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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2019/AUDIN/UNILA

Ação PAINT/2018: 6.2.2 Contratos e Fiscalização

Ordem de Serviço: 010/2018/AUDIN-UNILA

Unidade Auditada: 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 do trabalho de auditoria

realizado conforme os preceitos contidos na  Ordem de Serviço n. 010/2018/AUDIN-UNILA e em

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

Sistema de Controle Interno,  do qual  esta AUDIN é parte integrante:  “comprovar a legalidade

avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia  e  eficiência,  da  gestão  orçamentárias,  financeira  e

patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal”. 

A  referida  Ordem  de  Serviço  trata  da  análise  de  fiscalização  de  contratos

administrativos,  no intuito de se observar a aderência do elenco de documentos que os compõem

aos quesitos legais dispostos na legislação vigente. Tais orientações encontram amparo, em especial,

na Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações, que norteia, de um modo geral, as aquisições e contratações

no âmbito do serviço público.

2 ESCOPO

Verificar se a gestão e fiscalização dos contratos administrativos estão sendo realizadas de acordo

com a legislação vigente.
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3. AMOSTRA E VALORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Nº Processo Objeto Valor Solicitação

23422.013234/2016-27
Aquisição  equipamentos  para  laboratórios  de
ensino, pesquisa e extensão (Pregão Eletrônico –
SRP n. 16/2017)

Não se aplica SA 20180002-18

23422.005811/2018-88
Solicitação de pagamento à Metrohm Brasil Ltda
(Contrato 51/2017)

R$ 915.620,00 SA 20180002-19

23422.002857/2013-21
Aquisição  de  equipamentos  de  laboratório  de
física,  química  e  biologia  –  01  potenciostato
galvanostato (Contrato 28/2013)

R$ 311.400,00 SA 20180002-27

4 RESULTADO DOS EXAMES

4.1 INTRODUÇÃO DOS FATOS

Trata-se de expediente de auditoria com objetivo de verificar a fiscalização e gestão dos contratos

administrativos, sendo objeto de análise o processo n. 23422.005811/2018-88, o qual resultou no

contrato administrativo 051/2017 e demais processos administrativos correlatos ao citado.

Conforme consta no processo administrativo n. 23422.013234/2016-27, o qual ensejou a demanda

de contratação, o objeto da licitação foi a aquisição de equipamentos para os laboratórios de ensino,

pesquisa e extensão da UNILA e sua justificativa fundou-se na “necessidade de estruturação dos

espaços acadêmicos com o objetivo de fortalecer e consolidar o ensino, pesquisa e extensão da

instituição”, como se observa à fl. 19.

Do processo licitatório, por meio do Sistema de Registro de Preços, derivou-se, dentre outras, a Ata

de Registro de Preços n° 70/2017, que por sua vez registrou os preços da empresa Metrohm Brasil

Instrumentação Analítica LTDA – 07.748.837/0001-62, subscrita em 30 de outubro de 2017.
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Após proceder o registro de preços, a UNILA firmou convencimento no sentido de contratar alguns

bens arrolados na citada ata, resultando, destarte, no contrato administrativo 051/2017, assinado em

01 de fevereiro de 2018, contendo os seguintes bens:

Item Descrição/Especificação Tipo Quantidade Valor

1 Cromatógrafo de Íons Unidade 1 R$ 583.000,00

3 Kit Espectroeletroquímica Unidade 1 R$ 186.786,00

6 Potenciostato/galvanostato  com  módulo  de
impedância 10 HZ – 32 MHZ

Unidade 1 R$ 145.834,00

Valor Total R$ 915.620,00

Quando da análise da atividade fiscalizatória pela UNILA no contrato 051/2017, inserida no bojo do

processo 23422.005811/2018-88, observou-se que a nota fiscal n. 46159, emitida pela contratada, e

o Termo de Recebimento Provisório de Bens,  procedido pela  UNILA, datam em 29/03/2018 e

06/04/2018 respectivamente.

Das fls.  20 a  22-v foram insertadas  aos  autos  comunicações  da UNILA com representantes  da

empresa contratada e entre setores da própria instituição, das quais destacamos as seguintes: 

Em  e-mail  de  03/05/2018,  às  11:41:55  uma  representante  da  contratada  questionou  se  havia

compreendido o requisitado pela servidora R.M.R.G., nos seguintes termos:

“Como nos falamos agora via fone, o que está solicitando seria uma carta de compromisso
que a nossa empresa faria a instalação dos equipamentos para que p encaminhar para o
pagamento a Nota fiscal da Metrohm, certo? (sic)  (…)

Vamos providenciar a carta de compromisso de instalação para que possa enviar a nota
fiscal para o pagamento no seu dept Financeiro. Combinado? (sic)” 

Prosseguiu, a funcionária da contratada, solicitando que a UNILA não abrisse as caixas contendo

os equipamentos contratados e entregues, até que fosse realizada a instalação, sob pena de perda

da garantia dos mesmos, como se observa às fls. 20 e 21, no seguinte trecho: “vocês tem garantia

dos mesmos desde que não tenham abertos as caixas, ok?” (sic). 
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Informou,  também,  que  foram  enviados  os  pré-requisitos  necessários  para  a  instalação  dos

equipamentos, ficando estes a cargo da UNILA.

Em e-mail de 11/05/2018, às 10:32:22, entre uma servidora da Secretaria de Apoio Científico e

Tecnológico - SACT e uma professora do Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da

Natureza  –  ILACVN,  a  primeira  demonstrou  ciência  da  inviolabilidade  das  caixas  e

desconhecimento do conteúdo das mesmas, nos seguintes termos:

“Aproveito para informar que ainda não enviamos os equipamentos para o Laboratório de
Hidrogênio, pois a Metrohm enviou 5 caixas contendo 3 equipamentos diferentes, e não há
nas caixas identificação a que materiais se referem. Também recebemos a informação de
que não podemos abrir as caixas, senão perderemos a garantia.”

Por sua vez,  a  docente  demonstrou  conhecimento do trâmite  adotado pela  contratada quanto à

inviolabilidade das caixas, conforme segue:  “Pois é, realmente não devemos abrir as caixas.  O

mesmo aconteceu da outra vez” e informou, ainda, que a instalação de dois equipamentos, dos três

equipamentos contratados, estava agendada para ocorrer entre os dias 02 e 06 de julho de 2018.

Há  que  se  fazer  ressalva  à  ausência  do  inteiro  teor  das  comunicações,  pois  os  documentos

encartados fazem menção a outros e-mails que não constam no processo, os quais poderiam trazer

mais fluidez para a interpretação dos fatos.

Passados  aproximadamente  30  dias  do  recebimento  dos  equipamentos,  e  observando  que  a

instalação destes tardaria, tendo em vista a necessidade de ajustes estruturais para a acomodação

dos itens, a UNILA solicitou à contratada um documento que abrigasse certa garantia de que a

empresa corresponderia ao contratado, chamado de “Carta de Compromisso”, datada de 03 de maio

de 2018. Nesta,  o texto observa o seguinte:  “declara para os devidos fins de direito,  que esta

empresa  realizará  a  instalação  e  treinamento  dos  equipamentos  referente  ao  contrato

supramencionado” (sic), conforme se observa à fl. 12 do processo n. 23422.005811/2018-88. 

Cumpre ressaltar que o citado documento, apesar de sua finalidade ser aparentemente a de conferir

certa garantia à UNILA, não apresentou data para cumprimento do firmado, tão pouco prazo limite

para seu atendimento. 
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Neste sentido, não se pode ignorar que o referido documento fora elaborado para suprir lacuna

gerada pela administração quanto ao planejamento da aquisição, já que os itens foram adquiridos

sem os necessários ajustes estruturais e, portanto, permaneceram alocados nas caixas e sem uso. Por

meio  do  Memorando  Eletrônico  n.  183/2018  –  SACT,  em resposta  aos  questionamentos  desta

AUDIN  acerca  da  validade  do  documento  elaborado,  esta  pronunciou-se  ressaltando  que  tal

protocolo  ofereceu  efetividade  em  atender  às  expectativas  de  direitos  e  deveres  das  partes

envolvidas na contratação, não gerando prejuízo a adoção desse procedimento. 

No entanto, vale salientar que a ausência de validade jurídica, por si só, configura dano formal ao

processo. Outrossim, uma vez que a administração já havia atestado a conformidade técnica através

do Termo de Recebimento Definitivo, não há que se falar em documento que possa garantir direitos

à  UNILA e  impor  obrigações  à  contratada,  exceto  aqueles  previstos  no  termo de  referência  e

normativos pertinentes.

Quanto ao atesto da conformidade técnica supracitado, destaca-se o despacho assinado por F.S.,

expedido pela SACT à Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, localizado à fl. 24, no

qual a servidora prestou esclarecimentos acerca do recebimento definitivo dos bens contratados, nos

seguintes termos:

(...)

Em atenção  à  solicitação  de  conferência  técnica,  informamos  que  foram recebidas  5
caixas, as quais acreditamos conter os materiais solicitados no empenho 2017NE800863
(cromatógrafo, kit de espectro eletroquímica e potencióstato). Conforme e-mail às fls. 20 e
21, as caixas não devem ser abertas até a vinda da empresa, sob pena de perda da garantia.

Como o termo de referência prevê a instalação e treinamento dos equipamentos, a UNILA
solicitou  o  envio  dos  requisitos  para  verificar  se  havia  necessidade  de  adequação  na
infraestrutura  ou  aquisição  de  material  de  consumo  (fls.  14  a  19).  Os  requisitos  do
cromatógrafo estão em análise pela área técnica demandante e assim que tais requisitos
estiverem  completos,  será  agendada  a  instalação  e  treinamento.  Quanto  ao  kit  de
espectroeletroquímica e potenciostato, a instalação e treinamento estão agendados para o
período de 2 a 6 de julho de 2018 (fls. 22-23).

Considerando  que  o  referido  período  ultrapassa  o  prazo  de  45  dias  do  recebimento
provisório,  a  UNILA  solicitou  uma  carta  de  compromisso à  Metrohm  Brasil
Instrumentação Analítica Ltda, na qual a empresa se compromete a realizar a instalação e
treinamento em data futura. A referida carta está encartada às fls. 12. (sic).

5/23



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

Nesse âmbito,  a gestora do contrato 51/2017 efetuou o atesto da nota fiscal às fls. 1v-
5v., e realizou o preenchimento do termo de recebimento definitivo, o qual enviamos para
assinatura da Comissão às fls. 23. (grifo nosso)

(...)

No Termo de Recebimento Definitivo, utilizado para receber os bens cujo valor seja superior a R$

80.000,00, a servidora lotada na SACT manifestou o seguinte, como conclusão da área técnica:

“A empresa  se  comprometeu  a  realizar  a  instalação  e  treinamento  dos  equipamentos,
conforme carta  às  fls.  12,  e  informou que as  caixas não podem ser  abertas  até  que os
especialistas venham realizar a instalação. O potenciostato e kit de espectroeletroquímica
serão instalados nos dias 2 a 6 de julho (fls 22) e o cromatógrafo de íons está em fase de
agendamento.”

Assinalou ainda que os bens contratados estão em “conformidade técnica”, ou seja, situação em que

se  observa  o  preenchimento  dos  requisitos  técnicos  necessários  e  suficientes  anteriores  ao

pagamento.

A Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, instituída pela Portaria PROAGI n. 158 de

2016, por sua vez, recebeu em caráter definitivo os materiais enviados pela contratada, sem também

tomar conhecimento do seu conteúdo, derivando destes atos, nas datas de 16/05/2018 e 05/06/2018,

o pagamento integral da Nota Fiscal, descontando as retenções tributárias.

Os fatos retrocitados servirão de suporte para as constatações e recomendações a seguir, as quais

serão pormenorizadas em tópicos específicos.

4.1.1 Constatação: Ausência do devido planejamento para contratação de bens

Fato

De  fronte  da  situação  fática  manifestada  no  processo  fiscalizatório,  a  AUDIN  encaminhou  à

Secretaria  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  a  Solicitação  de  Auditoria  n.

20180002-21/AUDIN/UNILA requerendo esclarecimentos sobre o ocorrido no decurso do contrato
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51/2017. Em atendimento, aquela secretaria apresentou sua manifestação1 dos fatos e no que atine

ao planejamento da contratação, expor-se-á a seguir:

Na  aquisição  de  equipamentos  complexos,  de  alto  vulto,  que  exigem  instalação  e
treinamento, é comum que os fornecedores orientem que a abertura das caixas seja
realizada apenas na presença de um técnico da empresa, a fim de garantir que todos os
itens estejam nas referidas caixas e que não estejam danificados. Esse procedimento visa
garantir  que  quaisquer  contratempos  com  o  fornecimento  sejam  verificados  de  forma
conjunta  e  imparcial,  visto  que  tanto  o  fornecedor  quanto  nossa  instituição  possuem
representantes no momento de abertura dos volumes,  um exemplo que citamos que já
ocorreu na instituição,  foi  de um equipamento que previa vários acessórios e  uma
licença de software específico, e quando as caixas foram abertas não estava incluído
na caixa, mas estava indicado na nota fiscal, como o técnico da empresa estava presente,
relatou  o  ocorrido  a  empresa  forneceu  o  pen  drive  com a  licença  posteriormente  sem
grandes justificativas. No caso desta contratação, o fornecedor fez tal orientação, a qual
foi acatada pela UNILA. Além disso, como a instalação desses equipamentos envolvia a
análise de diferentes requisitos (elétrica, hidráulica, gases, ventilação, entre outros),
bem como o agendamento de instalação e treinamento, o qual deveria ocorrer dentro
da agenda de  disponibilidade tanto  da empresa  fornecedora quanto  da UNILA,  o
atesto  técnico  ultrapassaria  o  prazo  máximo  de  45  dias  previstos  no  termo  de
referência; fato este que motivou a solicitação de uma Carta de Compromisso  junto ao
fornecedor.  Informamos  que  até  o  momento  esse  procedimento  tem sido  adotado,  sem
orientações em contrário, e tem atendido as expectativas de garantias de direitos e deveres
de ambas as partes, a nossa enquanto instituição pública e a do fornecedor. (grifo nosso)

Não  há  como  esta  AUDIN  abster-se  de  observar  o  risco  envolvido  na  operação  supracitada,

inferindo-se o seguinte deste contexto:

I. Na Unila, quando da aquisição de bens de alto vulto associados à instalação e treinamento, é

comum atestar-se as Notas Fiscais sem a conferência do conteúdo dos recebidos, caso seja orientado

pelo fornecedor a impossibilidade de abertura dos volumes sem a presença de um representante;

II. A Unila já possui histórico de risco em situação similar, recebendo equipamentos incompatíveis

com os  itens  constantes  na nota fiscal,  conseguindo-se,  no entanto,  sanar  o problema já  que o

representante da contratada, nesta ocasião, estava presente e pode tomar as providências.

III. Apesar de contar com o benefício de poder contratar a qualquer tempo, uma vez que havia Ata

de Registro de Preços em vigor, a Unila não observou, no planejamento da aquisição, possíveis

necessidades de ajustes estruturais para a acomodação dos equipamentos. Tal situação, ensejou na

1 Memorando Eletrônico N. 183/2018 - SACT
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alocação dos itens contratados, por meses, em suas respectivas caixas, “guardadas” nos corredores

dos laboratórios, até que as medidas necessárias fossem tomadas. 

Especialmente quanto ao item III acima, esta Audin ressalta que a contratação do tipo SRP é uma

modalidade  disponível  justamente  para  possibilitar  que  as  aquisições  sejam  feitas  de  forma

responsável, planejada e adequada. Dispondo do fator tempo, a Unila deveria ter observado todas as

necessidades envolvidas para a viabilização da aquisição, incluindo quaisquer previsões avulsas de

adequação estrutural.

Nesse sentido,  uma consulta  preliminar  aos  fornecedores  de tais  equipamentos,  tal  qual  se  faz

quando da necessidade de aferir os orçamentos, poderia ter auxiliado a área demandante no que diz

respeito ao planejamento integral da contratação. Desta forma, possíveis ajustes deveriam ser feitos

em fase preliminar à contratação dos bens. 

Uma vez assinada Ata de Registro de Preços, os bens elencados permanecem disponíveis para a

contratação enquanto esta vigorar, e portanto, a organização prévia do cenário necessário para o

recebimento de qualquer dos equipamentos a serem adquiridos reduziria os riscos de prejuízos,

evitando  situações  adversas,  tais  como:  acondicionamento  em  local  não  apropriado  dos  bens,

recebimento sem a possibilidade de conferência do conteúdo dos lotes, necessidade de aguardar a

disponibilidade do fornecedor para proceder à instalação e treinamento. Todos esses fatores fazem

contrassenso com a própria motivação do processo, constante nas folhas iniciais da demanda, que é,

em essência, a de possibilitar o desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão da Instituição.

De acordo com e-mails trocados entre servidores da UNILA, localizados nas fls. 22 e 22v, há o

relato que “realmente não devemos abrir as caixas. O mesmo aconteceu da outra vez” referindo-se

às instruções dadas pela contratada sobre a conferência dos volumes. 

Nesse sentido, considerando que tal situação já tenha ocorrido em contratações anteriores, a AUDIN

solicitou  informação  sobre  a  ausência  de  previsão,  no  Termo de  Referência,  dessas  condições

exigidas pela contratante. Em atendimento ao solicitado, a SACT respondeu:

“A SACT utiliza o modelo de termo de referência disponibilizado pela Advocacia-Geral da
União (AGU), o qual não menciona cláusulas sobre esse tipo de situação.”
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Ao ser indagada se tinha conhecimento dos requisitos obrigatórios impostos pela contratada, que:

Sim, como já mencionado, na aquisição de equipamentos complexos,  de alto vulto, que
exigem instalação e treinamento, é comum que os fornecedores orientem que a abertura das
caixas pela UNILA seja realizada apenas na presença de um técnico da empresa.

As presentes aquisições basearam-se no antigo Formulário para cadastro e requisição de
equipamentos da  SACT,  que  não  previa  o levantamento  de  requisitos  de  instalação  no
momento  da  elaboração  do  termo  de  referência.  Desse  modo,  a  SACT  só  tomou
conhecimento  acerca  de  todos  os  requisitos  necessários  à  instalação  após  o
recebimento dos equipamentos. (grifo nosso)

Solicitou-se  ainda  informar  se  as  exigências  feitas  pela  empresa  contratada  são  comuns  em

aquisições como esta, ou seja,  qualquer fornecedor que vencesse o certame imporia as mesmas

condições da inviolabilidade dos volumes, e em atendimento a SACT expôs:

Tais  exigências  são comuns apenas em aquisições  de equipamentos complexos,  de alto
vulto,  que  exigem  instalação  (com  requisitos  que  envolvem  adequações  estruturais)  e
treinamento.  Cabe  mencionar  que  não  identificamos  prejuízos  institucionais  com  as
exigências e procedimentos adotados. 

Ao  ser  questionada  se  os  requisitos  obrigatórios  impostos  pela  contratada  geraram  ônus  para

UNILA, a SACT manifestou que não, entretanto informou que a consecução estava a cargo de

terceiro, Parque Tecnológico de Itaipu – PTI, como se observa:

Não  houve  ônus  para  a  UNILA,  pois  os  espaços  em  que  os  referidos  equipamentos
estão/serão instalados pertencem ao PTI e são objeto do Acordo de Cooperação FPTI-BR
n° 04/2016 entre UNILA e Fundação PTI.  No referido acordo, a responsabilidade pelas
adequações estruturais (caso necessário) e os custos atrelados, são de responsabilidade do
PTI.

Como é patente, o termo de referência ou projeto básico é o documento, elaborado a partir dos

estudos técnicos preliminares e deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de

previsão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.

O decreto n. 5.450 de 2005, ao regulamentar o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e

serviços comuns, trouxe no seu art. 9o, §2o a seguinte redação:

Art.9o Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

§ 2o  O  termo  de  referência  é  o  documento  que  deverá  conter  elementos  capazes  de
propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço
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de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto,
deveres  do  contratado  e  do  contratante,  procedimentos  de  fiscalização  e
gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e
objetiva. (grifo nosso)

Na UNILA, o fluxo de processos de pregão eletrônico, por meio do Sistema de Registro de Preços –

SRP, foi definido pela Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura – PROAGI, no qual

incumbe à área demandante, dentre outros pontos, a elaboração do Termo de Referência.2

Do  processo  de  aquisição  de  equipamentos  para  laboratório,  observou-se  encartado  aos  autos

diversos  documentos  dos  docentes  do  Instituto  Latino-Americano  de  Ciências  da  Vida  e  da

Natureza  –  ILACVN, apresentando as  especificações  dos  equipamentos  a  serem adquiridos,  as

quais serviram de subsídio para a SACT elaborar o Termo de Referência.

Não obstante, no que concerne ao planejamento da contratação, não foi localizada nos autos menção

às especificidades desse tipo contratação, mesmo tendo, aquela secretaria, ciência prévia da forma

adotada pelas empresas do ramo, conforme manifestado. 

Insta destacar, segundo disposto no sítio eletrônico da UNILA, competir à SACT:

A  Secretaria  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  (SACT) é  responsável  pelo
planejamento,  estruturação e gerenciamento dos Laboratórios  de Ensino e Pesquisa da
UNILA.  Nesse  sentido,  é  sua  atribuição  a  organização  dos  laboratórios,  desde  o
planejamento até a implementação das necessidades de diversas áreas, consolidando-as
em  demandas de aquisições  de materiais,  contratações  de serviços  e  ampliação da
estrutura física em análises de construções / locações de novos espaços.3 (grifo nosso)

Diante das atribuições elencadas àquela secretaria, não há possibilidade de entender como válida a

argumentação de que o TR não foi ajustado para as especificidades da contratação em virtude do

modelo disponibilizado pela Advocacia-Geral da União – AGU não as prever.

Como disposto no próprio sítio eletrônico da AGU “os modelos são disponibilizados como ponto de

partida para a confecção de minutas de editais e anexos”4, outrossim não há como aquele órgão

elaborar documentos com todas peculiaridades possíveis em uma contratação pela Administração

Pública,  sendo  assim  seus  modelos  abrangem  os  pontos  necessários  e  requeridos  pela  lei  e

2 https://unila.edu.br/sites/default/files/files/fluxograma%20srp%20R1.pdf
3 https://unila.edu.br/sact
4 https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265
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normativos, mas não eximem as unidades demandantes de incorporarem, ao TR, as características

de cada aquisição, de modo que a Administração não fique exposta a infortúnios.

Ao  discorrer  sobre  o  Princípio  da  Vinculação  ao  Instrumento  Convocatório,  José  dos  Santos

Carvalho Filho leciona5:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados.
Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por
todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de
correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios
de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E
se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à
impessoalidade e à probidade administrativa.

Ou  seja,  a  Administração  define  as  regras  do  procedimento  licitatório,  ficando  refém  do

estabelecido, assim como o administrado. 

Em relação a essa autonomia, não se pode deixar de abordar o fato de que não há sequer anotação,

seja do fiscal ou do gestor do referido contrato, mesmo diante de todas as impropriedades citadas, o

que denota falha no processo fiscalizatório. 

No caso em tela, observou-se a inserção de diversas orientações no Termo de Referência, as quais

não  foram  cumpridas  no  que  concerne  à  fiscalização.  Tais  orientações,  em  virtude  de  serem

genéricas  ou  exigirem  conferências  que,  conforme  observou-se  na  análise,  estavam  além  das

possibilidades  da própria  Unila  em efetivá-las,  restaram inócuas  e  ineficientes,  dentre  as  quais

pode-se elencar:

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte,  quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta, devendo  ser
substituídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. (grifo nosso)

4.5  Os  bens  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias,
contados do recebimento provisório,  após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. (grifo nosso)

5.1 São obrigações da Contratante:

5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-
2014. – São Paulo : Atlas, 2015, pag. 250.
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5.1.3  Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as  especificações constantes  do Edital  e da proposta,  para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto.No caso em tela, a própria fiscalização restou
comprometida  em  virtude  de  basear-se  em  documentos  deficitários  de
informações e não ajustados às especificidades da contratação.

Conforme corroborado no item 4.1 deste relatório, os servidores incumbidos de fiscalizar o contrato

051/2017 receberam os itens contratados, no montante de R$ 915.620,00, baseados meramente na

relação de confiança mantida com o fornecedor,  já que os volumes não puderam ser abertos e

devidamente conferidos, desprezando dispositivos fiscalizatórios inseridos no Termo de Referência

e a própria Lei de Licitações e Contratos, que por sua vez, prevê em seu art. 67 a fiscalização não

apenas formal, mas material do contrato. 

Portanto, pode-se observar a omissão dos responsáveis pela fiscalização do contrato 051/2017 em

relação ao cumprimento das exigências constante do Termo de Referência, ou no registro de eventos

adversos ao previsto na contratação. 

Diante do apontado, fica evidente que a má formulação do Termo de Referência concorreu para as

diversas impropriedades explicitadas neste expediente, seja pela omissão de cláusulas que poderiam

resguardar a administração pública quanto ao seu dever legal de fiscalizar materialmente o contrato

administrativo, seja pela inserção de cláusulas já sabidas de antemão que não seriam exequíveis, o

que por sua vez resultou no preterimento do instrumento convocatório e prejuízo na fiscalização

adequada do contrato. 

Ainda  neste  cenário,  esta  Audin  tece  alguns  apontamentos  em  relação  à  responsabilidade  de

viabilização da estrutura adequada ao acomodamento dos bens contratados. 

Previsto  no  art.  15,  II  da  lei  n.  8.666/93,  o  registro  de  preços  tem  como  objetivo  facilitar

contratações futuras, evitando que, a cada vez, seja realizado novo procedimento licitatório, sendo

que o fato de proceder o registro de preço em ata não obriga a Administração Pública de realizar

contratação6, como se observa no § 4o do mesmo artigo:

6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo – 27. ed. – São Paulo : Atlas, 2014, pag. 444.
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§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência
em igualdade de condições.

Na esteira do exposto, o decreto n. 7.892/2013 ao regulamentar o Sistema de Registro de Preços,

normatizou no art. 16:

Art.  16.  A existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  administração  a  contratar,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

Como prescreve a lei de licitações no art. 15, § 3o, alínea III:  “§3o O sistema de registro de preços

será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes

condições: (…) III-validade do registro não superior a um ano”. No caso da UNILA, esta poderia

utilizar o prazo de até outubro de 2018 para finalizar o certame de contratação dos equipamentos

para laboratório.

No  entanto,  a  UNILA  promoveu  o  registro  de  preços  com  a  empresa  Metrohm  Brasil

Instrumentação Analítica LTDA., em 30/10/2017, consubstanciado na Ata 70/2017.

Deste ato, derivou a contratação dos itens baixo elencados, em 01/02/2018, mediante o contrato

051/2017: 

Item Descrição/Especificação Tipo Quantidade Valor

1 Cromatógrafo de Íons Unidade 1 R$ 583.000,00

3 Kit Espectroeletroquímica Unidade 1 R$ 186.786,00

6 Potenciostato/galvanostato  com  módulo  de
impedância 10 HZ – 32 MHZ

Unidade 1 R$ 145.834,00

Valor Total R$ 915.620,00

Conforme já exaustivamente mencionado, a contratada impôs à Administração condição para que

não fossem abertas as caixas dos produtos recebidos, sob pena de perda da garantia, informando que

a abertura somente poderia ocorrer quando fossem providenciados todos os requisitos obrigatórios

exigidos e somente na presença dos representantes desta.
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Em  atendimento  à  SA  n.  20180002-21  a  SACT  informou  serem  comuns  as  exigências  de

inviolabilidade dos volumes quando há a necessidade de adequações estruturais como requisito para

a instalação, nos seguintes termos:

Tais  exigências  são comuns apenas em aquisições  de equipamentos complexos,  de alto
vulto, que exigem instalação  (com requisitos que envolvem adequações estruturais) e
treinamento.  Cabe mencionar que não identificamos prejuízos institucionais  com as
exigências e procedimentos adotados. (grifo nosso)

Ademais,  segundo aquela secretaria,  a  propiciação dos recursos necessários para instalação dos

equipamentos de laboratório não está a cargo da UNILA, e sim da Fundação Parque Tecnológico de

Itaipu, ou seja, um terceiro, como se demonstra abaixo:

Não  houve  ônus  para  a  UNILA,  pois  os  espaços  em  que  os  referidos  equipamentos
estão/serão instalados pertencem ao PTI e são objeto do Acordo de Cooperação FPTI-BR
n° 04/2016 entre UNILA e Fundação PTI.  No referido acordo, a responsabilidade pelas
adequações estruturais (caso necessário) e os custos atrelados, são de responsabilidade do
PTI.

Diante do demonstrado, em que pese aquela Secretaria entender que o cenário apresentado não

representasse  prejuízo  institucional,  não  resta  dúvidas  de  que  um melhor  planejamento  para  a

contratação poderia ter mitigado os riscos a qual a Universidade foi exposta, posto que: 

I.  o  tipo  de  Pregão  adotado  na  licitação,  Sistema  de  Registro  de  Preços,  não  impunha  à

administração a necessidade iminente de contratação, havia tempo;

II. já era de conhecimento notório que poderia haver necessidade de adequações em contratações

desta natureza, e portanto, isso deveria ter sido avaliado antes da solicitação dos itens. 

III. a provisão dos requisitos necessários para instalação dos equipamentos de laboratório estava a

cargo de terceiro (PTI), ou seja, alheia à alçada da UNILA, o que exigiria muito mais empenho no

planejamento da contratação;

Tais elementos deveriam derivar naturalmente uma análise sistêmica e prévia à contratação,  no

intuito  de  providenciar  todos  os  requisitos  essenciais  para  a  instalação  dos  equipamentos,  em

momento  anterior  à  solicitação  dos  bens,  evitando,  destarte,  que  os  itens  contratados  fossem

deixados em caixas invioláveis até que se procedessem os trâmites mínimos; 
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Por consequência, os itens de conferência e garantias previstos no contrato não foram cumpridos,

tornando a fiscalização inócua e os equipamentos suscetíveis ao risco de serem danificados em

virtude da incorreta alocação dos mesmos ou a intempéries que pudessem ocorrer nesse período de

espera, fatos estes não abarcados pela garantia dos bens.

Ao tratar dos bens patrimoniados na UNILA ociosos ou aguardando instalação a Controladoria

Regional da União – CGU, no estado do Paraná, demonstrou entendimento consonante com o desta

AUDIN, nos seguintes termos:

Tal  situação  evidencia  falta  de  planejamento  nas  aquisições,  ao  não  avaliar  a  efetiva
necessidade do bem quando da aquisição, bem como, a viabilidade de instalação do bem (se
existe instalação física adequada e preparada).7

Outro indicador de que a contratação dos equipamentos para laboratórios costuma ser procedida

sem o devido planejamento é a informação inserida no Relatório de Avaliação dos Resultados da

Gestão n. 201700540 da CGU/PR, em que equipamentos tombados em 2015, na UNILA, estavam

encaixotados até 2017, como se observa:

Na inspeção física dos equipamentos da Unila, de uma amostra de dezoito equipamento,
foram identificados três bens que estavam encaixotados, conforme os registros abaixo: (sic)

Com efeito,  segundo  informações  encaminhadas  pela  Unila,  em resposta  ao  item 1  da
Solicitação de Auditoria no 201700540-002, o analisador de distribuição de tamanho de
partículas foi tombado em 27 de outubro de 2015, o simulador cardiovascular avançado em
09 de dezembro de 2015 e o analisador genético de DNA em 01 de fevereiro de 2017.8

Atendo-se  ainda  ao  relatório  da  CGU,  no  campo  Análise  do  Controle  Interno,  aquele  órgão

apresentou relevante diagnóstico, cujo excerto aplica-se plenamente ao contrato auditado:

Ademais, o processo de aquisição de equipamentos, pela complexidade dos procedimentos
licitatórios, já requer um prazo razoável entre a decisão da aquisição e a entrega do produto,
não  sendo  razoável  deixar  a  solução  da  adequação  física  para  momento  posterior  ao
recebimento do bem. Note-se que há uma perda de oportunidade (uso de uma tecnologia
mais avançada) e de valor do equipamento ao se deixar em caixas por anos sem utilização.9

Do exposto,  resta  evidente  que o expediente adotado no caso  explicitado,  não se trata  de  fato

pontual ou esporádico, outrossim é prática aplicada na Instituição, no mínimo desde 2015, o que

7 Relatório de Avaliação dos Recursos da Gestão – CGU n. 201700540, pag. 33.
8 Relatório de Avaliação dos Recursos da Gestão – CGU n. 201700540, pag. 30 e 31.
9 Relatório de Avaliação dos Recursos da Gestão – CGU n. 201700540, pag. 37.
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além de incorrer na ausência de um planejamento eficaz para a contratação, demonstra ausência de

zelo em relação ao patrimônio Institucional. 

Visto que a motivação da aquisição dos equipamentos foi fundada na “necessidade de estruturação

dos espaços acadêmicos com o objetivo de fortalecer e consolidar o ensino, pesquisa e extensão da

instituição”10, tal fundamentação torna-se impertinente, já que esse objetivo não se consuma com

equipamentos adquiridos e encaixotados aguardando que todos os trâmites sejam providenciados,

para só após isso serem instalados.

Recomendação

Diante dos fatos apresentados, esta Audin recomenda: 

a)  à  SACT,  a  despeito  dos  modelos  genéricos  disponibilizados  pela  AGU,  que  promova  a

adequação, caso a caso, de todos os documentos que envolvam as contratações considerando suas

especificidades, a fim de refletir a realidade da aquisição, conferir maior segurança e minimizar os

riscos envolvidos. 

b) à SACT, que promova toda a análise prévia necessária para que as contratações de equipamentos,

especialmente aqueles de alto custo, sejam feitas somente após a regularização das providências

necessárias para a sua alocação adequada.

c) à SACT, caso haja processos similares em andamento, que se contrate os itens arrolados em atas

após providos todos os critérios necessários para instalação e utilização dos bens/equipamentos,

ainda  que,  por  ventura,  não  constem  nos  Termos  de  Referência  já  aprovados  pela  autoridade

competente, uma vez que a administração possui conhecimento prévio das necessidades e não só

pode, como deve, proceder ao ajuste necessário de forma tempestiva.

d) à SACT, para casos similares, prever no Termo de Referência a necessidade de concomitância

entre  entrega  e  instalação  dos  itens,  a  fim  de  possibilitar  a  devida  conferência  do  conteúdo

10 Processo Administrativo UNILA n. 23422.013234/2016-27 fl. 19.
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contratado na presença de representante tanto da contratante quanto da contratada. Tal especificação

poderá ser incluída sem prejuízo, caso a SACT adote como padrão as recomendações sugeridas nos

itens b e c acima.

4.1.2 Constatação: Recebimento, atesto e pagamento de Nota Fiscal sem a conferência dos

bens adquiridos

Fato

Derivado da Ata de Registro de Preços n. 070/2017 adveio o contrato 051/2017, cujo objeto foi a

aquisição  de  1  (um)  cromatógrafo  de  íons,  1  kit  espectro  eletroquímica  e  1

potenciostato/galvanostato, tendo sua assinatura ocorrida em 01 de fevereiro de 2018.

A contratada, Metrohm Brasil Inst. Analítica Ltda, expediu a nota fiscal n. 46159, em 29/03/2018 e,

conforme  consta  à  fl.  07  do  processo  n.  23422.005811/2018-88,  os  bens  foram  recebidos

provisoriamente pela UNILA em 06/04/2018.

Por sua vez, o item 4.5 do TR previu:

4.5  Os  bens  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias,
contados  do  recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

Ou seja, a fiscalização do contrato 051/2017 deveria ser feita, pelos servidores designados, em até

45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 06/04/2018, com encargo de verificar a qualidade e

quantidade dos bens contratados, a fim de emitirem o Termo de Recebimento Definitivo ou em caso

de esgotamento do prazo sem a devida conferência, os bens seriam recebidos em caráter definitivo

compulsoriamente.

No caso  da  contratação  citada,  o  recebimento  definitivo  ficou  a  cargo  de  comissão,  conforme

estabelecido no item 9.1.1 do TR:  “o recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00
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(oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela

autoridade competente”, neste caso, a aquisição totalizou R$ 915.620,00.

Posto isso, tem-se o cenário já exaurido no item 5.1 deste expediente, no qual a contratada impôs à

UNILA a vedação de abertura das caixas contendo os equipamentos contratados, sob pena de perda

da  garantia,  sendo  momento  oportuno  somente  na  presença  dos  representantes  da  contratada,

quando da instalação dos equipamentos e treinamento dos servidores.

Todavia, para que houvesse a instalação dos equipamentos, a UNILA deveria prover os requisitos

necessários  impostos  pela  contratada,  como  se  observa  às  fls.  14  a  19  do  processo

23422.005811/2018-88.

No que se refere às adequações estruturais, estas não dependiam dos esforços da UNILA e sim de

terceiro,  Fundação PTI,  de acordo com a manifestação da SACT à Solicitação de Auditoria  n.

20180002-21, como se observa:

Não  houve  ônus  para  a  UNILA,  pois  os  espaços  em  que  os  referidos  equipamentos
estão/serão instalados pertencem ao PTI e são objeto do Acordo de Cooperação FPTI-BR
n° 04/2016 entre UNILA e Fundação PTI.  No referido acordo, a responsabilidade pelas
adequações estruturais (caso necessário) e os custos atrelados, são de responsabilidade do
PTI.

Outrossim, encontra-se no processo 23422.005811/2018-88 à fl. 24 despacho referente à solicitação

técnica, o qual serviu de subsídio para que a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais

promovesse o aceite definitivo dos bens contratados.

Naquele  documento  a  servidora  F.S.  informou  que:  “foram  recebidas  5  caixas,  as  quais

acreditamos conter  os  materiais  solicitados no empenho 2017NE800863 (cromatógrafo,  kit  de

espectro eletroquímica e potencióstato). Conforme e-mail às fls. 20 e 21, as caixas não devem ser

abertas até a vinda da empresa, sob pena de perda da garantia”. (grifo nosso)

Na sequência, prossegui-se o processo relatando que: a UNILA solicitou o envio dos requisitos para

verificar  se  havia  necessidade  de  adequação  na  infraestrutura  ou  aquisição  de  material  de

consumo  (…)  e  assim  que  tais  requisitos  estiverem  completos,  será  agendada  a  instalação  e

treinamento”.

18/23



Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Auditoria Interna 

Além da menção à Carta de Compromisso: “considerando que o referido período ultrapassa de 45

dias do recebimento provisório, a UNILA solicitou uma carta de compromisso à Metrohm Brasil

Instrumentação  Analítica  Ltda,  na  qual  a  empresa  se  compromete  a  realizar  a  instalação  e

treinamento em data futura”. E concluiu informando que: “a gestora do contrato 51/2017 efetuou

o  atesto  de  nota  fiscal  às  fls.  1-v-5v.,  e  realizou  o  preenchimento  do  termo  de  recebimento

definitivo, o qual enviamos para assinatura da Comissão às fls. 23”.

Por sua vez, no Termo de Recebimento Definitivo, localizado à fl. 23, a Gestora de Execução do

contrato 051/2017 inseriu a seguinte informação no campo “conclusão da área técnica”:

A empresa  se  comprometeu  a  realizar  a  instalação  e  treinamento  dos  equipamentos,
conforme carta  às  fls.  12,  e  informou que as  caixas não podem ser  abertas  até  que os
especialistas venham realizar a instalação. 

Por fim, subscreveu manifestando aceite definitivo, atestando os bens relacionados na nota fiscal

em “conformidade técnica (poderá ser enviado para pagamento)”.

Ao seu turno, a Comissão Permanente de Recebimento de Materiais, Portaria PROAGI n.  158,

promoveu  o  aceite  definitivo  dos  bens  “nos  termos  discriminados  na  supramencionada  Nota

Fiscal”.

Urge ressalvar que a aposição de atesto em Nota Fiscal é certificado de que a empresa contratada

cumpriu suas obrigações nos termos pactuados no contrato, ficando, destarte, habilitada a receber

sua contraprestação pecuniária. 

Sobre a temática debatida, o TCU já se manifestou diversas vezes e dentre elas podemos pinçar:

As normas  de  execução  orçamentário-financeira  condicionam o  atesto  à  verificação  da
regular execução do objeto,  pois,  por meio deste,  certifica-se a conformidade do objeto
contratado com o objeto efetivamente executado. É, pois, o atesto, por excelência, o ato
mais importante do processo de liquidação da despesa, que consiste na verificação do
direito  adquirido  pelo  credor  tendo  por  base  os  títulos  e  os  documentos
comprobatórios do respectivo crédito (artigo 63 da Lei 4.320/1964). Mediante o atesto,
o Poder Público, por intermédio de servidor competente, busca garantir que o pagamento a
ser efetuado é realmente o pagamento devido. 11 (grifo nosso)

11 Acórdão 3.307/2007 – TCU – Segunda Câmara.
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9.4.20. instrua seus fiscais de contrato quanto à forma de verificar e medir a execução de
serviços e o recebimento de bens,  observando os preceitos dos arts.  73 e 76 da Lei nº
8.666/93, alertando-os para a responsabilidade pessoal pelos “atestos” emitidos;12

Não  há  nenhuma  inovação  na  exigência  do  acompanhamento  da  execução  contratual.
Inicialmente previsto no art. 57 do Decreto-lei 2.300/1986, revogado pela Lei 8.666/1993,
que manteve a exigência em seu art. 67, esse registro é condição essencial à liquidação da
despesa, para verificação do direito do credor, conforme dispõe o art. 63, § 2º, III, da Lei
4.320/1964. A falta desse registro, desse acompanhamento pari passu, propicia efetiva
possibilidade de lesão ao erário.13 (grifo nosso)

O atesto de Nota Fiscal é a habilitação necessária para o pagamento dos bens ou serviços, uma vez

que confere ao fornecedor direito integral de reclamação do valor contratado. Isso implica dizer que

tanto a área técnica,  quanto a comissão renunciaram aos direitos de reclamação da UNILA em

relação aos bens entregues e não instalados. 

Neste caso, uma vez que a imposição da não conferência dos bens, sob pena de perda de garantia,

fora dada pela  contratada,  os  personagens responsáveis  pelo atesto não poderiam tê-lo feito  de

imediato e sim, somente quando a conferência fosse feita em concreto, conforme preconiza a lei e o

próprio senso comum de boas práticas de gestão da coisa pública. 

Evidente  a  impossibilidade  de  pagar-se  por  algo  que  “acredita-se” ter  sido  entregue,  conforme

citado no processo. 

Além disso, a conferência do conteúdo das caixas não possui,  em absoluto,  vinculação com os

processos  de  instalação  e  treinamento,  podendo  ser  executados  em  momentos  distintos.  Neste

contexto, observa-se os seguintes cenários possíveis, nos quais:

a)  os  responsáveis  pelo  atesto  contestassem  tal  imposição  e  cumprissem  os  quesitos  legais

fiscalizatórios, atestando a NF e encaminhando para pagamento somente em caso de cumprimento

do que foi contratado; ou

b) os responsáveis pelo atesto aguardarem a chegada de técnico da contratada para conferência, e

somente a posteriori procedessem ao atesto e demais trâmites.

12 Acórdão 1.330/2008 – TCU – Plenário
13 Acórdão 767/2009 – TCU – Plenário
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 Diante do exposto, a despeito do preconizado no direito administrativo e dos diversos itens do TR,

que impunham à UNILA o dever de conferir a execução do contrato, restou comprovado que a

fiscalização do contrato 051/2017 optou por preterir  tais  dispositivos,  ao atestar  a nota fiscal e

assinar o Termo de Recebimento Definitivo de Bens ainda encaixotados,  dos quais nem sequer

conhecia-se o conteúdo e, autorizar o seu respectivo pagamento, conforme se observa à fl. 41, em

favor da contratada.

Insta destacar, o voto do ministro do Tribunal de Contas da União,  Walton Alencar Rodrigues, ao

tratar sobre atesto de notas fiscais sem a medição dos serviços, nos seguintes termos:

“Como os argumentos apresentados pelo Sr. [gestor] não justificam o fato das notas fiscais
emitidas  pela  [omissis]  terem  sido  por  ele  atestadas  sem  a  medição  dos  serviços
efetivamente executados, em afronta ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, rejeito suas razões de
justificativa e aplico-lhe a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei nº 8.443/92.14”

Ademais,  incorrendo em erro semelhante,  solicitou-se à  contratada  documento  não previsto  no

caderno licitatório, denominado  “carta de compromisso”, em que, não obstante sua ausência de

repercussão jurídica, não havia data limite para que a contratada cumprisse com o “compromisso”

firmado.

Conquanto mencionado no Memorando Eletrônico n. 183/2018 – SACT acerca da efetividade do

referido  documento  em atender  às  expectativas  de  direitos  e  deveres  das  partes  envolvidas  na

contratação, esta Audin ressalta que a ausência de validade jurídica da carta, por si só, configura

dano formal ao processo. 

Outrossim, uma vez que a administração já havia precocemente atestado a conformidade técnica

através do Termo de Recebimento Definitivo, mesmo não tendo conferido o conteúdo das caixas,

não há que se falar  em documento que possa garantir  direitos  à  UNILA e impor obrigações  à

contratada, exceto aqueles previstos no termo de referência e normativos pertinentes.

A própria SACT sinalizou em seus esclarecimentos que em contratação anterior semelhante, houve

a divergência entre os bens recebidos e o constante na Nota Fiscal, só percebida pelo fato de que

havia um representante da empresa no momento e as caixas puderam ser abertas. 

14 Acórdão 1051/2012 – TCU – Primeira Câmara
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Quanto ao conteúdo da “Carta de Compromisso”, aparenta-se que o intuito da administração foi, no

máximo, resguardar a garantia de treinamento e instalação dos equipamentos, não havendo zelo

necessário quanto ao recebimento definitivo de itens encaixotados, os quais poderiam conter ou não

os bens contratados.

Em  tempo,  cumpre-nos  lembrar  que,  diante  de  tantas  intercorrências  na  vigência  do  contrato

051/2017, era de se esperar que houvessem sinalizações das ocorrências, por parte dos fiscais do

contrato, tal qual prescreve o art. 67, § 1o:“O representante da Administração anotará em registro

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for

necessário  à  regularização das  faltas  ou  defeitos  observados”.  Entretanto,  verificou-se  que  os

livros  de ocorrências,  tanto dos fiscais,  quanto da gestora do contrato,  não continham qualquer

informação inserida, tão pouco sobre os fatos debatidos neste expediente.

Recomendação:

Diante dos fatos apresentados, esta Audin recomenda: 

a) à SACT, que se abstenha da utilização de documentação alheia à prevista nos instrumentos  que

compõe o certame, tal como ocorreu na solicitação de Carta de Compromisso à contratada, a qual

serviu  para  suprir  lacuna  gerada  pela  administração  quanto  ao  planejamento  deficitário  da

aquisição. 

b) à Comissão Permanente de Recebimento, que se abstenha de atestar recebimento de materiais

que não tenham sido devidamente conferidos e analisados pela área técnica. Uma vez que as caixas,

no  caso  em  tela,  ainda  permaneciam  lacradas  no  momento  do  aceite  definitivo,  era  de

responsabilidade da comissão atestar o “não aceite definitivo dos materiais”, utilizando o próprio

relato da área técnica como fundamentação para o veto.

c) à DIFISC, que inclua em seus fluxos orientação específica aos gestores e fiscais de execução,

quando de sua designação, quanto à conferência efetiva de materiais e/ou serviços como quesito

obrigatório  para  atesto  e  consequente  pagamento  das  notas  fiscais  ao  contratado,  conforme
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preconizado  em  legislação  vigente,  haja  vista  que  sua  omissão  é  passível  de  apuração  de

responsabilidade.

d)  à  DIFISC,  que  encaminhe  os  achados  de  auditoria  deste  relatório  aos  gestores  e  fiscais  de

contratos  vigentes, a  fim de  reforçar  os  possíveis  riscos  envolvidos  quando  da  negligência  ou

omissão de suas funções fiscalizatórias,  podendo, a ausência do cumprimento desta,  ensejar em

apuração  de  responsabilidade.  O cumprimento  do  previsto  em Termo de  Referência  não é  ato

discricionário e sim vinculado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se,  após  o  término  das  análises,  necessidade  tempestiva  de  maior  empenho  na

fiscalização dos contratos firmados, em especial, naqueles que envolvam aquisição de bens de alto

vulto.  Ainda, reforça-se que o planejamento deve ser o alicerce de qualquer contratação, 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, 23/04/2019
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