
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna

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.  

15/2021/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 verificação da regularidade das aquisições por meio

da modalidade Pregão, quanto a sua legalidade e eficácia nas aquisições de produtos.

2. ESCOPO

Analisar os processos de licitação da modalidade pregão, no intuito de se observar a aderência

do  elenco  de  documentos  que  os  compõem,  aos  quesitos  legais  dispostos  na  legislação

vigente, bem como avaliar os controles internos dos setores envolvidos e o cumprimento,

caso
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haja, de recomendações feitas por esta AUDIN quando da realização de trabalhos de auditoria 

em exercícios anteriores.

3. AMOSTRA

Conforme Ordem de serviço 15/2021/AUDIN/UNILA, foram analisados os seguintes processos:

Nº Processo Fornecedor / Objeto Justificativa da necessidade Valor (R$)

23422.014107
/2019-66

- Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial ltda.

- XP3 Gestão Empresarial
ltda.

>> Gerenciamento de
Abastecimento e
Manutenção da Frotal
Oficial.

Considerando que o contrato vigente para prestação
do serviço de gerenciamento de abastecimento e
manutenção da frota oficial, possui vigência até
11/01/2020, assim como a impossibilidade de
prorrogação em virtude do contrato completar 60
meses. Se faz necessária a adoção de providências
visando a celebração de novo contrato. A contratação
tem por finalidade dar continuidade ao gerenciamento
dos serviços de abastecimento e manutenção da frota
oficial de veículos da Universidade, uma vez que,
devido às diversas atividades acadêmicas e
administrativas desempenhadas, o abastecimento,
bem como o bom funcionamento dos veículos são
fundamentais e indispensáveis para o alcance dos
objetivos institucionais.

429.216,40

23422.
00662/2020-

20

- OI S.A.

>>> Contratação de Serviço
Telefônico Fixo Comutado
(STFC) nas modalidades
Local, Longa Distância
Nacional - LDN e Longa
Distância Internacional –
LDI

O acesso ao Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),
serviço que nos permite a comunicação com o público
externo, tem sido provido pela Fundação Parque
Tecnológico de Itaipu - FPTI, como parte de um
conjunto de serviços e recursos de infraestrutura
contratado pela universidade para atender às
necessidades dos diversos setores da instituição.  Em
função da condição temporária da ocupação dos
espaços físicos na Unila, e as constantes mudanças na
infraestrutura da universidade decorrente do seu
crescimento, a contratação de tronco de telefonia fixa
diretamente das operadoras foi postergado ante a
urgência das demandas por instalação e adequação da
infraestrutura de redes em novas unidades, ações
necessárias para viabilizar o funcionamento adequado
dos setores ocupantes  dos novos espaços.  Porém,  a
FPTI sinalizou o encerramento da prestação do serviço
telefônico para acesso ao STFC, por meio de ofício, a
partir de junho de 2020. Diante desse cenário, a
contratação do STFC direto de concessionária torna-se
uma necessidade urgente e inevitável.

167.584,36



23422.006693
/2019-36

- OI SA

>>> Contratação de
empresa especializada na
prestação de serviço de
rede de dados privativa,
implementada por meio de
rede IP (Internet Protocol),
com tecnologia MPLS
(Multi Protocol Label
Switching).

Diante da proximidade do encerramento da vigência
do Contrato 2/2016, previsto para 15/02/2020,
manifestamos a necessidade de nova contratação do
serviço de telecomunicações, necessário à
implantação, operação, manutenção e gerenciamento
de uma Rede IP Multisserviços, com uso da tecnologia
MPLS. Destacamos que os serviços contemplados são
essenciais para o desenvolvimento das atividades
administrativas e acadêmicas da instituição, pois
constituem infraestrutura  de comunicação de  dados
que viabiliza as transferências de informações
eletrônicas e o acesso aos sistemas institucionais a
partir das unidades da UNILA, o acesso à Internet para
todas as Unidades, e o serviço de telefonia fixa. A
escolha pela manutenção da tecnologia MPLS justifica-
se no fato de que tal modalidade permite a priorização
de modalidades pré-definidas de tráfego e a segurança
na transferência de informações, de modo que os
serviços disponibilizados no datacenter da UNILA,
estejam acessíveis em tempo real e integral pelas
unidades remotas. Além disso, a solução baseada em
rede MPLS também é vantajosa para a UNILA, devido
ao processo de administração desta ser mais simples,
pois a complexidade envolvida dos pontos da rede é
absorvida  pela prestadora  de serviço. Por fim, cabe
ressaltar que a opção pela tecnologia adotada
continua atual  e  adequada  às  necessidades
institucionais e às características da infraestrutura de
redes da universidade.

208.902,30

TOTAL 805.703,06

4. INFORMAÇÃO

Tratam-se de 03 processos de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, em que a análise

foi realizada com foco nos seguintes aspectos da conformidade:

 Documentação das fases interna e externa e após o Pregão: abertura de processo,

pesquisa de mercado, dotação orçamentária, publicação no Diário Oficial da União,

Ata da Realização de Pregão, Termo de adjucação e homologação do Pregão,



habilitação jurídica, Formulário de solicitação de empenho, Nota de empenho, Termo 

de Contrato.

Em todos os processos analisados consta a documentação acima citada em seu curso natural

a ser seguido. Ainda, algumas considerações a serem feitas:

4.1 Processo 23422.014107/2019-66: anulação de Pregão 08/2020

No decorrer da análise do processo supracitado verificou-se o que Pregão realizado foi

anulado por força de sentença judicial. Este processo foi objeto de análise da conformidade

por motivo de que à época da seleção dos processos que seriam analisados por esta AUDIN,

o processo em tela constava como situação normal e a inclusão da informação de que o

mesmo foi anulado não tinha sido incluído no sistema da Unila.

O Pregão 08/2020 tratou-se de licitação para 02 grupos: o primeiro grupo referente a serviço

de administração e gerenciamento de abastecimento de combustível e o segundo grupo

para serviço de administração de manutenção – peças e manutenção, da frota de 35 veículos

da Unila. Este certame foi feito pela área demandante, a Divisão de Transporte – DITRAN, e

foi realizado em 2020, constando todas as fases inerentes concluídas que originaram os

contratos 08 e 09 de 2020.

Ao resultado inicial do Pregão, ainda na fase do certame no âmbito administrativo, houve

recurso contra a empresa do melhor lance do Grupo 02, com a alegação de que esta enviou

documentos fora do prazo previsto em lei e que estes documentos apresentavam outras

irregularidades (Fls. 859/867).

Consta em decisão do Pregoeiro que era necessário complementar a documentação enviada

inicialmente pela referida empresa do Grupo 02, para dirimir dúvidas sobre a proposta e

obter mais esclarecimentos da situação real da mesma, com base no art. 43, §03º da então

Lei 8.666/93.  A  empresa  envia  em  seguida,  ao  Pregoeiro,  a  complementação  dos

documentos solicitados fora do prazo prorrogado e em decorrência da época da realização

do Pregão que



teve abertura em 17 de março de 2020, próxima à declaração do COVID19 como pandemia

pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, o Pregoeiro aceita os

documentos adicionais para esclarecimento de suas dúvidas e entende pela habilitação da

empresa. (Ata da Realização do Pregão – Fl. 818/820, Relatório do Pregoeiro sobre

habilitação da referida empresa – Fls. 664/666 e decisão do Pregoeiro do recurso impetrado

– Fls. 877/893).

Posteriormente, após a contratação dos serviços licitados no Pregão 08/2020, é incluída, no

histórico do processo, decisão judicial em razão à impetração do Mandado de Segurança

5007143-48.2020.4.04.7002/PR, no qual foi questionada a habilitação da empresa

vencedora do Grupo 02.

Em sentença, após a análise dos documentos da habilitação jurídica do certame, objeto da

contenda judicial, o douto Juiz entende pelo descumprimento de prazo legal da entrega de

documentos e que, no processo judicial, as irregularidades, apontadas pela parte

impetrante, persistiam (Fls. 161/165 do processo 23422.004908/2020-19 e Fls. 150/154 do

processo 23422.005308/2020-83).  Considerando  a  análise  de  mérito  no  âmbito  judicial,

culminando em sentença de natureza anulatória, esta Audin se absteve de efetuar nova análise

de mérito dos documentos da habilitação em questão.

Por fim, o Pregão 08/2020 foi anulado por força da decisão judicial e com a anulação do

Pregão, os contratos também foram anulados, encontrando-se os mesmos publicados seus

respectivos Termos de anulação no Diário Oficial  da União,  registrados nos processos da

contratação 23422.004908/2020-19  (Fl.  190)  e  23422.005308/2020-83  (Fl.182),  como

também constam a anulação dos saldos restantes dos empenhos do contrato 08/2020 e

segue para fase de anulação dos empenhos do contrato 09/2020.



4.2 Processo 23422.000622/2020-20: deserção de Pregão 13/2020

Por sua vez, na análise deste processo supramencionado, foi verificado que houve dois

Pregões realizados, em que o primeiro resultou em deserção e o segundo, após alterações

no Termo de Referência, resultou frutífero.

Conforme Ata 01/2020/GTIC, a Fundação do Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI requisitou à

Unila a devolução de todos os ramais utilizados pela universidade e, diante da requisição foi

aprovada a contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC nas modalidades Local,

Longa Distância Nacional – LDN e Longa Distância Internacional – LDI, a serem executados de

forma contínua na Unila.

Para tanto foi realizado o Pregão 19/2020, constante no processo 23422.000622/2020-20

que obteve  sucesso  após  o  Pregão  13/2020  restar  deserto.  Do  resultado  deste  Pregão

infrutífero, consta que a Unila entrou em contato com representantes de duas empresas que

na fase de planejamento apresentaram viabilidade do atendimento ao objeto da licitação e

um dos representantes explicou que a empresa não estava ciente da data em que o certame

se realizaria (mesmo com a publicação do Edital, afirmando que houve falha por parte da

empresa na captação do edital) e o outro representante explicou que não era viável o preço

limite estabelecido para o item 04 (Fl. 512).

O motivo potencial do fracasso do pregão foi considerado pela área demandante, a Divisão

de Infraestrutura de Redes e Telefonia – DIRT, a pesquisa de mercado realizada (Fl. 512/513)

em razão dos preços mínimos estabelecidos (Fl. 478). Nesta primeira pesquisa de mercado

inserida no processo consta a junção de orçamentos realizados direto com fornecedores, do

Painel de Preços e atas de Pregões Eletrônicos de outros órgãos (Fls. 52/91). Não há

descritivo mais detalhado na primeira Planilha de Pesquisa de Preços sobre informações de

como ela foi composta (Fl. 92/93) somente a junção anterior dos orçamentos feitos.

Verifica-se também, na primeira pesquisa de mercado, grande variação de valor nos itens de

n. 01, 02, 03 e 06, nos quais há valores de R$ 0,00 e valores mais altos, com diferença de mais



de mil reais. Foi utilizado, como método para o cálculo estimativo, o da mediana, método em

que se separa a metade maior da metade menor no conjunto de preços pesquisados. A

escolha do método para o cálculo estimativo da demanda é discricionário para o gestor,

segundo o entendimento do TCU e também da doutrina:

A metodologia – média, mediana ou o menor preço – é decisão discricionária do gestor
público. Esse foi o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU no Acórdão
4952/2012
– Plenário, que diz: “A definição da metodologia a ser empregada no processo de
elaboração de pesquisa de preços se encontra nitidamente dentro do espaço de escolha
discricionária da administração”.
(fonte: https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/perguntas-frequentes#collapse8)
Uma vez estabelecido o método de apuração do preço estimado – média, mediana ou o
menor preço – a Administração utilizará esta informação econômica (orçamento estimado)
para reservar seus recursos que atenderão à futura despesa. Esta informação será utilizada,
também, para a formação do juízo de aceitabilidade da proposta/lance durante a fase de
disputa da licitação.
Portanto, a regra é que o julgador (pregoeiro ou comissão de licitação) vincule seu
julgamento ao  orçamento  estimado,  mesmo  porque  a  adequação  da  proposta/lance  à
“média, mediana ou o menor preço”, conforme o caso é um critério de análise estabelecido
previamente à abertura da fase de disputa. Não teria sentido estabelecer um critério de
avaliação da aceitabilidade da proposta para, no meio do certame, alterar-se esta regra.1

Após a deserção do primeiro pregão,  a área demandante altera o método de cálculo de

mediana para média aritmética no segundo pregão 19/2020, em que são somados os valores

pesquisados e divididos pelo número de cotações realizadas e assim, o valor estimativo total

da licitação de inicialmente R$ 142.421,82 do Pregão 13/2020 foi elevado para R$

261.272,34 do Pregão 19/2020 e finalizado com valor homologado de R$ 167.584,36.

Notou-se, neste certame, a dificuldade na contratação de serviços de telefonia,

considerando que no primeiro Pregão, com o valor total mais baixo, não obteve

nenhum competidor

1 Disponível em : https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor- 
preco-criterio-de- aceitabilidade/#:~:text=Vejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A,no%20conjunto
%20de%20pre%C3
%A7os%20pesquisados. Consulta em 26/04/2021, às 13:55.

https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor-preco-criterio-de-aceitabilidade/#%3A~%3Atext%3DVejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A%2Cno%20conjunto%20de%20pre%C3%A7os%20pesquisados
https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor-preco-criterio-de-aceitabilidade/#%3A~%3Atext%3DVejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A%2Cno%20conjunto%20de%20pre%C3%A7os%20pesquisados
https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor-preco-criterio-de-aceitabilidade/#%3A~%3Atext%3DVejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A%2Cno%20conjunto%20de%20pre%C3%A7os%20pesquisados
https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor-preco-criterio-de-aceitabilidade/#%3A~%3Atext%3DVejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A%2Cno%20conjunto%20de%20pre%C3%A7os%20pesquisados
https://portaldelicitacao.com.br/2019/questoes-sobre-licitacoes/media-mediana-ou-menor-preco-criterio-de-aceitabilidade/#%3A~%3Atext%3DVejamos%20as%20defini%C3%A7%C3%B5es%3A%2Cno%20conjunto%20de%20pre%C3%A7os%20pesquisados


interessado no certame e na segunda tentativa, com o valor de quase cento e vinte mil reais

mais caro, ainda assim, somente uma empresa participou da disputa conforme Ata da

Realização do Pregão (Fls. 1268/1282), conseguindo a Unila, mesmo com um só licitante,

desconto no valor final em relação ao estabelecido como valor estimado.

4.3 Processo 23422.006693/2019-36: elemento de despesa divergente

Foi realizado Pregão 41/2020 no processo acima aludido para contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de rede de dados privativa, por meio de rede IP

(Internet Protocol), com tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), em decorrência

de que o contrato 02/2016, vigente até então, foi encerrado em 15/02/2020.

Foi notada, neste processo, anotação de elemento de despesa no Edital da Licitação como

33.90.39 (Fl. 321), diferente da anotação do elemento de despesa nos seguintes

documentos: DOD (Fl. 12), Disponibilidade Orçamentária (Fl. 162), Termo de Referência (Fl.

296), Formulário de Solicitação de empenho (Fl. 557), Autorização de despesa e de emissão

de  empenho (DADEE) Nº 101/2020/PROAGI (Fl. 565) e nas Notas de Empenho

2020NE800518 e 2020NE800519  (Fls.  584  e  585)  que  constam,  para  o  mesmo  item,

anotação do elemento de despesa como 33.90.40. Reforça-se aqui o zelo no preenchimento

dos documentos que edificam as licitações realizadas,  uma vez que estes possuem força

legal vinculante entre a Administração Pública e contratados.

5. RESULTADO DOS EXAMES

5.1     CONSTATAÇÃO     01:   Realização de despesa sem prévio empenho.

Riscos: Prejuízo ao erário por deficiência de planejamento e descumprimento de legislação.



Fato:  Consta no processo 23422.010621/2020—95 (processo de contratação resultante do

Pregão 19/2020 do processo anteriormente citado 23422.000622/2020-20 de contratação

de Serviço Telefônico para a Unila) a realização de despesa sem prévio empenho no valor

de R$ 244,53 (Fl. 332) para pagamento de fatura de janeiro de 2021, referente à diferença

de saldo do empenho 2020NE800338 em comparação com o valor dos serviços prestados de

telefonia, no período de 26/11/020 à 25/12/2020, como segue trecho abaixo:

Autorização de despesa e emissão de empenho DADEE N. 3/2021/PROAGI
Conforme Despacho 02/2021/DIRT/CTIC/PROAGI (Doc. 18), do processo
23422.011010/2020- 68 não há saldo suficiente do exercício de 2020 para o pagamento da
fatura da empresa OI S.A.
O valor total da fatura com vencimento em 14 de janeiro de 2021 é de R$ 4.282,53,
enquanto o  saldo  do  empenho  no  SIAFI  é  de  R$  4.037,66,  gerando  uma  diferença  de
R$244,87, a qual reconheço como devida a empresa.
Desse modo,  manifesto haver disponibilidade orçamentária  e  AUTORIZO a  despesa e  a
emissão de empenho para a referida ação, do processo supracitado, conforme detalhado na
demanda da subunidade (...).

O ordenamento jurídico brasileiro veda a realização de despesa sem a prévia autorização do

orçamento público, pois toda a utilização dos recursos de origem coletiva deve ser feito

mediante  planejamento  para seu  uso  racional,  princípio  consolidado  na Carta  Magna,  a

Constituição Federal (art. 167, II) que veda a realização de despesas que excedam os créditos

orçamentários, não permitindo que o gestor público realize despesas que não estejam

previamente autorizadas na lei orçamentária. Na legislação infraconstitucional, tem-se no

art. 60º da Lei 4.320/64 a vedação à Administração Pública de realizar despesa sem prévio

empenho,  como também está presente na Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (art.  37,  IV)  a

vedação referente a assumir obrigações de bens e serviços com fornecedores, sem

autorização orçamentária para pagamento posterior.

Como foi  citado no documento acima,  o  saldo no empenho para  a  despesa referente  a

dezembro de 2020 dos serviços de telefonia foi de R$ 4.037,66 e o valor efetivamente

prestado foi de R$ 4.282,53, ultrapassando o valor empenhado e desta forma, a fatura em

janeiro de



2021 resultou em despesa sem prévio empenho, em desacordo, portanto, com o que

preconiza a legislação.

A PROAGI, por meio do documento sobredito de Autorização de Despesa e de Emissão de

Empenho – DADEE n. 3/2021/PROAGI, reconheceu que a despesa foi efetivamente realizada

e carecia de pagamento, reconhecendo a dívida e, em seguida, emitindo o empenho do valor

devido (Fl. 336).

No entanto, reconhecer a dívida, não regulariza a despesa da forma como ela foi realizada. O

ato de reconhecer a dívida tem sua importância para que o fornecedor não fique sem o seu

devido pagamento pelo serviço efetivamente prestado e seja prejudicado por erro ou fraude

ocorrida no âmbito da Administração Pública. Desta forma, reconhecer dívida é um caminho

para o fornecedor poder receber pelo serviço de fato prestado, mas não é instituto para

correção da ilegalidade ocorrida.

Destarte, nesse contexto, à luz da IN 01/2001/SFC, há de se ponderar em outro ponto: a

avaliação do custo de um controle em relação aos benefícios que ele possa proporcionar. No

presente caso, o custo para apuração de responsabilidade do valor de R$ 244, 87 seria maior

do que os benefícios alcançariam. Porém, ainda assim, é importante elucidar aqui  que o

caminho legal  para  saneamento e  prevenção de  novas  ocorrências  de ato  ilegal  é  o  da

apuração de responsabilidade.

6. RECOMENDAÇÃO

Ante ao que foi exposto, e buscando agregar valor à gestão, recomenda-se:

6.1 À Unila, abstenção de praticar despesas sem prévio empenho, conforme art. 60 da Lei

4.320/64, bem como promover as devidas averiguações das circunstâncias que culminaram

em tal situação. Desta forma, busca-se não somente responsabilidade, mas a detecção de



fluxos, atos, procedimentos que possam estar gerando riscos e fragilidades no trâmite dos

processos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, foi verificado que nos 03 processos analisados a instrução

apresenta os  elementos  necessários,  com  exceção  das  observações  feitas  nos  itens

anteriores.  Em  todo este  cenário,  observaram-se  presente  fluxos  e  formulários  dos

processos, restando evidente os esforços empregados em incluir documentos que reforçam

a consistência das etapas essenciais dos certames.

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, 18 de maio de 2021.
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