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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre anotar que os trabalhos de auditoria na área de Gestão de 
Suprimento de Bens e Serviços visaram atender às ações previstas no PAINT/2013, nas 
subáreas de processos licitatórios de tecnologia da informação e processos de dispensa 
e inexigibilidade de licitação.  
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, em estrita observância às normas de auditoria interna, em 
especial às aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma restrição foi imposta à 
realização deste trabalho. 
 
Cumpre ressaltar, que a Auditoria Interna sustentada em procedimentos técnicos, avalia 
se os atos praticados estão consoantes às normas e regulamentos, relatando a situação 
encontrada com respaldo em evidências consistentes. Seu objetivo é adicionar valor e 
melhorar as operações da entidade. Busca agir, prioritariamente, de forma antecipada, 
com o fito de corrigir desperdícios e inibir a improbidade, a negligência e a omissão.  
 
1.1 – Escopos do trabalho 
 
Para cumprir com os objetivos propostos nesta ação, foram selecionados, por 
amostragem não-probabilística, os processos licitatórios em tecnologia da informação e 
as dispensas e inexigibilidades concernentes à Reitoria e aos Câmpus, levando-se em 
consideração os critérios de materialidade, relevância e criticidade.  
 
A ação da Auditoria Interna buscou avaliar o grau de confiabilidade dos controles 
internos da área de gestão de suprimentos de bens e serviços, a fim de propor 
melhorias para correção das fragilidades detectadas. 
  

PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÃO DIRETA  

QT. MODALIDADE Nº UNIDADE FORNECEDOR CNPJ OBJETO PROCESSOS VALOR (R$) 

1 Inexigilidade 13/2013 Reitoria 

ASSOCIACAO 
BRASILEIRA DE 

NORMAS 
TECNICAS ABNT 

33.402.892/0001-
06 

ASSINATURA ANUAL 
DO SERVIÇO DE 

GERENCIAMENTO DE 
COLEÇÕES DE 

NORMAS TÉCNICAS 
ABNT(NBR) E 

MERCOSUL(AMN)-
ABNTCOLEÇÃO E 

FRANQUIA DE 5000 
IMPRESSÕES 

23060.000937/2013-
07 

34.575,00 

2 Dispensa 02/2013 
São 

Cristóvão 

M J DA SILVA 
EQUIPAMENTOS 

- ME 

11.685.527/0001-
13 

AQUISIÇÃO DE 
EMBALAGENS PARA 

OVOS. 

23289.000131/2013-
36 

5.415,00 

3 Dispensa 01/2013 Lagarto 

SKALLA 
PLANEJAMENTO 
E SERVICOS LTDA 

- EPP 

02.627.183/0001-
03 

CONTRATAÇÃO 
EMER- GENCIAL PARA 
SERVIÇO DE LIMPEZA  

23288.000332/2013-
43 

226.925,40 

4 Pregão 26/2012 Reitoria 
BRAYNER 

INFORMATICA 
LTDA 

01.552.383/0001-
73 

IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTTRUTURA 
PARA SISTEMA DE 

CABEAMENTO 

23060.002464/2012-
93 

3.818.427,20 
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ESTRUTURADO PARA 
REDE DE TELEFONIA E 

LÓGICA 

TOTAL 4.085.342,60 

 
 

1.2 – Programa do Governo 
 

Programa: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 
 
Ação: Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
 
Objeto Examinado:  
 
Processos Licitatórios em Tecnologia da Informação e Processos de Dispensa e 
Inexigibilidade. 
 
Objetivos dos Exames: 
 
Verificar a oportunidade e legalidade da dispensa e da inexigibilidade de licitação; 
 
Certificar se os procedimentos adotados pela instituição para aquisição de bens e 
serviços de TI e para a gestão dos contratos respectivos atendem aos objetivos e 
necessidades organizacionais e obedecem aos dispositivos legais. 
 

Ressalte-se que, por fatores alheios a nossa vontade que serão explicitados no 
RAINT/2013, não foi possível analisar a gestão dos contratos de TI, mas apenas a 
formalização do procedimento licitatório, como estava previsto no PAINT/2013. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES POR UNIDADE GESTORA: 
 
2.1 - REITORIA 
 
2.1.1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23060.000937/2013-07, INEXIGIBILIDADE Nº 
13/2013, OBJETO: ASSINATURA ANUAL DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE 
COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN)-ABNTCOLEÇÃO E 
FRANQUIA DE 5000 IMPRESSÕES, CONTRATADA: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 
NORMAS TECNICAS ABNT, CNPJ: 33.402.892/0001-06. 
 
A equipe de auditoria emitiu a Solicitação de Auditoria nº 57/2013, onde constatou 
informalidades ocorridas no processo sob análise, e que após justificativas e correções 
apresentadas por meio do Memorando nº 051/2013 do Departamento de Licitações e 
Contratos do IFS, foram suficientes para elidirem as constatações apontadas.  
 
Destarte, não houve a necessidade da emissão de recomendações para a unidade 
gestora, para o processo analisado. 
 
 
2.1.2 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23060.002464/2012-93, PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 26/2012, OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE TELEFONIA E LÓGICA, CONTRATADA: 
BRAYNER INFORMATICA LTDA, CNPJ: 01.552.383/0001-73. 
 
CONSTATAÇÃO: 001 
Ausência de ato formal instituindo a Equipe de Planejamento da Contratação. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) Fato: 
Apesar de constar a assinatura da Equipe de Planejamento da Contratação na Análise de 
Riscos (fls. 101/102), na Análise da Viabilidade da Contratação (fls. 103/104) e no Plano 
de Sustentação (fls. 105), dentre outros documentos, não existe nenhum documento 
emitido pela autoridade competente informando os componentes e formalizando a 
instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme determinação do 
inciso III, do § 2º, do art. 9º, da IN 04/2010 SLTI. Ademais, antes disso a Área de 
Tecnologia da Informação nem ao menos indicou o integrante técnico para compor 
referida Equipe de Planejamento. 
 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 

mailto:audint@ifs.edu.br
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Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
 “Está constatação será aplicada nos próximos certames tendo em vista que no 
entendimento desta diretoria o documento assinado por todos da equipe já identifica os 
servidores da equipe de planejamento da contratação. 
 
OBS. Esta equipe foi composta por dois membro de TI, J. S. R. Coordenador de 
Infraestrutura e do Diretor de TI do IFS T. A. N. mais o Pró Reitor de Administração, 
faltando apenas a formalização. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Tecnologia da Informação corrobora o 
achado uma vez que reconhece as inconsistências aqui apresentadas. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
A autoridade competente deverá constituir previamente a elaboração do processo de 
contratação em TI, a Equipe de Planejamento da Contratação, nos termos do Art. 9º, 
§2º, III c/c Art. 2º, inciso III, da IN 04/2010 da SLTI. 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Elaboração do Termo de Referência sem observação da norma legal. 
 
a) EVIDÊNCIAS: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) FATO: 
Conforma se depreende da fl. 15, percebe-se que o Termo de Referência não foi 
elaborado nem assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, conforme 
determinação dos §§ 1º e 4º do art. 17 da IN 04/2010 SLTI. 
 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“O termo de referência ele foi elaborado pelo departamento de TI e depois submetido a 
equipe de planejamento, mas no próximos certames adotaremos o solicitado nesta 
constatação tendo em vista o entendimento da constatação 01.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Tecnologia da Informação corrobora o 
achado uma vez que reconhece as inconsistências aqui apresentadas. 
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RECOMENDAÇÃO: 001 
Incumbir à Equipe de Planejamento de Contratação, previamente designada, a 
elaboração do Termo de Referência, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 17 da IN 04/2010 
SLTI. 
 
CONSTATAÇÃO: 003 
Ausência de motivação na aprovação do Termo de Referência. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) Fato: 
Compulsando os autos constata-se que, no momento da autorização do Termo de 
Referência (fl. 223) pela autoridade competente, esta não foi motivada, contrariando o 
disposto no § 1º do art. 9º do Decreto nº 5.450/05. 
 
c) Causa: 
Inobservância a exigência normativa quanto à aprovação devidamente motivada dos 
atos especificados no termo de referência. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Será solicitado da autoridade competente que nos próximos processos venhamos 
atender esta solicitação.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Tecnologia da Informação corrobora o 
achado uma vez que reconhece as inconsistências aqui apresentadas. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Atentar para o disposto no art. 9º, inciso II, § 1º do Decreto nº 5.450/05, c/c o art. 8º, 
inciso IV do Decreto 3.555/00, quanto à motivação da autoridade competente, quando 
da aprovação do termo de referência. 
 
CONSTATAÇÃO: 004 
Ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) Fato: 
Apesar da Equipe de Planejamento da Contratação informar na Estratégia da 
Contratação (fl. 127) que “a indicação orçamentária é exigível apenas antes da 
assinatura do contrato”, e de conter a declaração do ordenador da despesa de que o 
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aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (fl. 
1489), até a conclusão do mesmo não foi realizada a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício de entrada em vigor e nos dois subsequentes, com 
indicação das fontes dos recursos, contrariando o inciso I do art.16 da Lei Complementar 
nº 101/2000 e inciso V, do art. 15 da IN 04/2010 SLTI. 
 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Já está sendo atendida no certames de licitação posteriores a estes.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese o gestor afirmar que a impropriedade já está sendo atendida nos certames 
posteriores a este, nenhum documento, que sustente tal assertiva, foi juntado até o 
fechamento deste relatório. 
 
Além do mais, o documento Codificação da Despesa, constante na fl. 1488, prevê o 
impacto apenas no exercício em vigor, mas não nos dois subsequentes, como prevê a 
norma supracitada. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Instruir todas as contratações com a estimativa de impacto financeiro da despesa nos 02 
(dois) exercícios subsequentes, evitando assim vícios futuros na execução contratual. 
 
CONSTATAÇÃO: 005 
Ausência das Responsabilidades da Contratada, Procedimentos e Critério de Avaliação 
e Estimativa Prévia. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) Fato: 
Não existe na Estratégia de Contratação, definição feita pelo Integrante Técnico das 
responsabilidades da Contratada, e indicação pela Equipe de Planejamento da 
Contratação dos procedimentos e critérios de aceitação e estimativa prévia dos bens 
fornecidos, contrariando o inciso II, e alínea “a” e “b” do inciso III, do art. 15 da IN 
04/2010 SLTI. 
 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
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d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Será atendido conforme solicitado nos próximos certames.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Tecnologia da Informação corrobora o 
achado uma vez que reconhece as inconsistências aqui apresentadas. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Atentar para o disposto no art. 15 da IN 04/2010 SLTI, quanto aos requisitos mínimos a 
serem observados na definição da estratégia de contratação. 
 
CONSTATAÇÃO: 006 
Ausência de Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante e Fiscal Administrativo do 
Contrato. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002464/2012-93. 
 
b) Fato: 
Verifica-se que após o encerramento da fase de seleção do fornecedor, o Contrato foi 
devidamente assinado, porém, não foram nomeados o Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal 
Requisitante e Fiscal Administrativo do Contrato, contrariando o art. 24 da IN 04/2010 
SLTI. 
 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 66/2013 da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/IFS 
de 15/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Será solicitado ao setor de contratos a inclusão do fiscal requisitante e fiscal 
administrativo do contrato conforme solicitado nesta constatação. 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese o gestor afirmar que seria solicitado ao setor competente o suprimento da 
falha apontada, nenhum documento, que sustente tal assertiva, foi juntado até o 
fechamento deste relatório. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Proceder à nomeação do Gestor, Fiscal Técnico, Fiscal Requisitante e Fiscal 
Administrativo, para o contrato em tela, bem como observar o disposto no Art. 24, da IN 
04/2010 da SLTI, para as demais contratações de TI. 
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2.2 – CÂMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
 
2.2.1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23289.000131/2013-36, DISPENSA Nº 02/2013, 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA OVOS, CONTRATADA: M J DA SILVA 
EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ: 11.685.527/0001-13. 
 
CONSTATAÇÃO: 007 
Ausência de rubrica e numeração. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23289.000131/2013-36. 
 
b) Fato: 
A numeração do Processo de nº 23289.000131/2013-36 após a fl. 41 não possui rubrica 
e numeração, contrariando, assim, dispositivos legais. O art. 22, § 4º, da Lei 9.784/99, 
nos traz que: 
 

Art. 22.  
(...)  
§4o O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e 
rubricadas. 

 
Por sua vez, a própria Lei nº 8.666/93, em seu art. 38, caput, prevê que: 
 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de 
seu objeto e do recurso próprio para a despesa (...). (grifou-se) 

 
Ainda, pode-se mencionar o item 5.1, d, da Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 
19.12.02, que versa: 

 
Item 5.1. A autuação, também chamada formação de processo, 
obedecerá a seguinte rotina: 
(...) 
d) Numerar as folhas, apondo o respectivo carimbo (órgão, número da 
folha e rubrica do servidor que estiver numerando o processo); 

 
Destarte, afirma-se que o processo não está completamente conforme os parâmetros 
previstos pela legislação. 
 
c) Causa: 
Deficiência no acompanhamento e/ou revisão do processo. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante a Comunicação Interna nº 044/2013 da Diretoria de Administração – 
DAM/Câmpus São Cristóvão de 26/09/2013, a unidade argumentou que: 

mailto:audint@ifs.edu.br


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2013      

                                                          LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DIREITA 
 

 

12      Av. Eng° Gentil Tavares da Mota, 1166, Getúlio Vargas. 49055-260 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-3154, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

 
“De acordo com informações da Coordenação de Licitações do Campus, apenas as duas 
últimas folhas do Processo em tese estão sem a numeração/rubrica devidas, e que 
todos os membros do setor foram alertados para tal situação para que a mesma não se 
repita, pois não é rotina do setor enviar processos solicitados sem numeração.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Administração do Câmpus São Cristóvão 
corrobora o achado uma vez que reconhece as falhas aqui apontadas, mesmo que se 
tratando de algumas folhas do processo. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Adotar rotinas de revisão dos processos administrativos, inclusive com o uso de check 
list, afim de que falhas desta natureza sejam corrigidas tempestivamente. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Encaminhar o processo em tela ao setor competente pela emissão dos documentos, 
sem numeração e rubrica, para que proceda a sua regularização. 
 
CONSTATAÇÃO: 008 
Ausência de documentação exigida para habilitação. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23289.000131/2013-36. 
 
b) Fato: 
Inexiste 1 (um) dos documentos exigidos como requisito para a habilitação, referente ao 
cumprimento de previsão constitucional quanto à normatização do trabalho do menor 
de idade, contrariando o art. 27, V da Lei 8.666/93, que versa: 
 

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
(...) 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal.  

 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante a Comunicação Interna nº 044/2013 da Diretoria de Administração – 
DAM/Câmpus São Cristóvão de 26/09/2013, a unidade argumentou que: 
 
“De acordo com informações da Coordenação de Licitações, no Art. 32. § 1º diz que a 
documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo 
ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega 
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e leilão. Como o processo de aquisição em pauta, foi fundamentado na portaria nº 306, 
de 13 de dezembro de 2001 que foi criada vendo a necessidade de dotar de maior 
transparência os processos de aquisição de bens de pequeno valor com vistas a ampliar 
a competitividade e racionalizar os procedimentos de aquisição destes bens, por 
dispensa de licitação, com fundamento no Inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 
junho de 1993,  chegou-se a conclusão que pelo fato da aquisição ser por Cotação 
Eletrônica, não deixa de ser uma compra de bens para pronta entrega que é uma das 
características da Dispensa, por isso não achou-se necessário a exigência de tal 
documento para habilitação, visto que a própria lei 8666 faculta tal exigência.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a Lei nº 8.666/93 no seu Art. 32, §1º, facultar a dispensa, em alguns casos, 
da apresentação da documentação relativa à habilitação dos licitantes, como bem 
asseverou o gestor em sua justificativa, nada impede, que visando resguardar-se diante 
de uma inadimplência da empresa contratada, exija também a declaração contida no 
inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93. 
 
Ademais, conforme recomendação da Procuradoria Federal do IFS, no Parecer nº 
095/2013, no Processo nº 23288.000332/2013-43 (Dispensa nº 01/2013 – Câmpus 
Lagarto), às folhas 76-v, “há de ser feita a aferição da habilitação, também exigível nos 
procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação.” Conforme dito pelo Ilustre 
Procurador, “Ela pressupõe a prévia análise da capacidade e idoneidade do interessado 
em contratar com o Poder Público, devendo essa ser levado a efeito através da 
exigência da documentação necessária, sendo esta, via de regra, a arrolada nos artigos 
27 ao artigo 31 da Lei nº 8.666/93.” 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Observar, como boa prática preventiva, para as dispensas e inexigibilidades de licitação 
à documentação relativa à habilitação dos licitantes constantes dos Artigos 27 a 31 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CONSTATAÇÃO: 009 
Deficiência nas especificações do bem a ser adquirido. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23289.000131/2013-36. 
 
b) Fato: 
Existe a especificação do bem, porém esta não faz menção às condições de guarda e 
armazenamento que serão empregadas, estando em desacordo, assim, com o art. 15, § 
7º, III da Lei 8.666/93, que versa: 
 

Art. 15. (...) § 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 
(...) 
III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam 
a deterioração do material. 
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c) Causa: 
Inobservância a exigência normativa quanto às condições de guarda e armazenamento 
dos bens. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante a Comunicação Interna nº 044/2013 da Diretoria de Administração – 
DAM/Câmpus São Cristóvão de 26/09/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Reconhecemos a falha na ausência da informação sobre o armazenamento do material 
a ser adquirido e informamos que nos próximos pedidos o solicitante será alertado para 
que as especificações sejam melhor elaboradas.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Diretoria de Administração do Câmpus São Cristóvão 
corrobora o achado uma vez que reconhece as falhas aqui apontadas. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Observar nos instrumentos convocatórios às condições de guarda e armazenamento 
que serão empregadas, nas aquisições, nos termos do art. 15, § 7º, III da Lei 8.666/93, 
evitando assim, sua deterioração. 
 
CONSTATAÇÃO: 010 
Ausência de certificação de interesse quanto às demais unidades gestoras. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23289.000131/2013-36. 
IN nº01/2013/PROAD/IFS de 22 de março de 2013. 
 
b) Fato: 
De acordo com a Instrução Normativa nº 01/2013/PROAD/IFS, quando o processo 
envolve apenas uma unidade gestora, esta deverá averiguar por email se as outras 
unidades também possuem interesse na aquisição, e, somente depois, dar continuidade 
à licitação, ipsis litteris: 
 

Art. 8º (...) §1º Quando a licitação envolver apenas uma unidade 
gestora, está deverá se certificar por e-mail de que as outras unidades 
realmente não possuem interesse na aquisição e, somente depois, dar 
continuidade devida à licitação. 

 
De tal modo, pode-se evitar a instauração de dois processos distintos para a aquisição 
do mesmo objeto, atendendo aos princípios da eficiência e economicidade, ambos 
consagrados no caput dos art. 37 e art. 70 da Constituição Federal, respectivamente. 
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Ocorre que, no processo auditado, não constam anexos de emails comprovando que a 
unidade gestora se certificou de que as outras unidades realmente não possuíam o 
interesse na aquisição do bem em questão. 
 
c) Causa: 
Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento 
das mesmas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante a Comunicação Interna nº 044/2013 da Diretoria de Administração – 
DAM/Câmpus São Cristóvão de 26/09/2013, a unidade argumentou que: 
 
“No caso em questão, a Administração tem conhecimento de que o único Campus do IFS 
que trabalha com criação de aves é o Campus São Cristóvão, e apesar de não ter 
conhecimento da IN nº 01/2013/PROAD, a consulta não seria feita pelo motivo supra 
citado.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese à unidade afirmar que o objeto em questão é de interesse exclusivo do 
Câmpus São Cristóvão, visto que apenas este lida com a criação de aves, há que se 
ponderar para afirmação de desconhecimento do Normativo Interno que trata acerca 
do tema. 
 
Ressalte-se que a Instrução Normativa nº 01/2013 encontra-se em vigor desde 22 de 
março de 2013, e revogou a IN nº 01/2012 (que já tratava do assunto), e trata sobre os 
procedimentos operacionais para a execução orçamentária do Instituto Federal de 
Sergipe, e no seu Capítulo IV trata das Regras Gerais de Procedimentos de Compras e 
Contratações.  
 
Assim, diante da afirmação da unidade gestora, concluímos que o normativo interno 
não vem sendo observado nas compras e contratações. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Divulgar e observar o cumprimento das Regras Gerais de Procedimentos de Compras e 
Contratações, previstas no Capítulo IV da Instrução Normativa nº 01/2013/PROAD/IFS. 
 
CONSTATAÇÃO: 011 
Ausência de aprovação pela Reitoria. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23289.000131/2013-36. 
IN nº 01/2013/PROAD/IFS de 22 de março de 2013. 
 
b) Fato: 
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A Instrução Normativa nº 01/2013/PROAD/IFS, estabelece como procedimento 
necessário o encaminhamento das dispensas de licitação à Reitoria para devida 
aprovação pelo setor, conforme seu art. 8º, §6º: 

 
Art. 8º (...) §6º As dispensas de licitação dos campi, 
independentemente de motivação, deverão ser encaminhadas à 
Reitoria para aprovação já contendo a autorização do ordenador 
de despesa dos campi. 

 
Ocorre que, no processo em questão, não há documento algum que comprove atendida 
esta exigência. 
 
c) Causa: 
Divulgação ineficiente das normas internas e não acompanhamento do cumprimento 
das mesmas. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante a Comunicação Interna nº 044/2013 da Diretoria de Administração – 
DAM/Câmpus São Cristóvão de 26/09/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Esta Administração reconhece não ter conhecimento da IN citada, e por este motivo os 
processos não vinham sendo encaminhados à Reitoria para aprovação. Contudo, vale 
ressaltar que ao enviar o Processo para a Procuradoria para emissão de parecer jurídico, 
o mesmo passa pelo Gabinete do Reitor o qual faz o encaminhamento, e 
consequentemente acaba tendo conhecimento do certame. Informamos ainda que a IN 
citada já está sendo estudada pela Administração para atendimento ao normativo.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese à unidade alegar o desconhecimento do Normativo Interno que trata 
acerca do tema, esta encontra-se em vigor desde 22 de março de 2013, e revogou a IN 
nº 01/2012 (que já tratava do assunto), e trata sobre os procedimentos operacionais 
para a execução orçamentária do Instituto Federal de Sergipe, e no seu Capítulo IV trata 
das Regras Gerais de Procedimentos de Compras e Contratações.  
 
Assim, diante da afirmação da unidade gestora, concluímos que o normativo interno 
não vem sendo observado nas compras e contratações. 
 
Por fim, quanto ao encaminhamento do processo à Procuradoria, convém observar o 
teor da IN, no que concerne à aprovação do mesmo, pela Reitoria. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Divulgar e observar o cumprimento das Regras Gerais de Procedimentos de Compras e 
Contratações, previstas no Capítulo IV da Instrução Normativa nº 01/2013/PROAD/IFS, 
em especial a exigência contida no §6º do Art. 8º, que exige envio das dispensas de 
licitação dos câmpus, para aprovação da Reitoria. 
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2.3 – CÂMPUS LAGARTO 
 
2.1.3 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23288.000332/2013-43, DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 01/2013, OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, 
CONTRATADA: SKALLA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ: 
02.627.183/0001-03, CONTRATO Nº 01/2013, CÂMPUS: LAGARTO. 
 
CONSTATAÇÃO: 012 
Morosidade na deflagração do devido procedimento licitatório para contratação dos 
serviços de limpeza e conservação. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Durante os procedimentos de análise documental, a equipe de auditoria detectou que 
por diversas vezes, através de email e Memorando, o Coordenador da CAM do Câmpus 
Lagarto/SE, desde Agosto de 2011, vinha alertando sobre o descumprimento de 
cláusulas contratuais pela empresa Ícone Locação de Mão de Obra LTDA, conforme se 
verifica nas folhas 07 a 12 e 39 a 42 do processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
No mesmo sentido, o Memorando/IFS/COLIC-CAMPUS LAGARTO Nº 02/2013, à fl. 71 e 
71-v, demonstra a ocorrência de falhas contratuais atribuídas à empresa Ícone Locação 
de Mão de Obra LTDA, existentes desde 2011, e que culminaram com a rescisão 
contratual da empresa em 20/05/2013, conforme documento apresentado pela mesma 
na fl. 04 do processo em análise. 
  
Assim, considerando que desde 10/08/2011 (fl. 07), a empresa vinha apresentando 
falhas na execução contratual, e que o encerramento do Contrato n.º 24/2010 ocorreu 
apenas em 20/05/2013 (fl. 04), portanto quase dois anos após, e considerando ainda 
que, apenas nesta data, foram solicitados os serviços e iniciada a elaboração de Termo 
de Referência, constata-se que houve morosidade na adoção das medidas necessárias 
para uma contratação mais tempestiva e que afastasse a utilização de contratações por 
dispensa de licitação. 
 
Ressalte-se ainda que conforme Orientação Normativa nº 11/2010 da AGU, citada pela 
Procuradoria Federal junto ao IFS, no seu Parecer nº 095/2013, às fls 76 do processo sob 
análise, a dispensa de licitação emergencial exige a apuração de responsabilidade, 
conforme segue: 
 

A CONTRATAÇÃO DIRETA COM FUNDAMENTO NO INC. IV DO ART. 24 
DA LEI Nº 8.666, DE 1993, EXIGE QUE, CONCOMITANTEMENTE, SEJA 
APURADO SE A SITUAÇÃO EMERGENCIAL FOI GERADA POR FALTA DE 
PLANEJAMENTO, DESÍDIA OU MÁ GESTÃO, HIPÓTESE QUE, QUEM LHE 
DEU CAUSA SERÁ RESPONSABILIZADO NA FORMA DA LEI. (grifo nosso) 
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Neste mesmo sentido se posicionou o TCU no Acórdão nº 287/2011 – Segunda Câmara: 
 

6. Em relação às demais contratações, vejo que grande parte pautou-
se na justificativa de situação emergencial que caracterizaria dispensa 
de licitação, com base no art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93. 
7. A mencionada hipótese de dispensa possui pressupostos para sua 
aplicação, conforme tratado na Decisão nº 347/1994-Plenário, de 
Relatoria do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva. Nos termos desse 
julgado, são condições para que o caso em apreço se configure: 
"a.1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de 
calamidade pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da 
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, 
ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de 
agir para prevenir a ocorrência de tal situação; 
a.2) que exista urgência concreta e efetiva do atendimento a situação 
decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco 
de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas; 
a.3) que o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre 
iminente e especialmente gravoso; 
a.4) que a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiro, 
de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as 
especificações e quantitativos tecnicamente apurados, seja o meio 
adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado;" 
8. Após evolução jurisprudencial desta Corte, perfilhada pelo Acórdão 
nº 46/2002 do Plenário, e aplicada no âmbito dos Acórdãos nº 
2369/2009 e 285/2010 do Plenário e do Acórdão nº 3521/2010 da 
Segunda Câmara, passou-se a admitir a aplicação do dispositivo em 
comento mesmo em casos decorrentes de incúria ou negligência 
administrativa, porque "a inércia do servidor, culposa ou dolosa, não 
pode vir em prejuízo de interesse público maior a ser tutelado pela 
Administração". Nesse caso, devendo-se apurar a responsabilidade 
do agente público que não adotou tempestivamente as providências 
a ele cabíveis. (grifo nosso). 

 
c) Causa: 
Falta de planejamento adequado. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 102/2013, da Direção Geral – Campus Lagarto de 
18/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“De fato as irregularidades foram apontadas desde 2011, porém a de se saber que, em 
virtude dessa administração (Direção Geral, Gerência de Administração, Coordenadoria 
de Licitações e Contratos) sofrer várias mudanças ao longo desse período (2012-2013), 
observamos que houve uma descontinuidade da integridade da equipe, culminado na 
insegurança quanto às decisões a serem tomadas para a solução do caso em questão 
(Abertura de Licitação para a atividade de limpeza e conservação do Campus Lagarto). 
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Entendendo, ainda, que havia um grupo restrito e sem a devida confiança, somente em 
2013, após a publicação da portaria de novo Coordenador de Licitações é que a 
administração conseguiu iniciar trabalhos de ajuste do setor (apensados a esta resposta 
encontram-se cópias de diário oficial da união redistribuindo o antigo coordenador de 
Licitações e Contratos e de portaria designando o novo Coordenador). Entendendo que 
havia a necessidade de tempo para ajuste do setor e, ainda, em virtude da ocorrência de 
cancelamento de contrato da empresa Ícone de forma concomitante, concluímos que 
haveria a necessidade de solicitação de abertura de contratação emergencial para que 
os serviços não fossem descontinuados e não provocassem a insalubridade do Campus.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Em que pese a alegação do gestor de que as várias mudanças na equipe gestora 
geraram uma “insegurança quanto às decisões a serem tomadas para a solução do caso 
em questão (Abertura de Licitação para a atividade de limpeza e conservação do 
Campus Lagarto).”, a morosidade na deflagração do procedimento licitatório é patente, 
visto que as falhas na execução contratual foram alertadas desde agosto de 2011, 
conforme consta no processo sob análise. 
 
Impende ressaltar, que mesmo se considerarmos não ser a rescisão contratual, de forma 
literal, prevista na Lei de Licitações como sendo ensejadora de uma situação de 
"emergência", faz-se necessário ponderar acercar dos prejuízos para as demais 
atividades da Unidade caso não fossem contratados os serviços de limpeza e asseio do 
local. O dano potencial requerido pela Lei de Licitações restaria caracterizado caso não 
houvesse a prestação dos serviços. 
 
Contudo, diante da evolução jurisprudencial do TCU, que passou a admitir a aplicação 
do dispositivo em comento mesmo em casos decorrentes de incúria ou negligência 
administrativa, porque "a inércia do servidor, culposa ou dolosa, não pode vir em 
prejuízo de interesse público maior a ser tutelado pela Administração", bem como, o 
que prevê a Orientação Normativa nº 11/2010 da AGU, faz-se necessária a apuração de 
responsabilidade de quem deu causa pela não adoção tempestiva das providências a 
ele(s) cabíveis. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Apurar a responsabilidade funcional, nos termos da Orientação Normativa nº 11/2010 
da AGU e jurisprudência do TCU. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Adotar providências tempestivas quando da necessidade de realização de contratações 
emergenciais, tanto na formalização de contrato específico para atendimento ao objeto 
pretendido, como na imediata instauração de procedimento licitatório para contratação 
regular, tudo em consonância com o que estabelece o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. 
 
CONSTATAÇÃO: 013 
Inserção do quantitativo de mão-de-obra no Instrumento Convocatório (Termo de 
Referência) sem o respaldo legal.  
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a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Em análise ao processo acima referenciado constatamos que o Câmpus Lagarto, no seu 
Termo de Referência, item 4.3, alínea “d” (fl. 60), que traz o “quadro-resumo da 
estimativa de mão-de-obra”, fixou o quantitativo de mão-de-obra a ser empregado no 
contrato em tela, apresentando um total de 18 (dezoito) serventes e 1 (um) 
encarregado, em desacordo ao que prevê o Art. 20, inciso I da Instrução Normativa 
No 02, de 30 de Abril de 2008 do MPOG, in verbis: 
 

Art. 20.  É vedado à Administração fixar nos instrumentos 
convocatórios: 
I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do 
serviço, devendo sempre adotar unidade de medida que permita a 
quantificação da mão de obra que será necessária à execução do 
serviço; (grifo nosso).  

 
A mesma falha foi observada quando o gestor, ao solicitar os orçamentos para as 
empresas que participariam da cotação de preços, informou o quantitativo de mão-de-
obra a ser contratado, conforme se verifica nas folhas 15 e 22, quando na verdade 
deveria adotar unidade de medida que permita a quantificação da mão de obra que será 
necessária à execução do serviço. 
 
Observe-se que o quantitativo de mão-de-obra deverá ser informado pelas empresas na 
sua proposta e não pela Administração do Câmpus, como foi neste caso. Tanto é assim 
que a própria IN 02/2008 trouxe tal exigência no seu Art. 21, conforme segue: 
 

Art. 21. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e 
objetiva, em conformidade com o instrumento convocatório, devendo 
conter todos os elementos que influenciam no valor final da 
contratação, detalhando, quando for o caso:                           
I - os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta, 
conforme o disposto no instrumento convocatório;             
II - os custos decorrentes da execução contratual, mediante o 
preenchimento do modelo de planilha de custos e formação de preços 
estabelecido no instrumento convocatório;             
III - a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas 
ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que 
executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base 
no Código Brasileiro de Ocupações – CBO;                         
 IV - produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada 
pela Administração como referência, mas admitida pelo instrumento 
convocatório, a respectiva comprovação de 
exeqüibilidade;                        
V - a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual; 
e       
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VI - a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na 
execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação. 
(grifo nosso) 

 
c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 005/2013, da Coordenadoria de Manutenção – Campus 
Lagarto de 11/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Em resposta ao memo nº 29/2013, com relação à constatação 002 da AUDITORIA 
INTERNA, venho por meio deste informar que o quantitativo de mão-de-obra contida no 
Instrumento Convocatório (Termo de Referência) sem o respaldo legal, ocorreu por 
conta de equívoco na interpretação da Lei, no entanto, estas informações já haviam sido 
repassadas através do processo nº 23060.001235/2010-90 (página 01) no qual foi 
realizado com sucesso o Pregão Eletrônico nº 14/2010 que originou a contratação de 
empresa de prestação de serviços de limpeza e conservação, sem objeção jurídica com 
relação ao quantitativo informado.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenadoria de Manutenção do Câmpus Lagarto 
corrobora o achado uma vez que reconhece as falhas aqui apontadas, como sendo um 
“equívoco na interpretação da lei”. 
 
Além disso, o gestor assevera que a mesma impropriedade originou-se do Pregão 
Eletrônico nº 14/2010, e para tanto, não houve objeção jurídica naquele momento para 
esta falha. 
 
Resta-nos esclarecer que as atividades da Auditoria Interna diferem daquelas 
desempenhadas pela Procuradoria Jurídica, visto terem como característica principal o 
assessoramento à alta administração da entidade, buscando agregar valor à gestão, 
propondo ações corretivas para a sua melhoria. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Abster-se de indicar o quantitativo de mão-de-obra nos instrumentos convocatórios, em 
face da vedação imposta pelo inciso I, do art. 20, da Instrução Normativa No 02, de 30 de 
Abril de 2008 do MPOG. 
 
CONSTATAÇÃO: 014 
Adoção de produtividade diferenciada no Instrumento Convocatório (Termo de 
Referência) sem a devida justificativa. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
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b) Fato: 
O Câmpus Lagarto no seu Instrumento Convocatório (Termo de Referência) adotou 
índices de produtividade diferentes dos previstos na IN 02/2008, quais sejam: 
 
Produtividade: 
 Área Interna: 856 m² (prod. diária); 
 Área Externa: 3.600 m² (prod. diária); 
 Esquadrias Externas: 220 m² (prod. quinzenal). 
 
Registre-se que os índices de produtividade previstos no art. 44 da Instrução Normativa 
nº 02/08 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão são parâmetros mínimos 
a serem adotados em condições usuais, conforme a própria disciplina ali contida. 
 
Assim sendo, em princípio, nada impede que a Administração Pública altere a 
produtividade estabelecida no dispositivo normativo em foco. 
 
Para tanto, deverá justificar técnica e exaustivamente esta medida, nos autos do 
respectivo processo de contratação, podendo perfeitamente anexar à sua justificativa 
formal um relatório, uma pesquisa ou qualquer outro documento que balize sua decisão 
por modificar o índice de produtividade, devendo ser ainda aprovadas pela autoridade 
competente, conforme dispõe o art. 47 da multicitada Instrução Normativa, in verbis: 
 

Art. 47. O órgão contratante poderá adotar Produtividades 
diferenciadas das estabelecidas nesta Instrução Normativa, desde que 
devidamente justificadas, representem alteração da metodologia de 
referência prevista no anexo V e sejam aprovadas pela autoridade 
competente. 
 

c) Causa: 
Ausência de planejamento adequado e/ou desconhecimento das normas aplicáveis. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 005/2013, da Coordenadoria de Manutenção – Campus 
Lagarto de 11/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Em relação à constatação 003 AUDITORIA INTERNA, venho por meio deste informar 
que a produtividade de mão-de-obra contida no Instrumento Convocatório (Termo de 
Referência) sem o respaldo legal, ocorreu por conta de equívoco na interpretação da 
Lei, no entanto, estas informações já haviam sido repassadas através do processo nº 
23060.001235/2010-90 (página 01) o qual foi realizado em 2010, conforme informações 
já mencionadas.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenadoria de Manutenção do Câmpus Lagarto 
corrobora o achado uma vez que reconhece as falhas aqui apontadas, como sendo um 
“equívoco na interpretação da lei”. 
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Além disso, o gestor assevera que a mesma impropriedade originou-se do Pregão 
Eletrônico nº 14/2010 (processo nº 23060.001235/2010-90), e para tanto, não houve 
objeção jurídica naquele momento para esta falha. 
 
Resta-nos esclarecer que as atividades da Auditoria Interna diferem daquelas 
desempenhadas pela Procuradoria Jurídica, visto terem como característica principal o 
assessoramento à alta administração da entidade, buscando agregar valor à gestão, 
propondo ações corretivas para a sua melhoria. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Abster-se de adotar produtividades diferenciadas das previstas na IN 02/2008/MPOG, 
no Instrumento Convocatório, sem a devida justificativa e aprovação da autoridade 
competente, conforme dispõe o art. 47 da Instrução Normativa 02/2008/MPOG. 
 
CONSTATAÇÃO: 015 
Inobservância do prazo legal para comunicação, ratificação e publicação na imprensa 
oficial, previstos no Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Em análise ao processo supracitado a equipe de auditoria constatou que os gestores não 
observaram o cumprimento dos prazos legais para comunicação, ratificação e 
publicação na imprensa oficial, conforme preconiza o Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, 
in verbis: 
 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e 
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação 
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. (grifo nosso). 

 
Ocorre que, conforme demonstrado na folha 152 do processo nº 23288.000332/2013-
43, que traz a publicação do extrato de dispensa no Diário Oficial da União, onde deixa 
registrado que a declaração de dispensa ocorreu em 14/05/2013 e a ratificação, 
somente em 05/06/2013, descumprindo assim, os prazos legais. 
 
c) Causa: 
Equívoco de interpretação quanto aos procedimentos a serem adotados para 
atendimento dos prazos legais. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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Mediante o Memorando nº 08/2013, da Coordenação de Licitações – Campus Lagarto de 
11/10/2013, a unidade argumentou que: 

 
“Ocorreu um equívoco na acepção da palavra declaração. Quando informamos que a 
declaração de dispensa ocorreu no 14/05/2013, nos confundimos pois a declaração 
ocorrida nesta data foi a de adequação orçamentária e financeira contida na fl 72.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Licitação do Câmpus Lagarto corrobora 
o achado uma vez que reconhece a falha aqui apontada, como sendo um “equívoco na 
acepção da palavra declaração”. 
 
Além do que, a data cadastrada no SIASG (ComprasNet) como sendo de reconhecimento 
da compra, foi a mesma da declaração de dispensa, qual seja, 14/05/2013, conforme se 
verifica na fl. 143 do processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Atentar para o disposto no Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, quanto à observância dos 
prazos legais para comunicação, ratificação e publicação na imprensa oficial dos atos 
administrativos, como condição para a eficácia destes. 
 
CONSTATAÇÃO: 016 
Ausência da documentação de habilitação da empresa vencedora. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Não consta no processo analisado a documentação da empresa vencedora, referente a 
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, bem como 
o cumprimento do disposto no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que trata da 
proibição de trabalho infantil, nos moldes do art. 27 a 31 da Lei 8.666/93. 
 
Ademais, conforme recomendação da Procuradoria Federal, no Parecer nº 095/2013, às 
folhas 76-v, “há de ser feita a aferição da habilitação, também exigível nos 
procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação.” Conforme dito pelo Ilustre 
Procurador, “Ela pressupõe a prévia análise da capacidade e idoneidade do interessado 
em contratar com o Poder Público, devendo essa ser levada a efeito através da 
exigência da documentação necessária, senda esta, via de regra, a arrolada nos artigos 
27 ao artigo 31 da Lei nº 8.666/93.” 
 
Resta salientar que Administração do Câmpus Lagarto, no quesito habilitação, observou 
apenas a regularidade fiscal da empresa, por meio de consulta ao SICAF, constante às 
fls. 154. 
 
c) Causa: 
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Equívoco de interpretação quanto aos procedimentos a serem adotados nos editais de 
licitação. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 08/2013, da Coordenação de Licitações – Campus Lagarto de 
11/10/2013, a unidade argumentou que: 

 
“O entendimento equivocado nos fez supor que as informações contidas no Sistema 
SIOASG/SICAF seriam suficientes.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Licitação do Câmpus Lagarto corrobora 
o achado uma vez que reconhece a falha aqui apontada. 
 
Assim, em que pese o entendimento da Coordenação de Licitação de que as 
informações contidas no SICAF seriam suficientes, há que se ponderar o que preleciona 
o Ilustre Marçal Justen Filho, sobre o tema, na sua obra Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 10ª Edição, pág. 349: 
 

“(...) a inscrição cadastral não substitui, de modo automático, toda a 
documentação exigida nos arts. 28 a 31. A eficácia do Certificado de 
Registro Cadastral é determinada pelos estritos limites do que o 
particular comprovou por ocasião da inscrição. (...)” 
“Dito de outro modo, o Certificado de Registro Cadastral pode 
substituir apenas os documentos já apresentados por ocasião do 
cadastramento.” 

 
No caso em tela, não consta, por exemplo: 

 Documentação relativa à regularidade trabalhista, nos termos do Art. 29, inciso V 
da Lei nº 8.666/93; 

 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; 

 Declaração exigida no Art. 7º, XXXIII da Constituição Federal, que trata da 
proibição de trabalho infantil; 

 Declaração de que o licitante está ciente e concorda com as condições contidas 
no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no edital; 

 Dentre outras exigências legais necessárias a aferir a idoneidade e capacidade do 
interessado em contratar com o Poder Público. 

 
Ressalte-se que as exigências relativas à apresentação da documentação de habilitação 
para o licitante, devem constar no instrumento convocatório, que no presente caso, 
nada previu.  
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Melhor avaliar os documentos que devem comprovar a habilitação dos licitantes 
vencedores,quando da elaboração dos próximos editais, de modo a evitar prejuízos à 
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administração causados pela contratação de empresas inaptas a prestar os serviços a 
serem contratados. 

 
CONSTATAÇÃO: 017 
Assinatura de contrato sem a prestação da garantia pela empresa contratada. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
O contrato nº 01/2013 do Câmpus Lagarto foi assinado, em 10 de junho 2013, sem a 
apresentação, pela contratada, da garantia contratual, conforme exigência da Cláusula 
Décima Quinta da Minuta do Contrato. 
 
c) Causa: 
A entidade não exigiu da empresa contratada a apresentação da garantia contratual, 
previamente à assinatura do contrato. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 08/2013, da Coordenação de Licitações – Campus Lagarto 
de 11/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“O fornecedor pronunciou-se a tempo informando da impossibilidade de apresentar o 
seguro-garantia por ter tempo muito exíguo para tal, ao tempo em que prontificou-se a 
na apresentação da Autorização para Abertura de Conta Vinculada para os encargos 
trabalhistas, que não foi anexada ao processo, pois à época O Setor Financeiro ainda 
não operava movimentações de Conta Vinculada por problemas burocráticos com a 
instituição bancária. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A justificativa apresentada pela Coordenação de Licitação do Câmpus Lagarto corrobora 
o achado uma vez que reconhece a falha aqui apontada. 
 
Ressalte-se que até o fechamento deste relatório, os comprovantes de garantia não 
foram apresentados, a fim de elidirem a constatação. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Que seja exigida a apresentação das garantias previamente à assinatura dos contratos e, 
nos casos de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, que seja 
sempre feita previsão no edital de que a validade da garantia será de 3 (três) meses 
após o término do contrato, devendo ser renovada e atualizado seu valor a cada 
prorrogação efetivada no contrato, com a previsão expressa de que a garantia somente 
será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o 
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encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas 
verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 
 
CONSTATAÇÃO: 018 
Inobservância às recomendações feitas pela AUDINT no Relatório de Auditoria nº 
05/2012, no que concerne ao percentual de encargos sociais de 72%. 
 
a) Evidências: 
Planilhas da empresa contratada, apresentadas no processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Em que pese a Contadora do IFS/Campus Lagarto ter recomendado, às fls. 95-v, 
observar os percentuais de encargos sociais não devem exceder a 72%, conforme 
recomendação da AUDINT/IFS no Relatório de Auditoria nº 05/2012, o Câmpus Lagarto 
contratou a empresa Skalla Planejamento e Serviços LTDA-EPP, que apresentou um 
percentual de encargos sociais de 77,96%. 
 
c) Causa: 
Falha nos controles internos administrativos. 
Deficiências nas análises das planilhas de Custos e Formação de Preços. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 102/2013, da Direção Geral – Campus Lagarto de 
18/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Ocorreu uma descontinuidade no fluxo de tramitação do processo 
23288.000332/2013-43 quando do retorno da análise contábil feita pela equipe da 
DIROF (folha 134), já que a Contadora do Campus Lagarto encontra-se em tratamento 
delicado de saúde, sendo este analisado por membro da equipe de pregão (folha 135 a 
144) e que deveria ser analisado pela Coordenadoria de Licitações. Dada a confiança do 
contato com a empresa ora primeira colocada (SKALLA), já que a anterior (BARROS 
FILHO) após contato para que a mesma adequasse e padronizasse a sua planilha, alterou 
os valores de sua proposta, levando-nos à decisão de reclassificá-la à segunda colocação 
(folha 124), de forma tempestiva solicitamos à COF a o reforço de empenho e 
codificação da despesa e que o mesmo setor se baseasse na análise contida na folha 
134. 
 
Perante a situação precária e observando a necessidade de contratação urgente, visto a 
precariedade em que se encontrava o Campus Lagarto onde havia a preocupação de 
manter o mínimo de higiene e saúde escolar, esta administração confiou em sua equipe 
e deu prosseguimento e autorizou a conclusão emergencial do processo de contratação 
da empresa SKALLA.  
 
Observando com cautela, entendemos o equívoco e acreditamos que este ocorreu pela 
descontinuidade da cadeia de comunicação em momento tempestivo para a conclusão 
da atividade de licitação e, ainda, falta de preparo de toda a equipe já que necessitamos 
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de pessoas e treinamento para exercer tais atividades. Com esta preocupação, 
afirmamos que já foram iniciadas atitudes no sentido de solicitar reforço de equipe, 
contando com a cessão de pessoas externa das prefeituras de Lagarto e São Domingos e 
que aguardamos a chegada desses dois servidores para compor a equipe de Licitações e 
de Contratos, este último, atualmente, sob a responsabilidade direta da Coordenadoria 
de Administração e da Gerência de Administração, com a ajuda da Coordenadoria de 
Licitações, já que não há pessoas disponíveis para assumir o setor.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
O gestor reconhece as impropriedades apontadas pela AUDINT, ao passo que atribui 
suas ocorrências a descontinuidade de comunicação entre os setores, bem como a 
escassez e despreparo da equipe da área. 
 
Por fim, informou ainda, que diante desta situação foi solicitado o reforço da equipe por 
pessoas externas ao IFS. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Observar, tempestivamente, às recomendações da AUDINT, constantes nos Relatórios 
de Auditoria sobre licitações e contratos, em especial ao Relatório de Auditoria nº 
05/2012. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Quando da análise das planilhas de custos e formação de preços dos fornecedores, 
durante a fase de aceitação de propostas na licitação ou nas prorrogações de contrato, 
atente para que os percentuais de encargos sociais estejam compatíveis com os 
praticados pelo mercado, dispostos na legislação vigente e em estudos técnicos.  
 

RECOMENDAÇÃO: 003 
Renegociar os contratos vigentes, que estejam com percentual de encargos sociais 
superior a 72%, para adequar o percentual aos praticados pelo mercado, dispostos na 
legislação vigente e em estudos técnicos, conforme demonstrado no Relatório de 
Auditoria nº 05/2012. 
 
CONSTATAÇÃO: 019 
Majoração indevida do valor contratado em relação ao valor orçado. 
 
a) Evidências: 
Planilhas da empresa contratada, apresentadas no processo nº 23288.000332/2013-43. 
 
b) Fato: 
Durante os procedimentos de análise documental, a equipe de auditoria detectou que 
existem duas planilhas de custos e formação de preços da empresa contratada, uma 
cujo valor mensal do contrato é de R$ 37.662,79 (fls. 125-132), valor este constante no 
documento denominado “estimativa de preço”, constante na fl. 13, e uma segunda com 
valor mensal de R$ 37.820,90 (fls. 136-144), sendo esta última considerada para 
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assinatura contratual, gerando assim uma majoração de R$ 158,11 do contrato 
administrativo.  
 
Ressalte-se que não consta no processo nenhuma justificativa para contratação da 
empresa com a proposta mais alta, do que a apresentada inicialmente.  
 
Sobre o tema o TCU, através do Acórdão nº 127/2007 – 2ª Câmara, assim manifestou-
se: 

9.5. determinar à BBTur que: 
(...) 
9.5.2. estabeleça procedimento padronizado de pesquisa de preços, 
em que seja exigido o mínimo de três propostas e completo 
detalhamento da proposta pelo fornecedor, em conformidade com o 
solicitado, bem como haja vinculação entre o valor indicado na 
proposta e o efetivamente contratado; (grifo nosso). 

 
c) Causa: 
Deficiências nas análises das planilhas de Custos e Formação de Preços. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Mediante o Memorando nº 102/2013, da Direção Geral – Campus Lagarto de 
18/10/2013, a unidade argumentou que: 
 
“Ocorreu uma descontinuidade no fluxo de tramitação do processo 
23288.000332/2013-43 quando do retorno da análise contábil feita pela equipe da 
DIROF (folha 134), já que a Contadora do Campus Lagarto encontra-se em tratamento 
delicado de saúde, sendo este analisado por membro da equipe de pregão (folha 135 a 
144) e que deveria ser analisado pela Coordenadoria de Licitações. Dada a confiança do 
contato com a empresa ora primeira colocada (SKALLA), já que a anterior (BARROS 
FILHO) após contato para que a mesma adequasse e padronizasse a sua planilha, alterou 
os valores de sua proposta, levando-nos à decisão de reclassificá-la à segunda colocação 
(folha 124), de forma tempestiva solicitamos à COF a o reforço de empenho e 
codificação da despesa e que o mesmo setor se baseasse na análise contida na folha 
134. 
 
Perante a situação precária e observando a necessidade de contratação urgente, visto a 
precariedade em que se encontrava o Campus Lagarto onde havia a preocupação de 
manter o mínimo de higiene e saúde escolar, esta administração confiou em sua equipe 
e deu prosseguimento e autorizou a conclusão emergencial do processo de contratação 
da empresa SKALLA.  
 
Observando com cautela, entendemos o equívoco e acreditamos que este ocorreu pela 
descontinuidade da cadeia de comunicação em momento tempestivo para a conclusão 
da atividade de licitação e, ainda, falta de preparo de toda a equipe já que necessitamos 
de pessoas e treinamento para exercer tais atividades. Com esta preocupação, 
afirmamos que já foram iniciadas atitudes no sentido de solicitar reforço de equipe, 
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contando com a cessão de pessoas externa das prefeituras de Lagarto e São Domingos e 
que aguardamos a chegada desses dois servidores para compor a equipe de Licitações e 
de Contratos, este último, atualmente, sob a responsabilidade direta da Coordenadoria 
de Administração e da Gerência de Administração, com a ajuda da Coordenadoria de 
Licitações, já que não há pessoas disponíveis para assumir o setor.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
O gestor reconhece as impropriedades apontadas pela AUDINT, ao passo que atribui 
suas ocorrências a descontinuidade de comunicação entre os setores, bem como a 
escassez e despreparo da equipe da área. 
 
Por fim, informou ainda, que diante desta situação foi solicitado o reforço da equipe por 
pessoas externas ao IFS. 
 
Ressalte-se que nada foi dito quanto à majoração da proposta, apontada pela AUDINT. 
 
RECOMENDAÇÃO: 001 
Que o setor competente analise pormenorizadamente a majoração apontada pela 
AUDINT, e acaso não se justifique, providencie a regularização do valor do contrato, 
evitando-se assim o dano ao erário. 
 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Inserir nos editais, cláusula que preveja a vinculação entre o valor indicado na proposta 
e o efetivamente contratado, observando o cumprimento da mesma. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Indubitavelmente, na área de Gestão de Suprimento de Bens e Serviços (licitações em 
tecnologia da informação e dispensa e inexigibilidade), os processos analisados 
padecem visivelmente de vícios formais e materiais que de certa forma contribuíram 
para as constatações trazidas neste relatório. 
 
Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo deste trabalho, orienta-se 
maior atenção quanto ao cumprimento das obrigações legais, das recomendações 
exaradas pela Audint e CGU em relatórios anteriores, bem como as determinações do 
TCU, evitando assim comprometer a lisura dos processos. 
 
Ressalta-se que, em alguns casos, as justificativas apresentadas, bem como as ações 
adotadas pelos gestores, tempestivamente, e antes do fechamento do relatório, foram 
suficientes para sanar as falhas apontadas, de forma que não geraram recomendações.  
 
Deve-se reconhecer que a demanda exacerbada de trabalho em face do pequeno 
quantitativo de pessoal, muitas vezes prejudica a qualidade dos procedimentos, tanto 
na fase licitatória quanto na fase de execução contratual, contribuindo sobremaneira 
para a ocorrência das falhas aqui apontadas, o que nos força a reconhecer o empenho 
dos profissionais que atuam na área. 
 
Destarte, conclui-se que as situações relatadas exigem da Gestão a adoção, tempestiva, 
de medidas preventivas e corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os 
controles administrativos e reduzir os riscos de sanções aos gestores. 
 
 
Aracaju/SE, 31 de outubro de 2013. 
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