
sência de consulta ao almoxarifado, pois posteriormente foi incluído e se tratou de item relacionado a mate -
rial personalizado produzido sob encomenda (Fl. 259 e 267/268).
As consultas sobre a indisponibilidade no Almoxarifado dos outros materiais também foram observadas,
acessando o detalhamento do documento via SIPAC, que foi indicado por meio do ME 94/2020/SACT.
Na análise da Prestação de contas, houve a ressalva de que esta ocorreu fora do período estabelecido (Fl.
277).  Notou-se que os atestos foram feitos por meio de email.

 13. 23422.008351/2020-81  R$ 176.000,00
OBSERVAÇÕES

No segundo processo, 23422.008351/2020-81, o valor autorizado do cartão foi de R$ 176.00,00, no cartão
4984 0999 **** 6738 (Fl. 45), com empenho 2020NE800249 (Fl. 41).  Observaram-se compras de másca-
ras, luvas, protetor facial, lençol de borracha atóxico, glicerina, peróxido de hidrogênio, suporte/rack micro-
pipetas, termômetro infravermelho, combustível e avental.
Houve aprovação de aumento de despesa em R$ 131,26 (Fl. 131), com base em motivação exposta. Neste
processo também foi visto gasto com combustível, com a mesma justificativa do processo anterior, no valor
de R$ 4.078,21 (Fl. 203).
Consta anexação de comprovantes de pagamento online e tickets de cartão (com exceção dos itens máscara
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branca  cirúrgica  e  avental)  dos  itens  máscaras,  protetores  faciais,  lençol  borracha  atóxico,  glicerina,
peróxido de hidrogênio, termômetro infravermelho e combustível.
Também  foi  visto  a  compra  de  Termômetro  infravermelho,  mencionado  que  não  consta  no  Plano  de
Trabalho e em seguida foi juntado justificativa da necessidade do material ao enfrentamento do COVID19
(Fl. 177).
Foram vistos a inserção da ratificação da inexistência dos produtos, em consulta ao almoxarifado e também
de e declaração que os materiais foram para o uso do enfrentamento da COVID19 (Fl. 301).

Total autorizado  R$ 226.000,00
Total de compras R$ 93.249,38

No processo 23422.006252/2020-09 dos R$ 50.000,00 inicialmente autorizados, constam gastos no

valor de R$ 32.392,91 em materiais e R$ 356,00 em pedido de patente, resultando em gastos de R$

32.748,91. O montante de R$ 17.251,09 foram anulados (Fl. 294).

No processo 23422.008351/2020-81  dos R$ 176.000,00 inicialmente autorizados, constam gastos

no valor de R$ 60.500,47 em materiais e o montante de R$ 115.499,53 foram anulados (Fl. 324).

Tem-se  neste,  as  compras  de  maior  valor  foram em máscara  R$ 17.000,00;  Protetor  facial  R$

9.200,00 e avental R$ 15.225,00 entre outros menores.

Por sua vez, os dois processos juntos totalizam juntos R$ 93.249,38.

Nos dois processos também foram vistos gastos com combustíveis, havendo  justificativa de que os

contratos  08  e  09  de  Gestão  de  Abastecimentos  e  Gestão  de  Manutenções  da  frota  oficial  da

UNILA, realizados no PE 08/2020 foram suspensos judicialmente e que, desta forma, foi informado

que o risco de interrupção das atividades por falta de combustível era iminente, sendo a aquisição

de combustíveis  por  suprimentos  indicada  como a alternativa  mais  viável,  pelo  fato  de  que as

atividades  realizadas  pela  Divisão  de  Transportes  naquele  momento  foram  essencialmente

relacionadas à Covid-19 (Fl.126, Processo 23422.006252/2020-09).

Alguns  documentos  de  autorização  da  aquisição  de  item  e  consultas  de  indisponibilidade  de

materiais foram vistos acessando o detalhamento de documentos no SIPAC, orienta-se a inclusão

destes formulários e consultas no “corpo” do processo disponível para realizar o donwload em pdf,

para que o registro das fases realizadas seja dotado de clareza e facilidade de acesso, para qualquer

interessado que consulte o processo.

Por fim, foi visto que os gastos realizados na modalidade suprimento de fundos, de itens motivados

nas solicitações para o enfrentamento do COVID19, foram baseados em pesquisa de mercado e

planilha de preços inseridas no processo, assim como a inserção das notas fiscais e dos atestos,
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salientando a boa organização do segundo processo analisado, que além das Notas Fiscais, também

incluiu os tickets e comprovantes de pagamento on line.

5. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, foi verificado que nos 13 processos analisados que envolvem o recurso do

TED 9241, a instrução apresenta os elementos necessários, com exceção das observações feitas nos

itens anteriores.

Há quatro orientações principais a serem feitas:

- Zelo no preenchimento da Planilha de Preços realizada na fase de pesquisa dos preços de mercado,

considerando que a construção da estimativa, afeta a elaboração da concorrência das empresas que

participarão das aquisições públicas.

-  A anexação de documento integrante do fluxo previsto em lei:  a  DDO, esta que comprova a

disponibilidade do recurso para a UNILA com finalidade determinada, nos termos da LRF.

- A  inclusão  de todos os  formulários  necessários,  com correto preenchimento  e em seu devido

prazo,  em  cumprimento  das  normas  previstas  sobre  recebimento  de  materiais  definidos  no

instrumento convocatório de cada processo.

- Por último, também se faz a orientação da inclusão de todos os formulários que são inerentes nos

processos na modalidade suprimento de fundo no “corpo” do processo disponível para download

em pdf, para dar maior clareza e acessibilidade dos registros daqueles.

Em  todo  este  cenário,  considera-se  a  urgência  da  pandemia  e,  nesta  situação  extraordinária,

observou-se uma gradativa melhora nos fluxos e formulários dos processos, restando evidente os

esforços empregados em incluir documentos que reforçam a consistência das etapas essenciais dos

certames, tais como orçamentos diferentes para as demandas, consultas sobre a vantajosidade de

compra no Brasil versus importação direta, justificativas das demandas, entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente auditoria foi realizada com foco na conformidade dos processos relacionados e 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, 10 de dezembro de 2020.
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