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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2022/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2021: Item 18 - Compras Governamentais 

Ordem de Serviço: 16/2022/AUDIN/UNILA, de 04 de março de 2022

Unidades Examinadas: Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI

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

Período de realização: 07/03/2022 a 25/04/2022

Restrições à execução dos trabalhos: Não houve restrições

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. 16/2022/AUDIN/UNILA e em atendimento

ao inciso II, do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de

Controle  Interno,  do qual  esta AUDIN é parte  integrante:  “comprovar  a  legalidade,  avaliar  os

resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos

órgãos e entidades da administração federal”.

2 ESCOPO

Analisar os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação da amostra selecionada do objeto

deste trabalho, no intuito de observar a aderência do elenco de documentos que os compõem, aos

quesitos  legais  dispostos  na  legislação  vigente,  bem  como  os  controles  internos  dos  setores

envolvidos  e  o  cumprimento,  caso  haja,  de  recomendações  feitas  por  esta  AUDIN quando da

realização de trabalhos de auditoria em exercícios anteriores.

3 INFORMAÇÃO

3.1 Dispensa de Licitação
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Com a finalidade de avaliar a gestão, controles e governança nos processos de compras da UNILA,

especialmente  quanto  às  aquisições  realizadas  por  meio  de  Dispensa  de  licitação,  foram

selecionados os seguintes processos para análise:

N° Processo /  

Base Legal

Descrição do Objeto Justificativa da Necessidade Valor (R$)

23422.004255/2021-90

Art. 24 Inciso II

Contratação  de  serviço  de

Limpeza  de  Terreno  com

Remoção  de  Vegetação  e

Entulhos – Campus Niemeyer

O  local  não  vem  sendo  frequentado  por

servidores  devida  pandemia,  e  o  desuso

gradual  dos  espaços.  A  mata  cresceu  e  está

impedindo o acesso até os barracões.

9.600,00

23422.010643/2020-83

Art. 24 Inciso II

Aquisição  de  Assinaturas  de

Anuidade do Software Adobe

Pensando na melhoria do fluxo de trabalho da

equipe  da  Seção  de  Audiovisual,  a  melhor

opção seria a compra Planos da Creative Cloud

para  instituições  de  ensino,  que  colocaria  os

computadores  da  unidade  de  acordo  com  a

realidade tecnológica do momento, e ajudaria

no fluxo de trabalho já que o pacote oferece

uma  grande  otimização  para  o  trabalho  em

grupo

6.345,00

23422.001287/2021-07

Art. 24 Inciso II

Aquisição  de  Materiais  para

viabilizar o projeto de pesquisa

intitulado  “PBA  Unila”,  no

âmbito da chamada pública FA

09/2016  /  edital  PRPPG

42/2016 programa institucional

de  pesquisa  básica  e  aplicada

2016

Haja vista o convênio firmado com a Fundação

Araucária  de  Apoio  ao  Desenvolvimento

Científico e  Tecnológico  do Estado  do  Paraná

(FA),  n.  007/2017  (coordenadora  Danúbia

Frasson Furtado), oriundo da Chamada Pública

09/2016  Programa  Institucional  de  Pesquisa

Básica  e  Aplicada,  presente  os  autos  no

processo 23422.001237/2017-07, onde, consta

no Plano de Trabalho aprovado pela agência de

6.013,00
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fomento a  previsão  de  aquisição  de itens de

Custeio

23422.007371/2021-57

Art. 24 Inciso XXI

Aquisição  Sistema

automatizado para extração de

ácidos  nucléicos  (RNA/DNA)

por  meio  da  tecnologia  de

beads  magnéticas.  Convênio

financeiro 016/2021, celebrado

com  a  Superintendência  Geral

de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior - SETI

Para  execução  do  Projeto:  "Ampliação  da

capacidade de testagem de Sars- CoV- 2 como

estratégia de controle da pandemia de Covid-

19 no estado do Paraná"

120.000,00

23422.011723/2021-20

Art. 24 Inciso II

Contratação  de  empresa

especializada  em  manutenção

de sistema de aquecimento de

água,  com  fornecimento  de

peças e mão de obra.

Trata-se  de  contratação  de  serviço  de

manutenção  corretiva  em  equipamento

responsável  pelo  aquecimento  d'água  dos

blocos  de  apartamentos  na  unidade  Campus

Integração.  O  respectivo  sistema  encontra-se

avariado,  é  necessário  a  manutenção  de

urgência  e  conserto  dos  equipamentos  para

assegurar o funcionamento de todo sistema.

8.729,82

23422.016020/2021-13

Art. 24 Inciso II

Aquisição  de  canudos  para

diplomas

Aquisição  de  canudos  porta  diploma  para

atender as cerimônias de colação de grau desta

Universidade

5.600,00

23422.012350/2021-56

Art. 24 Inciso II

Aquisição  de  máscaras  de

proteção respiratória

Em  razão  da  pandemia  por  COVID-19,  faz-se

necessário  a  aquisição  de  equipamentos

individuais  de  proteção  (EPI),  visando  a

diminuição do contágio durante as  atividades

realizadas  na  modalidade  presencial.  Para

tanto,  respeitando  a  Legislação  vigente,  é

2.640,00
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obrigatório  o  uso  de  máscara  em  locais

públicos, além de extrema importância para a

proteção dos servidores e higiene respiratória

no local de trabalho. Ressaltamos que o DPVS

tentou  adquirir  máscaras  de  tecido  para  a

proteção dos servidores em 2020, através do

Pregão  39/2020,  porém  o  fornecedor

habilitado  realizou  a  entrega  do  item  em

inconformidade,  o que gerou a devolução do

material e necessidade de nova aquisição. De

acordo  com  as  novas  recomendações  do

Ministério  da  Saúde  e  o  atual  cenário  da

pandemia,  com  a  disseminação  de  novas

variantes, optou-se pela aquisição de máscara

cirúrgica, que possui uma melhor proteção, em

detrimento das máscaras de tecido.

23422.008509/2021-80

Art. 24 Inciso II

Aquisição de tablets Considerando  que  o  Convênio  21/2018

(Fundação Araucária) tem vigência até abril de

2022, iremos estrutura fisicamente um Espaço

para  o  NIT-UNILA,  que  exercerá  a  função  de

espaço  coworking  de  apoio  as  empresas

juniores vinculadas à Unila, bem como espaço

de incubação

2.541,00

23422.013989/2021-45

Art. 24 Inciso II

Contratação  dos  Serviços  de

Impressão de Livros

A produção e distribuição de livros impressos é

importante veículo para cumprimento do fins

regimentais  da  Edunila,  bem  como,  para

divulgação  da  Unila  a  nível  nacional  e

internacional.  Considerando  que  a  Unila  não

dispõe de estrutura própria para confecção do

material,  far-se-á  jus  a  contratação  para

9.300,00
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realização externa do serviço

23422.013567/2021-90

Art. 24 Inciso II

Aquisição Cabeça de impressão

Canon PF-03 para Ploter

Necessidade  de  manutenção  da  plotter,

substituição do cabeçote

3.345,00

23422.014479/2021-07

Art. 24 Inciso XXI

Aquisição  de  sistema  de

monitoramento de glicose

Demanda  vinculada  ao  Plano  de  Trabalho

submetido  à  Fundação  Araucária,  intitulado

Estudo  da  utilização  da  terapia  comunitária

integrativa  (TCI)  e  outras  tecnologias  sociais

leves para o enfrentamento do diabetes e suas

complicações,  vinculado  a  Chamada  Pública

11/2020 Programa Pesquisa para o SUS: Gestão

Compartilhada  em  Saúde  -  PPSUS  Edital

2020/2021, que originou o Convênio 078/2021

(FA),  sob a coordenação do Professor  Doutor

Walfrido Kuhl Svoboda.

68.586,00

23422.015181/2020-68

Art. 24 Inciso II

Aquisição  de  mastro  externo

para campus integração

Aquisição de mastros externos para utilização

de  bandeiras  no  Campus  Integração  em

atendimento  à  LEI  No  5.700,  DE  1º  DE

SETEMBRO  DE  1971.  Art.  13.  Hasteia-se

diariamente  a  Bandeira  Nacional  e  a  do

Mercosul:  V -  Nos edifícios-sede dos podêres

executivo,  legislativo e judiciário  dos Estados,

Territórios  e  Distrito  Federal;  VII  -  Nas

repartições  federais,  estaduais  e  municipais

situadas na faixa de fronteira; Art. 14. Hasteia-

se, obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos

dias de festa ou de luto nacional, em tôdas as

repartições públicas, nos estabelecimentos de

ensino e sindicatos

14.850,00
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23422.021983/2021-32

Art. 24 Inciso II

Banho  Ultrassônico  para

lavagem  de  vidraria  contendo

resíduos de ligantes asfáltico

O  equipamento  foi  solicitado  pela  área  de

Engenharia Civil da UNILA e é necessário para

limpeza  profunda,  sensível  ou  pesada,

desinfecção  de  utensílios,  dissolução  de

amostras,  desgaseificação  de  líquidos  e

também em testes de sujidades de peças que

utilizem  ligantes  asfálticos.  A  universidade  já

havia  solicitado  o  item  no  PE  53/2019;  no

entanto,  no  momento  da  entrega,  o

equipamento  não  atendeu  às  especificações

técnicas e não pôde ser aceito.

15.727,03

Total Analisado R$ 273.276,85

Cumpre ressaltar que os processos supracitados compuseram avaliação quanto à conformidade

documental,  aderência às legislações vigentes e controles internos empregados pelas áreas no

decorrer  da  tramitação.  Neste  cenário,  observou-se  a  razoabilidade  das  justificativas  das

demandas,  a  composição  dos  orçamentos  apresentados,  o  enquadramento  da  aquisição,  a

inserção  de  laudos,  análises  e  pareceres,  a  fim  de  conferir  maior  substância  aos  autos,  a

documentação  comprobatória  do  fornecedor  escolhido,  o  cumprimento das  normativas,  entre

outros fatores técnicos necessários ao perfil do trabalho solicitado.

3.2 Inexigibilidade de Licitação

Em continuidade aos trabalhos, os processos de Inexigibilidade de licitação passaram pela análise

com o mesmo objetivo, conforme segue:
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N° Processo

Base Legal

Descrição do Objeto Justificativa da Necessidade Valor (R$)

23422.013891/2020-75

Art. 25 caput

Contratação  de  empresa

responsável  pelo  fornecimento

de  cartão  magnético  para

utilização  dos  serviços  de

transporte  municipal  para

atender discentes da Unila.

O  Auxílio  Transporte  visa  contribuir  para  a

melhoria  das  condições  de permanência  de

discentes  na  Unila  e  custear  parte  de  suas

despesas  de  deslocamento  para  atividades

acadêmicas  regulares  previstas  na  matriz

curricular  do  curso,  colaborando  para

permanência  estudantil  nos  cursos  de

graduação  presencial,  agindo

preventivamente nas situações de retenção e

evasão  decorrentes  da  insuficiência  de

condições  financeiras  e  evitando  a

reprovação por faltas.

686.545,00

23422.011010/2021-65

Art. 25 Inciso II

Curso  de  Capacitação

“Conhecer,  praticar  e  conectar

as  ferramentas  educacionais

Digital”

Considerando  a  atual  pandemia  de

coronavírus,  a  suspensão  das  atividades

presenciais  de  ensino  na  UNILA,  tanto  na

graduação  como  na  pós-graduação,  a

consulta  realizada pela gestão a discentes e

docentes sobre a necessidade de capacitação,

a aprovação na COSUEN, em 14/07/2020 da

implementação  do  Ensino  Remoto

Emergencial  na  UNILA,  faz-se  necessário

ofertar  cursos  de  capacitação  a  docentes  e

discentes  para  o  trabalho  em  ambientes

virtuais

17.000,00

23422.012202/2020-88

Art. 25 Inciso I

Aquisição  de  peça  para  o

programa de pós-graduação em

física aplicada

O  Programa  de  Pós-graduação  em  Física

Aplicada, por meio do memorando eletrônico

nº02/2020  PPGFISA  ,  solicitou  à  SACT  os

préstimos  necessários  para  a  aquisição  do

12.815,68
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seguinte item: Porta amostra de silício "zero

background"  (Zero  diffraction  plate  with

cavity for XRD) A demanda será custeada com

recursos vindos do Programa de Apoio à Pós-

graduação  PROAP  da  CAPES,  que  é

regulamentado pela Portaria nº 156/2014 da

Capes  e  internamente  pelo  Edital  PRPPG

nº99/2020,  para  aquisição  de  itens  de

CUSTEIO.  O  Termo  de  Execução

Descentralizada deste recurso tramita sob o

processo adminsitrativo 23422.005513/2019-

80.

23422.011417/2021-37

Art. 25 Inciso II

Contratação de escola Superior

de  Redes  para  realização  de

cursos de capacitação  na área

de tecnologia da informação

A  presente  contratação  tem  como  objetivo

proporcionar a capacitação da equipe para o

melhor  atendimento  da  missão  da  CTIC,

levando em consideração o planejamento das

ações  de  capacitação  da  Coordenadoria  de

TIC  para  2020,  a  partir  das  necessidades

identificadas.  Pretende-se  a  realização  dos

seguintes  cursos  ofertados  pela  Escola

Superior  de  Redes:  CySA+  EaD  (parceria

oficial CompTIA) - Data: 06/09 a 15/10/2021

Gerenciamento Ágil de Projetos de TI (EaD) -

Data: 04/10 a 29/10/2021 Elaboração de PDTI

(EaD) - Data: 08/11 a 03/12/2021

11.824,00

23422.011105/2021-22

Art. 25 Inciso II

Contratação  de  curso  de

capacitação – Lei 14.133

Justifica-se a presente contratação diante da

necessidade  de  atualização  dos  servidores

que atuam na área de compras públicas, face

a recente publicação, em 01/04/2021, da Lei

nº  14.133/2021,  que  modifica  o

ordenamento  jurídico  relacionado  ao  tema.

24.000,00
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Desta forma, compreende-se  que a  referida

capacitação  é  essencial  para  o  bom

andamento  das  atividades  relacionadas  às

compras e contratações no âmbito de nossa

Universidade,  conferindo  aos  servidores

envolvidos  a  atualização  de  conhecimentos,

visando  ainda  a  constante  evolução

profissional.

23422.011344/2021-68

Art. 25 Inciso II

Curso  in  company,  na

modalidade EAD

As melhores práticas internacionais de gestão

recomendam  a  adoção  de  sistemas  de

gerenciamento  de  riscos  associados  aos

processos  de  planejamento,  de  tomada  de

decisão  e  de  execução  dos  trabalhos

relevantes,  de  modo  a  garantir  que  as

finalidades públicas sejam alcançadas de fato,

com a melhor relação custo-benefício. Desta

forma,  a  Gestão  de  Riscos  trata-se  de  um

processo  de  trabalho  de  natureza

permanente,  estabelecido,  direcionado  e

monitorado pela alta administração, aplicável

em  qualquer  área  da  organização  e  que

contempla  as  atividades  identificar  riscos,

analisar  riscos,  avaliar  riscos,  decidir  sobre

estratégias  de  resposta  a  riscos,  planejar  e

executar  ações  para  modificar  o  risco,  bem

como monitorar e comunicar,  com vistas ao

efetivo alcance dos objetivos da instituição. A

partir  de  diversas  iniciativas  do  Tribunal  de

Contas  da  União  (TCU),  do  Ministério  da

Transparência e ControladoriaGeral da União

(CGU)  e  do  Conselho  Nacional  de  Justiça

(CNJ), as práticas de gestão de riscos têm sido

12.000,00
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gradualmente  institucionalizadas  na

administração pública e, em nível federal, já

são até mesmo obrigatórias. Nesse contexto,

a  demanda  em  tela,  visa,  capacitar  os

servidores  da  UNILA  sobre  este  importante

assunto,  de  forma a  facilitar  a  implantação,

monitoramento  e  acompanhamento  da

Gestão de Riscos na Instituição.

23422.009779/2021-31

Art. 25 Inciso I

Aquisição  de  reagentes  para

sequenciamento  e  análise  de

fragmentos

“Essa  investigação,  ou  seja,  o

sequenciamento  e  análise  de  fragmentos

genético é feita por meio de um equipamento

denominado analisador genético de DNA ABI

3500  Genetic  Analyzer,  Applied  Biosystems,

tombo 22063, adquirido pela UNILA em 2017,

no  valor  de  R$  574.439,49.  Para  que  esse

equipamento  possa  funcionar  plenamente,

são  necessários  reagentes  específicos,

objetos desta demanda”

29.475,82

23422.012842/2021-71

Art. 25 Inciso II

Contratação  de  capacitação  in

company curso EAD; Fluxo Bim

Atendimento  do  art.  4º,  I  do  Decreto

Presidencial  nº  10.306,  de 02/04/2020,  que

estabelece  a  utilização  do  Building

Information Modelling na execução direta ou

indireta  de  obras  e  serviços  de  engenharia

realizada pelos órgãos e pelas  entidades da

administração pública federal,  no âmbito da

Estratégia  Nacional  de  Disseminação  do

Building  Information  Modelling-

EstratégiaBIMBR,  instituída  pelo  Decreto  nº

9.983, de 22 de agosto de 2019.

24.100,00

23422.011588/2021-76 Contratação  de  curso  de Esta  é  uma  ação  estratégica  para  a 15.600,00
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Art. 25 Inciso II formação  para  atuar  na

prevenção de conflitos

universidade no horizonte da educação ética,

que  poderá  muito  contribuir  para  a

construção de uma ambiência de cultura de

paz.  Acreditamos  que  o  resultado  dessa

formação terá impactos diretos na mitigação

de conflitos, e na consequente diminuição de

demandas  de  desvio  de  conduta,  além  de

impulsionar  a  conexão  humana,  nos

relacionamentos  interpessoais,  e  devolver

aos  agentes  públicos  a  autonomia  natural

para  que  possam  dialogar  sobre  eventuais

controvérsias,  encontrando alternativas  com

base na compreensão mutua de necessidades

e na assunção de corresponsabilidades. Dessa

forma,  em  alinhamento  ao  princípio

institucional previsto no art. 5.º, inciso XI, do

Estatuto da UNILA, e também aderindo à 14.ª

orientação vinculada ao Desafio n.  2.3.1  do

Eixo  Institucional,  presente  no  Decreto  n.

10.531/2020, que institui a Estratégia Federal

de Desenvolvimento para o Brasil no período

de  2020  a  2031,  a  ação  permite  que  a

universidade  promova  atendimento;  i)  à

diretriz  estratégica  n.  6.3,  do  Objetivo

Institucional n. 6, do PDI 2019-2023; e ii) ao

objetivo n. 4.3.4.3, XXVI, do Plano de Gestão

(Reitorado  2019-2023).  A  ação  também

possui aderência ao disposto nas. Além disso,

também  guarda  aderência  ao  Objetivo  de

Desenvolvimento  Sustentável  n.  16  da

Agenda 2030, instituída pela Resolução A/Res

70/1,  de  25  de  setembro  de  2015,  da

Assembleia Geral das Nações Unidas.
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23422.018768/2021-22

Art. 25 Caput

Contratação  de  assinatura

digital  da  plataforma

UPTODATE

A  contratação  surge  da  necessidade  de

aprimorar o conhecimento do corpo clínico,

corpo  docente  e  discente  do  curso  de

Medicina da UNILA mediante o acesso a um

portal  com  informações  para  apoiar  o

processo  de  aprendizado  que  refletirá  na

qualidade da formação dos especialistas. Isso

porque a tomada de decisão clínica deve ser

alicerçada  em  informações  técnicas  e

científicas  baseadas  em  evidências,

garantindo assim a qualidade e a segurança

assistencial.  A  disponibilização  de  recursos

que ampliem a segurança nesse  processo é

fundamental  tanto  na  atuação  direta

assistencial quanto no processo de formação/

aprendizagem  e  avaliação  técnico-científica

dos efeitos e possibilidades de tratamentos. A

plataforma  UpToDate  é  uma  base  de

conhecimento  que  fornece  o  suporte  de

informações  de  Medicina  Baseada  em

Evidência  com  publicações  de  revisões

baseada  em um  rigoroso  processo  editorial

feito  por  especialistas  em  Medicina

reconhecidos mundialmente por seu notório

saber em suas devidas especialidades.  Estes

profissionais  estão  vinculados  a  instituições

de ensino de alta credibilidade, como Harvard

Medical  School,  Washington  University  of

Medicine e outras, e estão obrigatoriamente

ativos na área clínica. Estas revisões baseiam-

se  em  uma  literatura  atualizada

constantemente  e  em  uma  ampla  pesquisa

98.003,06
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de Evidência Científica sobre os mais diversos

temas  que  norteiam  a  prática  médica,

totalmente referenciada. A contratação dessa

assinatura digital permitirá acesso a uma base

científica  de  conhecimentos  médicos,

contendo  informações  com  objetivo  de

apoiar  a  tomada  de  decisão  clínica,

disponibilizando conteúdo científico revisado,

com  recomendações  que  fundamentam

questões relativas à prática clínica, de forma

acessível,  rápida  e  independente  de acordo

com os princípios  da Medicina Baseada em

Evidência.  O  sistema  é  especificamente

elaborado  para  proporcionar  respostas  as

dúvidas clínicas que surgem ao longo do dia-

a-dia de forma rápida e fácil para que possam

ser aplicadas imediatamente, promovendo o

melhor cuidado aos pacientes através de uma

seleção racional  e  científica  de informações

atualizadas,  dando  assim,  suporte  a  prática

clínica. É o recurso mais utilizado globalmente

pelos  profissionais  da área médica  e  possui

um  impacto  significativo  e  resultados

comprovados  no  tratamento  e  cuidado  dos

pacientes.

23422.018880/2021-05

Caput art 25

Portal Sollicita Busca-se,  através  da  capacitação,  agregar

entendimento dos servidores, além de dados

e  informações  necessárias  à  segurança

jurídica dos processos internos

5.990,00

23422.015964/2019-76 Importação de fonte de raios X Justifica-se  a  aquisição  do 263.795,81
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microfoco equipamento/produto para atendimento de:

Continuidade  e  incremento da demanda  de

funcionamento  do  sistema  de  imagem  de

raios-X por contraste de fase multiusuário da

UNILA. Já dispomos de uma fonte microfoco e

detector  de  raios-X  bidimensional  de

dimensões pequenas (3 cm x 4 cm) que foram

adquiridos  com  recursos  de  financiamento

individual de projetos da Fundação Araucária

(processo 302/2013). Com a aquisição desta

fonte de Molibdênio vamos ampliar a faixa de

espectro  do  equipamento  e  poderemos

analisar  imagens  de  amostras  de  materiais

mais  leves  (biológicos  e  polímeros)  com

maior  contraste.  Além  disso,  a  fonte  é

refrigerada  à  água,  permitindo  seu  uso  em

potência  mais  elevada  e  por  mais  tempo

ligada,  ampliando  seu  uso  em  diversas

aplicações.

23422.021698/2021-64

Art.25 caput

Aquisição do detector de raios

X  bidimensional,  placa  de

interface  para  aquisição  de

dados,  cabo  de  comunicação,

fonte  e  cabos  de  alimentação

elétrica

A  UNILA  demanda  um  Detector

bidimensional  de  raios-X,  faixa  dinâmica  de

14  bits,  de  conversão  indireta,  sensível  às

energias  entre  12  keV  e  130  keV  com

tamanho mínimo de 11 x 11 cm e tamanho

de  pixel  máximo  de  75  µm,  resolução

temporal de pelo menos 25 hz (menor 40 ms)

na  máxima  resolução  espacial  (isto  é,  no

"binning" de 1 x 1),  placa de interface para

aquisição  de  dados,  cabo  de  comunicação,

fonte  e  cabos  de  alimentação  elétrica,  que

possa ser instalado facilmente na estação de

trabalho (mesa óptica com nanorotador para

106.045,00
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amostras e tubo de raios-X tipo microfoco) no

Laboratório Interdisciplinar de Ciências Físicas

(LICF/UNILA). A UNILA já possui um detector

intra-oral digital (37 mm x 26 mm) e um tubo

microfoco  de  raios-X  selado  com  alvo  de

Tungstêncio (W) e de baixa potência (8 Watts)

adquiridos  em  2014/2015  através  de  um

projeto  de  pesquisa  individual  com  a

Fundação  Araucária  (Fluxo  Contínuo

302/2013).  Com o detector  atual  é  possível

imagear  somente  objetos  com  dimensão

máxima  37  mm  X  26  mm  com  resolução

espacial de 80 micrometros x 80 micrometros

e  resolução  temporal  de  4s.  Detectores  de

raios-X  bidimensionais  são  como  câmeras

digitais para raios-X. De forma mais comum,

podem  ser  encontrados  em  duas  principais

tecnologias: i) do tipo CCD ("charged coupled

device")  e  ii)  do  CMOS  ("complementary

metal-oxide-semiconductor"). Em geral,  para

detectores de área grande (maior que 30 mm

x 30 mm), onde se incluem os sensores tipo

"flat  panel",  a  tecnologia  CMOS  é

predominante. Os sensores tipo "flat panel"

são  diferenciados  dependendo  da  sua

aplicação que pode ser na área médica ou na

área  industrial/científica.  Na  área  médica

existem  diversos  fabricantes,  como

Carestream  (antiga  Kodak),  Canon,  Varex  e

Hamamatsu).  Na  área  industrial/científica

entre  os  principais  fabricantes  estão

Hamamatsu,  Teledyne  e  Varex.  A  principal

diferença entre os "flat panels" para a área
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médica  e  área  industrial/científica  está  na

faixa  de  energia  utilizável,  tamanho,

resolução  espacial  (diretamente  relacionada

ao  tamanho  de  pixel)  e  resposta

(sensibilidade).  "Flat  panels"  para  área

médica,  em  geral,  tem  área  maior,  maior

sensibilidade, menor resolução espacial e uso

em  faixa  de  energia  do  feixe  de  raios-X

restrita.  Os  "flat  panels"  para  a  área

industrial/científica,  em  geral,  tem  menor

área, maior faixa de energia utilizável, maior

resolução espacial e menor sensibilidade. No

presente caso, o detector bidimensional a ser

adquirido enquadra-se como "flat panel" para

a  área  industrial  /científica.  Esse  detector

bidimensional visa ampliar a aplicabilidade do

sistema de imagem por raios-X, uma vez que

possibilitará o imageamento de amostras com

maior dimensão e melhor resolução espacial

e temporal.

Total Analisado 1.307.195,17

Os processos supracitados compuseram avaliação quanto à conformidade documental, aderência

às legislações vigentes e controles internos empregados pelas áreas no decorrer da tramitação.

Neste cenário,  observou-se  a razoabilidade das  justificativas  das demandas,  a  composição dos

orçamentos  apresentados,  o  enquadramento  da  aquisição,  a  inserção  de  laudos,  análises  e

pareceres,  a  fim  de  conferir  maior  substância  aos  autos,  a  documentação  comprobatória  do

fornecedor escolhido, o cumprimento das normativas, entre outros fatores técnicos necessários ao

perfil do trabalho solicitado.
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Há que  se  fazer  considerações  acerca  do  processo  N.  23422.  0021698/2021-64,  que  trata  da

aquisição,  via  importação,  de  detector  de  Raios-X  Bidimensional  e  outros  componentes,

considerando a ausência de tradução das páginas 11 a 15; 16; 18 a 22; 24; 26 a 27; 48 a 49; 65 a

66; 79 a 84; 132; 170; 174 a 180; 183 a 188.

Nesse  sentido,  a  própria  Procuradoria  da  Unila,  em  seu  Parecer  n.

00203/2021/EJS/PFUNILA/PGF/AGU,  emitiu  a  seguinte  consideração:  “para  validade  de

documentos que forem indispensáveis ao processo e estejam em língua estrangeira, recomenda-se

tradução conforme exigem o art. 22, §1º da Lei n° 9.784/99, c/c o art. 224 do Código Civil, que

pode ser feita por servidor com a devida qualificação.”

Embora  a  PROAGI,  por  meio  do  Despacho  n.  254/2021/SEIDI/DICOM/CCCL/PROAGI,  tenha  se

comprometido  a  regularizar  tal  situação,  conforme  manifestado  na  página  135  do  referido

processo:  “Esta  Seção  enviou  e-mail  à  empresa  (ordem  38)  e  será  inserido  posteriormente  o

referido documento com a tradução realizada por servidor da UNILA.”;  até o final desta análise,

não fora observada nenhuma correção acerca do mencionado, logo recomenda-se a inserção das

traduções necessárias, a fim de manter a transparência e zelar pelo cumprimento do estabelecido

na legislação que rege a instrução processual.

4. CONCLUSÃO

Verificou-se,  por  meio  do  presente  trabalho,  que  os  processos  analisados  foram  instruídos  e

observaram  os  elementos  necessários,  aderindo  às  legislações  vigentes,  salvo  aqueles  cujas

considerações foram detalhadas ao longo da análise.

Observou-se relevante consistência nos fluxos adotados pela área competente na instrução dos

processos, por meio da padronização de documentos, tais como: formulários de Oficialização de
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demanda (DOD), Termo de Abertura de Processo, planilha de valores, projeto básico, orçamentos,

Declaração Orçamentária, análise de fracionamento de despesa, documentação comprobatório da

habilitação jurídica, Checklist de averiguação e conformidade, autorização de despesas e emissão

de empenho, entre outros.

Verificou-se o empenho em fazer constar as fundamentações legais, justificativas para aquisição e

discriminação, o mais completas possível, dos objetos – produtos ou serviços – pretendidos.

Esta é a análise.

Foz do Iguaçu, 25/04/2022.
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