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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2021: Item 15 – Compras Governamentais

Ordem de Serviço: 13/2021/AUDIN/UNILA, de 02 de fevereiro de 2021

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

Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico – SACT; e Secretaria de Implantação do Campus –

SECIC.

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

Período de realização: Fevereiro a abril de 2021

Restrições à execução dos trabalhos: Não houve restrições

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.

13/2021/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 Sistema de Registro de Preços, quanto a sua legalidade e eficácia nas aquisições de

produtos.

2. ESCOPO

Analisar as contratações de serviços e aquisições de bens efetuadas pelo Sistema de Registro de

Preços – SRP na UNILA, 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.

3. AMOSTRA

Conforme Ordem de serviço 13/2021/AUDIN/UNILA, foram analisados os seguintes processos:

Nº Processo Fornecedor Objeto
Justificativa da

necessidade
Valor

23422.006570/
2020-56

- Eletrospitalar com e ass tec ltda.
- Luis roberto boscariol eireli.
- Solab equipamentos para laboratórios
eireli.
- L. A. D. C. R. ei.
-Biovera equipamentos e serviços ltda.
- Metrohm brasil instrumentação
analítica eireli.
- Lupe Industria Tecnologica de 
Equipamentos Para Laboratorio Ltda.
- Forlab comercio de equipamentos e 
materiais para laboratório eireli.
- Saint vallen biotecnologia ltda.
- C4 cientifica brazil importação e 
exportação ltda.
-Vitralab equipamentos e suprimentos 
para laboratórios e hospitais eireli.
- Weblabor sao paulo materiais didáticos
ltda.
- Limatec indústria e serviços eireli.
-Vitalabe equipamentos laboratoriais
ltda.
- C. C. B. me.
- Jpa labor indústria de equipamentos 
para laboratórios eireli.
-Didatica equipamentos para laboratório
ltda.
- Omega comercial de equipamentos 
eireli.
- MTB Cientifica Equipamentos para 

laboratorios ltda.
- Daf labor equipamentos para 
laboratório eireli.
- V. D. S. comercio de materiais 
permanentes me.
- Leica do brasil importação e comercio
ltda.
- Exom artigos para laboratórios ltda.

Aquisição de 
equipamentos
para melhoria
dos
laboratórios.

Atualização e
melhoria do complexo
científico e
tecnológico da Unila.

R$ 2.024.649,55



- Dolly loos comercio e representações
ltda.
-Labstore - equipamentos para
laboratórios ltda.

23422.
006603/2020-

38

- Solab equipamentos para laboratórios
eireli.
-Forlab comercio de equipamentos e 
materiais para laboratório eireli.
- Cck comercial ltda.
- Nova nd comercio de equipamentos 
industriais e didático eireli.
- Douglas cordeiro eireli.
- Daf labor equipamentos para
laboratório eireli.
- V. D. S. comercio de materiais 
permanentes me.
- Exom artigos para laboratórios ltda.
- Marte equipamentos para laboratório 
eireli.

Aquisição de
equipamentos
II para
melhoria dos 
laboratórios 
de ensino e 
pesquisa da
UNILA.

Aquisição de
equipamentos       para
melhoria  dos
laboratórios  de ensino
e pesquisa dos
diferentes cursos da
UNILA.

R$ 548.589,26

23422.000307/
2020-86

- Tecvendas comercio e representações
comerciais ltda.
- Escriblu comercio de moveis eireli.
- Tecno2000 indústria e comercio ltda.
- Frano industria eireli.

Móveis de
escritório.

Necessidade da
Instituição prover
infraestrutura
adequada às atividades
acadêmicas  e
administrativas,
exigindo  uma
estrutura que seja
capaz de suportar
geração, transmissão e
difusão da aplicação
de conhecimentos
produzidos  pelo
ensino, pesquisa e
extensão.

R$ 2.244.736,76

23422.006714/
2020-48

- Perfil computacional ltda.
- Global distribuição de bens de 
consumo ltda.

Aquisição de
computadores
desktop,
notebooks e
monitores.

A aquisição de
computadores para
atualização  e
renovação tecnológica
dos equipamentos
disponibilizados aos
técnicos-
administrativos
(TAEs) e docentes da
Universidade.  Visa
também atender  02
(dois) laboratórios de
informática
multiusuários, bem
como satisfazer
demandas do
Departamento de
Educação  a  Distância
- DED/EaD.

R$ 4.443.562,68



Os equipamentos são
essenciais ao
desenvolvimento das
atividades a serem
realizadas pelas
diversas unidades
acadêmico- 
administrativas da
Universidade, e no
caso dos laboratórios, 
ainda impactam
positivamente nos
resultados a serem
alcançados nas
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, 
desenvolvidas no
âmbito da UNILA.
Para o DED/EaD, os 
equipamentos visam
atender novas ofertas 
de cursos na
modalidade educação a
distância, 
contemplando

a produção e 
edição de videoaulas, 
atividades presenciais 
obrigatórias

e
atividades de
coordenação e tutoria.

Total R$ 9.261.538,25.

4. INFORMAÇÃO

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

 Documentação fases interna e externa de licitação por SRP: abertura de processo, pesquisa

de mercado, IRP – Intenção de Registro de Preço, Ata da Realização de Pregão, habilitação

jurídica, Termo de adjudicação e homologação do Pregão e;

 Documentação para compra: solicitação de empenho, dotação orçamentária, autorização da

despesa, empenho, Termo de Contrato, Recebimento, Nota Fiscal.

Ressalte-se que à data da análise deste relatório, nenhum dos processos acessórios encontrava-se na

fase da solicitação dos materiais, estando alguns na fase de abertura do processo para compra,

outros na de empenho ou na preparação para a realização de contrato e, ainda, alguns na fase da



designação de fiscais do contrato. Abaixo, elencamos os processos derivados analisados:

Processo Principal Processo para compra Ata SRP Processo contrato
23422.006570/2020-56 - - -

23422. 006603/2020-38

23422.015893/2020-50 188/2020, fl. 42 23422.000114/2021-56
23422.015894/2020-23 189/2020, Fl. 02 -

23422.015900/2020-55 190/2020, Fl. 02 -

23422.015902/2020-98 191/2020, Fl. 53 23422.000893/2021-72

23422.015904/2020-44 192/2020, Fl. 02 -

23422.015906/2020-87 193/2020, Fl. 02 -

23422.015907/2020-60 194/2020, Fl. 02 -

23422.015909/2020-06 195/2020, Fl. 02 -

23422.015910/2020-76 196/2020, Fl. 02 -

23422.015911/2020-49 197/2020, Fl. 02 -

23422.000307/2020-86

23422.015800/2020-39 158/2020, Fl. 140 -

23422.015801/2020-12 159/2020, Fl. 140 23422.016305/2020-81

23422.015802/2020-82 160/2020, Fl. 140 23422.016320/2020-64

23422.015803/2020-55 161/2020, Fl. 140 -

23422.006714/2020-48
23422.016136/2020-85 198/2020, Fl. 58 23422.000664/2021-47
23422.016137/2020-58 199/2020, Fl. 60 -
23422.016340/2020-09 200/2020, Fl. 61 -

4.1 Da Pesquisa de Mercado

Sobre a análise da pesquisa de mercado, seguem considerações:

I.  Processos  23422.006603/2020-38 e  23422.006714/2020-48:  observou-se  que  já  haviam sido

preventivamente selecionados, em razão da materialidade, pelo sistema ALICE da  Controladoria

Geral da União no Paraná – CGU/PR, culminando nas Notas Técnicas nº 2407 e 2907/2020, nas

quais foi registrado risco de sobrepreço/prejuízo à Unila. Em resposta, a Unila incluiu nos autos

supra citados as respectivas justificativas (nº 24/2020 – SACT e Despacho 46/2020/SEATI).

Considerando o cenário  apresentado,  esta  Audin se absteve  de efetuar  nova análise,  dando por

satisfatória as informações já contidas nos processos.



II. Processo 23422.006570/2020-56: analisaram-se alguns itens sob a ótica do parâmetro de

“Painel de preços” (Itens 15, 20, 21, 22 e 31, Fls. 388/391), ressalta-se, contudo, que a Planilha em

geral contou com pesquisa de 03 parâmetros: Painel de preços, pesquisa em sites e direto com

fornecedores.

III. Processo 23422.000307/2020-86: Neste processo observou-se a utilização somente do

parâmetro “direto com fornecedores”.  Nesse sentido,  consta nos autos a justificativa de que os

parâmetros “Painel  de Preços e  Contratações  Similares” se mostraram inapropriados,  seja pela

especificidade dos itens ou por falta de similaridade entre os itens e a contratação pretendida, como

também na dificuldade de obtenção de grandes orçamentos (Fl. 624).

Compreende-se a dificuldade da realização de grandes orçamentos que, por vezes, a Administração

Pública necessita realizar, ainda assim, para a fase de orçamentação das licitações, a orientação é

que, sempre que possível, busque-se pela diversificação da pesquisa de mercado, à luz do art. 2º §1º

da então ainda vigente IN 03/2017, como também já orienta a IN 73/2020, que dispõe sobre a

instrução de pesquisa de preços.

Outro ponto observado acerca do referido processo foi que na relação dos itens a serem adquiridos

no pregão SRP 35/2020 consta o item 16: “Sofá de um lugar, revestido em couro sintético, dotado

de apoia-braços e almofadas individualizadas”. Foram adjudicados 30 sofás pelo melhor lance

de R$ 1.400,00 (Fl. 1942), totalizando o valor de R$ 42.000,00 no certame. Na fase do Termo de

Referência, o valor unitário médio foi de R$ 2.492,00 e o total ficou em R$ 74.760,00.

Analisando-se o início do processo, verificou-se que a justificativa da realização do certame se deu

pelos seguintes termos:

Termo de Referência
2 Justificativa e objetivo da contratação
2.1 A presente aquisição se justifica na necessidade da Instituição prover infraestrutura
adequada às atividades acadêmicas e administrativas, exigindo uma estrutura que seja capaz de
suportar geração, transmissão e difusão da aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino,
pesquisa e extensão. (grifo nosso)
2.2 Tendo em vista que a disponibilização de novos espaços ou ate mesmo a reorganização dos



atuais implica na necessidade de estruturação do local com mobiliários e que, atualmente, a
instituição não possui registro de preços de moveis,  a presente aquisição se mostra pertinente
para atender as possíveis demandas da instituição.
2.3 O quantitativo definido para os itens deste termo de referencia levou em conta o histórico de
aquisições,  demandas de implantação de mobiliários específicos e perspectivas de crescimento
institucional.
2.4 Considerou-se também a conclusão das obras do Alojamento Estudantil, que demandara
materiais da presente licitação, tais quais cadeiras interlocutor e estofadas, mesas de reunião,
armários tipo escaninho, entre outros.

Nesse sentido,  esta  Audin pediu manifestação da área demandante,  por meio de Solicitação  de

Auditoria, a fim de esclarecer a adequação desse item específico em á justificativa presente no

Termo de Referência, item 2, acima descrito. Em reposta, a Secretaria de Implantação do Campus,

elucidou sobre a necessidade dos sofás e a destinação deles na Unila:

“(...) Este tipo de mobiliário, assim como outros móveis, é usado na estruturação de ambientes.
Pode ser empregado em locais que exigem áreas de recepção, em conjunto com outros tipos de
móveis, em Pró-Reitorias, nas salas que compõe a Reitoria e unidades de apoio, em locais de
cerimônias, eventos externos à Universidade, áreas de leitura, de convivência, entre outros tantos.
Deve ser classificado como um móvel comum e equiparado a cadeiras, armários e mesas, já que
de igual modo é utilizado para constituir um espaço.

O item 16 chamou a atenção por ser uma poltrona de apenas  1 lugar,  cujo valor unitário  fora

adjudicado por R$ 1400,00 (Um mil e quatrocentos reais). Em época de recursos escassos e

demandas de orçamento para o emprego em graduação, projetos de extensão e estruturação de

laboratórios, salas de aula, entre outros objetivos institucionais que estão sendo retardados por conta

de cortes no orçamento, o intuito desta Audin é o de alertar aos gestores acerca da composição de

suas demandas. Compreende-se a importância das áreas comuns de leitura e convivência,  assim

como das áreas de recepção da universidade. Vale apenas reforçar aqui a orientação, sempre em

casos de aquisições, sobre a reflexão da necessidade do objeto pretendido (considerando também o

princípio da economicidade) com as atividades essenciais da Instituição e o interesse coletivo, que

se consolidam na justificativa da necessidade nos processos licitatórios.

Em primeiro momento, nossa impressão foi de que o item 16, considerando o atual cenário de crise

orçamentária nas Universidades, talvez pudesse ter sido abordado de forma mais modesta, uma vez

que se trata de uma poltrona simples e individual. No entanto, a manifestação da área demandante

foi



satisfatória em esclarecer  a multiplicidade de destinos possíveis para o móvel,  dando por

esclarecido o enredo.

Esta Audin parte do pressuposto de que todos os servidores – técnicos e docentes – atuantes em

processos de licitação,  procuram agir de forma a proporcionar o melhor de seus conhecimentos

técnicos  e  empíricos,  a  fim de atingir  excelência  nas  aquisições  e  contratações.  Nesse sentido,

optamos sempre por alertar aos envolvidos acerca de posturas e decisões que possam gerar algum

risco ou distorção de entendimento em relação ao objetivo principal dos itens requeridos.

5. RESULTADO DOS EXAMES

CONSTATAÇÃO     01:   Aquisição isolada de itens do pregão 35/2020 nos quais a adjudicação se

deu pela modalidade “menor preço global de grupo”.

Risco: Aquisição de item individual mais caro, em comparação aos demais valores ofertados pelos

fornecedores que participaram do certame. Ferimento de orientações e acórdãos que regulam as

aquisições desta natureza.

Fato: Trata-se o processo n. 23422.000307/2020-86 de licitação de móveis por meio da modalidade

de Sistema de Registro de Preços – SRP, que permite a divisão da contratação por etapas, tornando

possível o planejamento do quantitativo adequado ao atendimento da demanda anual.

Conforme Termo de Referência constante nos autos, a justificativa da realização do certame se deu

da seguinte forma:

Termo de Referência, fl. 770
2 Justificativa e objetivo da contratação
2.1 A presente aquisição se justifica na necessidade da Instituição prover infraestrutura adequada
às atividades acadêmicas e administrativas, exigindo uma estrutura que seja capaz de suportar
geração, transmissão e difusão da aplicação de conhecimentos produzidos pelo ensino, pesquisa e
extensão.
2.2 Tendo em vista que a disponibilização de novos espaços ou ate mesmo a reorganização dos
atuais  implica  na  necessidade de estruturação do  local  com mobiliários  e  que,  atualmente,  a
instituição não possui registro de preços de moveis, a presente aquisição se mostra pertinente para
atender as possíveis demandas da instituição.



2.3 O quantitativo definido para os itens deste termo de referencia levou em conta o histórico de
aquisições,  demandas de implantação de mobiliários específicos e perspectivas de crescimento
institucional.
2.4 Considerou-se também a conclusão das obras do Alojamento Estudantil, que demandara
materiais da presente licitação, tais quais cadeiras interlocutor e estofadas, mesas de reunião,
armários tipo escaninho, entre outros.

O Pregão 35/2020 se realizou por meio de dois agrupamentos de itens e por itens individualizados, a

saber:

- Grupo 01, do item 01 a 15.

- Grupo 02, do item 16 a 25.

- E itens individualizados do 26 ao 35.

Conforme a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União, a regra é a licitação por item, sendo o

agrupamento a exceção:

SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução,  fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequar-se a essa divisibilidade.

A decisão pelo agrupamento é acatada com base em justificativa nos processos licitatórios. Na fase

anterior à realização do Pregão em tela, a área demandante, a Secretaria de Implantação do Campus

– SECIC afirma que o agrupamento de itens se deu pela seguinte razão:

“(...) de modo a preservar a  necessidade de padronização dos móveis, com a uniformização de
cores, acabamento, qualidade, material utilizado, já que os itens fazem parte de um conjunto e
deve ser harmônicos entre si, não prejudicando a concorrência em virtude de uma mesma empresa
poder participar do certame em todos os grupos” (Fl. 624 do processo 23422.000307/2020-86).

Após a realização do certame, já na fase do processo para compra (Fls. 153/155, processo

23422.015802/2020-82), foi observado pedido, na forma isolada, de itens que foram adjudicados

por menor preço global de grupo e que, porém, não tiveram menor valor ofertado na fase de lances,

dos itens 01, 04, 05, 19 e 25.



Conforme orientação do SEGES/MP, baseado em entendimento consolidado em jurisprudência do

Tribunal de Contas da União – TCU é irregular compra de itens isolados que foram adjudicados por

preço global de grupo de itens conforme segue:

“A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGES/MP),
em atenção aos Acórdãos 2.977/2012-TCU-Plenário, 2.695/2013-TCU-Plenário, 343/2014-TCU-
Plenário, 4.205/2014-TCU-1ª Câmara, 757/2015-TCU-Plenário, 588/2016-TCU-Plenário,
2.901/2016-TCU-Plenário, 3.081/2016-TCU-Plenário orienta os órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais (Sisg) que:
No âmbito das licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por preço global de grupo de
itens, somente será admitida as seguintes hipóteses:
a) aquisição da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos
no certame; ou
b) aquisição de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
Constitui irregularidade a aquisição (emissão de empenho) de item de grupo, de forma isolada,
quando o preço unitário adjudicado ao vencedor do lote não for o menor lance ofertado, salvo
quando, justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável, /dentro do modelo de
execução do contrato, a demanda proporcional vou total de todos os itens do respectivo grupo.

Na orientação citada, nota-se que há previsão de exceção. Sobre este contexto, no Edital do certame,

a Unila estabeleceu a previsão de itens individualizados e itens agrupados, como segue:

Edital fl. 638
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, no caso de itens
individualizados; e o menor preço global do grupo, no caso de agrupamento, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

Ainda, a Unila definiu na Ata de Registro de Preços 160/2020 que para  a compra dos itens de

agrupamento só se concretizaria pela totalidade do grupo  ou pelo item isolado, desde que com

menor preço adjudicado ao vencedor na fase de lances e não incluiu, na respectiva Ata de Registro

de Preços, a previsão de exceção:

Ata de Registro de Preço 160/2020, fl. 150
8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação 
dos itens nas seguintes hipóteses.
8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos
definidos no certame; ou



8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

A não inclusão de exceção à regra citada na realização do certame, em uma busca por

economicidade, instiga os competidores da licitação a abaixar os preços na fase de lances, pois estes

sabem que poderão comprar somente a totalidade do grupo ou se de item isolado, for o menor preço

válido ofertado pelo vencedor.

Desta forma, a Unila se vinculou, na realização do certame, ao cumprimento das condições que ela

própria definiu,  uma vez que o edital  possui  força legal  entre  as  partes,  estendendo-se tanto à

Administração quanto aos administrados, segundo o que determina o Princípio de Vinculação ao

Instrumento Convocatório nas licitações, presente na então vigente Lei 8.666/93:

Princípio da vinculação ao instrumento convocatório
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.

Portanto, a aquisição de itens isolados do grupo vai de encontro às regras estabelecidas pela própria

Instituição nos documentos que compõem o processo, ou seja, no Edital e na Ata de Registro de

Preço, uma vez que não foram incluídas as exceções.

Ao longo da análise, observou-se que a Divisão de compras – DICOM informou sobre a

irregularidade observada e também alertou a área demandante sobre a orientação da SEGES por

meio de email (Fls. 157/158 do processo 23422.015802/2020-82), a saber:

(...) Deste modo, para fins de continuidade no atendimento, solicito que seja alterada a solicitação
de maneira que atenda a normativa (todos os itens, na quantidade integral ou proporcional) ou
que nos encaminhem a justificativa de que é inexequível ou inviável a demanda proporcional ou
total dos itens do grupo. (...)

A SECIC, por sua vez, traz a seguinte justificativa:

“Esclarecemos que a planilha encaminhada refere-se aos móveis necessários para atendimento da
demanda do Alojamento Estudantil, cuja programação prever que no primeiro semestre de 2021
passará a ser utilizado por alunos. Dessa forma demonstra-se ser uma demanda específica,
fazendo- se necessário o pedido de itens isolados, que fazer uma pedido por grupo torna-se
inviável. Ademais há a questão de não termos orçamento maior que possa atender a uma aumento
no  pedido encaminhado. Dessa forma essa secretaria entende que atende a orientação da



SEGES/MP, pois  além  de  inviável,  um  pedido  maior  torna-se  inexequível  em  função  dos
recursos.” (Fl. 157 do processo 23422.0015802/2020-82).

Após esta comunicação entre os dois setores, o processo segue o curso normal de compras e não se

observa manifestação da DICOM sobre quais itens esta considerou como irregular. Em elucidação

sobre a questão, a DICOM afirma em resposta a solicitação de auditoria que:

De forma a garantir melhora no procedimento, esta Divisão irá inserir em tais situações um
parecer demonstrando os itens que não se enquadram na aquisição de itens isolados, e também de
alertar, através da solicitação de empenho, que consta nos autos uma justificativa a ser analisada.
Assim, esta unidade continuará em busca da eficiência que diariamente procura almejar.

Nenhum documento subsidiário fora incluído no processo após tais manifestações. No decorrer do

tramite, nota-se que a DICOM solicita avaliação sobre o pedido da área demandante ao Gabinete da

Reitoria:

Despacho n. 353/2020/DICOM: “(...) Considerando que a unidade demandante não possui
recursos de investimento, solicita-se ao Gabinete da Reitoria a avaliação quanto à viabilidade e
deliberação de aprovação do pedido. Caso haja sinalização positiva quanto à liberação de
recursos, encaminhe- se  o  presente  processo  ao  Departamento  de  Programação  e  Controle
Orçamentário  (DPCO)  para que  seja  juntado  detalhamento  orçamentário,  e  autorização  da
despesa, conforme Portaria nº 283, de 19 de agosto de 2020, publicado no Boletim de Serviços nº
73,  de  21  de  agosto  de  2020,  e  se aprovada,  que  o  DPCO encaminhe  ao  Departamento  de
Finanças para que emita empenho (...)” (Fl. 160, processo 23422.0015802/2020-82).

O Gabinete  da Reitoria  se manifesta  autorizando o prosseguimento do feito e encaminha à Pró

Reitoria de Orçamento e Planejamento – PROPLAN (Fls. 162/165, processo 23422.0015802/2020-

82):

Despacho n. 533/2020/GR: “Em atenção ao Despacho n. 353/2020/DICOM (doc. ordem 9), e com
base nas informações constantes na presente instrução processual, destacando-se aquelas contidas
no Termo de Referência (doc. ordem 2), AUTORIZO o prosseguimento do feito. Encaminhem-se os
autos ao DPCO/PROPLAN para providências de natureza orçamentária e continuidade.”

A Audin requisita mais informações sobre a justificativa apresentada pela SECIC, no processo, a

fim de elucidar as circunstâncias em que a tomada de decisão pela aquisição individual de item

agrupado ocorreu. Em resposta, a SECIC manifestou-se:



“(...) Na solicitação houve o pedido de aquisição de 13 itens, sendo que nos itens 01, 04, 05, 19 e
25 demonstrou-se não atender a orientação da SEGES/MP, ocorre que a falta de maiores recursos
e a necessidade de se fazer a entrega do Alojamento com o Centro de Convivência mobilhado
justificou a decisão de aquisição dos bens. Nesse sentido, o Acórdão 2695/13-P (TCU, o Tribunal
consignou: “A adoção de critério de adjudicação pelo menor preço global por lote em registro de
preços é, em regra, incompatível com a aquisição futura por itens, tendo em vista que alguns dos
itens podem ser ofertados pelo vencedor do lote a preços superiores aos propostos por outros
competidores. (Acórdão 2695/13 – Plenário)”. Demonstrando nem sempre ser possível aderir a
orientação da SEGES/MP, visto que como a mesma orientação diz, que tornam tal procedimento
inexequível ou inviável. A jurisprudência acima confirma que em licitação com objeto dividido em
itens, mas com adjudicação por preço global, é comum que existam itens com preços unitários que
não são os menores preços ofertados no certame, mas que são compensados por preços unitários
em outros itens, que são os mais baixos do certame, e levam à proposta global mais vantajosa. No
caso  em tela,  a  restrição  orçamentária  e  as  dificuldades  enfrentadas  com  o  menor  recurso
destinados às universidades, sabendo hoje que foram agravados em virtude de maiores cortes nos
orçamentos das universidades, colaboraram para que a decisão mostra-se a mais adequada
naquele momento, visto que era o encerramento do ano e o recurso teria que ser devolvido. Outro
ponto que deve ser ressaltado diz respeito aos preços ofertados e sua comparação com o valor
médio de cada item que consta do termo de referência (orçamento). Identifica-se que os valores
dos itens 19 e 25 da proposta vencedora são individualmente superiores às propostas
apresentadas por concorrentes. Em que pese ser verdadeira a afirmação, nenhum desses preços da
licitante vencedora é superior ao valor médio correspondente  do respectivo  item,  previsto no
termo de referência anexo ao edital. Ademais, a existência de itens com preços superiores aos
concorrentes não é algo estranho em uma licitação por grupamento, com diversos itens em cada
lote. Entendo razoável que a empresa vencedora não detenha os menores preços em todos os itens
ofertados, como ocorre no presente caso. Desta forma, salvo melhor  juízo,  demostrou-se  que
naquele momento a opção por itens individualizados, em que de 13 itens solicitados, apenas 02
não seguiam a orientação da SEGES /MP, foi uma escolha correta, visto que seria impossível
fazer a aquisição de todos os itens constantes no grupo adjudicado, em virtude de não se dispor de
recursos orçamentários, bem como a urgência de preparar o Alojamento Estudantil para entrar
em funcionamento.”

A decisão de adquirir itens em contraponto ao que rege a Orientação Legal é, certamente, uma

opção difícil de ser feita pelos gestores. É conhecido que a realidade das Universidades, na prática,

sofre para  equilibrar  o  ideal  com  o  possível,  considerando  que  o  planejamento  nem  sempre

consegue se consolidar da forma prevista.

Ocorre que,  ao comprar  um item agrupado pela  modelagem isolada,  coloca-se em risco toda a

essência do modelo inicial escolhido, uma vez que o item isolado pode apresentar valor superior aos

demais valores ofertados pelos fornecedores participantes  do certame,  como citado pela própria

SECIC.



O TCU tem entendimento já consolidado pela jurisprudência, acerca do tema:

GRUPO I – CLASSE V – Plenário TC 021.302/2017-0.
SUMÁRIO: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. AQUISIÇÃO ISOLADA DE ITENS EM
PREGÕES NOS QUAIS A ADJUDICAÇÃO SE DEU DE FORMA GLOBAL, COM EXISTÊNCIA
DE OFERTAS COM MENOR PREÇO PARA OS MESMOS ITENS NA FASE DE LANCES.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU, COM POSSÍVEIS
PREJUÍZOS AO ERÁRIO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
(...) Em outras palavras, por meio dessa ação de controle, esta unidade técnica pretendia, em
resumo, verificar a hipótese de ocorrência sistemática de prática que vem sendo condenada pela
jurisprudência do TCU, configurada pela aquisição isolada de itens que, originariamente, foram
licitados e adjudicados não de maneira individualizada, mas em conjunto, na forma de lotes.
(grifo nosso)
1.1. . O óbice a essa conduta advém do fato de que, ao ser o grupo de itens adjudicado pelo menor
preço global do conjunto (somatório do produto dos preços unitários propostos para cada item do
lote pelas respectivas quantidades ofertadas), nem sempre se garante que cada item desse lote
tenha sido adjudicado pelo menor preço unitário ofertado individualmente na disputa de lances.
Assim, embora seja certo afirmar que, considerando o conjunto como unidade de aquisição, esteja
assegurada a economicidade da compra do grupo como um todo – desde que mantidas as
proporções originais de quantitativos licitados –, o mesmo não se pode afirmar em relação a itens
isolados desse conjunto, dado que, individualmente, tais itens podem ter contado, na disputa de
lances, com proposta de preço unitário inferior àquela feita pelo licitante vencedor do lote. Ou
seja, um item destacado de seu grupo pode não mais apresentar a vantajosidade intrínseca ao lote
a que pertencia, devendo, portanto, sua adequação ao critério da melhor oferta ser avaliada de
forma individualizada, considerando a melhor proposta de preço unitário relativa a ele.

A orientação da SEGES prevê exceções a essa regra, a saber:

“Salientamos que a orientação da SEGES admite, em caráter excepcional, a contratação de item
isoladamente mesmo no caso em que o valor do bem ou serviço ofertado pelo vencedor do certame
for superior aos lances dados no momento da licitação pelos demais concorrentes.  Segundo a
orientação da Secretaria de Gestão, tal conduta é possível nos casos em que “ficar demonstrado
que é inexequível ou inviável, dentro do modelo de execução do contrato, a demanda proporcional
ou total de todos os itens do respectivo grupo”. Em tal caso, é preciso que a inexequibilidade ou a
inviabilidade da contratação do todo – ou da sua proporção – seja superveniente ao procedimento
da     licitação.     Ou     seja,     essa     deve     ser     uma     situação     resultante     de     um     fato     inesperado/imprevisível  
pela entidade     promotora     do     certame     no     momento     da     realização     do     procedimento.     Destacamos  
ainda     que,   nos termos da orientação, deve o órgão ou entidade contratante demonstrar nos autos
do processo a         ocorrência         da         inexequibilidade         ou         da         inviabilidade         da         execução         do         todo         ou         da         sua  
proporção”.1(grifo nosso)

1 OLIVEIRA, Rafael Sérgio de. A adjudicação por preço global de grupo de itens na visão do TCU. Março de 
2018. Consulta realizada em 19/03/2020 por meio do seguinte sítio digital:
http://www.licitacaoecontrato.com.br/assets/lecComenta/lecComenta_download_27.pdf

http://www.licitacaoecontrato.com.br/assets/lecComenta/lecComenta_download_27.pdf


Nesse sentido, a SECIC apresentou, no processo, como justificativa para a opção pela aquisição

individualizada de itens agrupados, o fato de ser “demanda específica” e por não ter “orçamento

maior que possa atender a um aumento no pedido encaminhado”.

Analisando as justificativas as área demandante, a fim de corroborar o entendimento de que poderia

fazer uso da exceção prevista na orientação, esta Audin faz algumas considerações.

Na fase inicial de planejamento do certame, na qual o setor demandante levanta as necessidades de

aquisições futuras, a Unila já era conhecedora das orientações legais e, ainda assim, optou por

agrupar os itens e não incluiu no rol de cláusulas editalícias as exceções previstas, ao contrário,

incluiu texto taxativo versando sobre o impedimento de aquisição individualizada. Esse processo

tramitou por várias unidades e sub-unidades da Unila, incluindo gestores das áreas demandante, da

Proagi e do Gabinete, sendo portanto, revisado sobre várias óticas.

Ainda, quando da decisão do agrupamento de itens, o fator “necessidade de móveis para o

Alojamento Estudantil” já era notório, não podendo ser caracterizado como fato superveniente ao

certame e, portanto, não podendo ser configurado como situação inesperada ou imprevisível.

Sobre o outro argumento que compõe a justificativa para a exceção, que seria “não ter orçamento

maior que possa atender a um aumento no pedido encaminhado”, deve-se atentar ao fato de que

realizar pedidos de itens que não obtiveram o menor valor e foram aceitos no certame por serem

parte de um grupo com menor preço global, acaba fragilizando o argumento de verba insuficiente.

Justamente pelo fato de não ter orçamento suficiente deve-se ter cuidado redobrado com a forma de

executar o valor disponível, lembrando que é possível realizar o pedido da totalidade do grupo em

quantidade integral ou proporcional.

Com informações presentes no documento da Ata da Realização do Pregão 35/2020 (Fl. 1.617 do

processo 23422.000307/2020-86) dos valores dos itens pedidos no processo de compra ora

analisado, observou-se a uma diferença de R$ 4.396,00, conforme quadro:



Item
Qtde 

adquirida
Valor unitário

vencedor
Valor unitário
menor lance

Valor total
vencedor

Valor total 
menor lance

Diferença total

1 4 R$ 766,00 R$ 765,00 R$3.064,00 R$ 3.060,00 R$ 4,00
4 3 R$ 1.201,00 R$ 1.080,00 R$3.603,00 R$ 3.240,00 R$ 363,00
5 9 R$ 551,00 R$ 550,00 R$4.959,00 R$ 4.950,00 R$ 9,00
19 104 R$ 210,00 R$ 180,00 R$21.840,00 R$ 18.720,00 R$ 3.120,00

25 6 R$ 800,00 R$ 650,00 R$4.800,00 R$ 3.900,00 R$ 900,00
Diferença total dos valores dos itens R$ 4.396,00

Ainda, diante da manifestação da SECIC à solicitação de auditoria citada anteriormente, ressalta-se

que, embora somente os itens 19 e 25 tenham obtido valor – relevante - superior aos concorrentes

na fase de orçamentação do Termo de Referência e que nenhum dos itens citados tenham valores

superiores que o valor médio do Termo de Referência, a orientação da SEGES, que tem base em

acórdãos do TCU remete à fase de “disputa”, ou seja, na fase de lances do certame e não na fase do

Termo de Referência.

Por fim, considerando:

- especialmente que, não foi incluída no instrumento convocatório, a previsão de exceção para a

regra que foi estabelecida de que a fase de compras se daria naturalmente pela totalidade de grupo

de itens, respeitado a quantidade integral/ proporcional ou por itens isolados desde que adjudicados

por menor oferta válida na fase de lances pelo vencedor, e por força do princípio a vinculação ao

instrumento convocatório, a Unila está vinculada às condições que esta própria definiu;

- e também que, pelos motivos citados, conforme toda a base legal em entendimentos da

jurisprudência e da doutrina citada no caso em tela interpreta-se que as duas afirmações na

justificativa do pedido não se caracterizam como inviável nem como inexequível, não se

enquadrando na exceção que a SEGES orienta;

Por todo este exposto, entende-se que a situação irregular do pedido persiste.



6. RECOMENDAÇÕES

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

6.1. À Alta  Gestão  da  Unila  (Reitoria,  Vice-Reitoria,  Pró-Reitorias,  Secretárias  e  Diretores  de

Instituto), que abstenha-se de praticar aquisição isolada de itens  de licitação, nos quais a

adjudicação dos mesmos itens se deu de forma preço global de grupo, com existência de ofertas

com menor preço na fase de lances do certame.

6.2. À PROAGI, dentro do possível,  que inclua manifestação mais  completa  sobre os itens  ou

situações que configurem desacordo com os fluxos e orientações legais, a fim de auxiliar a Gestão

na tomada de decisões.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

os elementos necessários, aderindo às legislações vigentes, com exceção das observações feitas nos

itens anteriores.

Em todo o cenário descrito, observaram-se esforços empregados em incluir documentos que

reforçam a  consistência  das  etapas  essenciais  dos  certames,  como justificativas  das  demandas,

descrição dos itens a serem adquiridos, entre outros.

Ressalta-se no processo 23422.006714/2020-48 notou-se o documento com informação das

propostas recusadas em forma bastante acessível de quadro, com as respectivas listadas na Fl. 767,

transmitindo ao leitor do processo, transparência e acessibilidade ao conteúdo.

A presente auditoria foi realizada com foco na conformidade dos processos relacionados e reforça

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, 06 de abril de 2021.
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