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1 – INTRODUÇÃO: 
 

Inicialmente, cumpre registrar, que os exames seriam realizados tendo por base o 
Universo – 10% do número de processos que versem sobre obras e projetos de 
engenharia, considerando as diversas modalidades licitadas, referente ao exercício 
2014, pertencentes à Programática: Programa 2031 - Educação Profissional e 
Tecnológica / Ação 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica/ Natureza de despesa 4.4.90.51.00 – Obras e 
Instalações - EXPANSÃO FASE III (2ª PARCELA). 

 
Contudo, em virtude do volume de recursos envolvidos, considerou-se, na seleção da 
amostra, o universo de concorrências de obras e serviços de engenharia, realizadas pelo 
Instituto Federal de Sergipe, no período de janeiro a novembro de 2014, conforme 
descrito no escopo deste Relatório. 
  
Embora esta ação inicialmente tenha sido prevista no PAINT/2014 para ser realizada por 
3 auditores, totalizando uma carga-horária de 352 horas trabalhadas, em decorrência de 
outros fatores, apesar de ter iniciado em novembro como previsto, com 03 servidores 
atuando, a mesma só finalizou em janeiro, totalizando uma carga-horária de 580 horas 
trabalhadas. 
 
Para subsídio aos trabalhos, a equipe expediu solicitações de auditoria (SA´s) em 
atenção aos gestores competentes, com prazos definidos para apresentação de 
informações, processos e outros documentos. 
 
Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de 
informações recolhidas, conferência de cálculos e indagação escrita, 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 que tratam de 
licitações em obras e serviços de engenharia, relatando a situação encontrada com 
respaldo em evidências consistentes, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as 
operações da entidade. 
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1.1 – Escopo do trabalho 
 
Para escolha desta ação foi realizada uma classificação e mapeamento da matriz de risco 
e a mesma alcançou média pontuação na matriz de hierarquização, considerando o 
somatório da materialidade, relevância e criticidade, conforme demonstrado no 
PAINT/2014. 
 
A ação teve como escopo o exame de 50% das concorrências realizadas pelo IFS no 
período de janeiro a novembro de 2014, quais sejam as concorrências 01/2014, 02/2014 
e 06/2014, considerando os critérios de materialidade, relevância e criticidade, cujo 
somatório totaliza R$ 40.264.181,75, representando 84% do volume de recursos total da 
amostra, conforme quadro a seguir:  

Fonte: http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014 

 
Quanto à materialidade, foi considerado o montante de recursos orçamentários/ 
financeiros a serem auditados em relação ao total envolvido. 
 
Quanto à relevância, todos os processos a serem analisados constam do PDI 2009-2014, 
sendo, portanto, considerados obras relevantes para o processo de expansão do 
Instituto Federal de Sergipe e atingimento de sua missão institucional. 
 
Quanto à criticidade foram considerados os processos licitatórios que já haviam sido 
iniciados no exercício anterior e tiveram por algum motivo suas licitações revogadas. 
 
 
 
 

Nº / Ano Unidade 

Gestora 

Nº do 

Processo 

Descrição Valor global 

de referência 

(R$) 

% 

Volume 

de 

Recursos  

Licitação 

Anterior 

01/2014 158134 
23060.0024

32/2013-79 

Construção da 1ª etapa dos 

blocos administrativo, de 

biblioteca e auditório do 

campus Aracaju 

29.441.170,21 61% 
12/2013 e 

13/2013 

 02/2014 158392 
23060.0033

66/2013-54 

Construção do centro de 

treinamento de cães-guias do 

campus de São Cristóvão 

5.368.835,05 11% - 

03/2014 158134 
23060.0000

17/2014-61 

Complementação/conclusão da 

construção do campus de Nossa 

Senhora da Glória 

4.616.608,78 10% - 

 04/2014 158392 
23060.0013

64/2014-10 

Implantação do Sistema de 

Abastecimento de Água do 

campus São Cristóvão 

1.352.491,91 3% - 

 05/2014 158393 
23060.0032

17/2013-95 
Reforma do campus Aracaju 1.838.325,69 4% - 

 06/2014 158134 
23060.0033

47/2014-17 

Construção da primeira etapa do 

campus IFS de Poço Redondo 
5.454.176,49 11% 09/2013 

TOTAL DE CONCORRÊNCIAS ANO/2014 48.071.608,13   

http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/2687-cp-n-01-2014
http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/2703-cp-n-02-2014
http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/2913-cp-n-03-2014
http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/2935-cp-n-04-2014
http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/3083-cp-n-05-2014
http://www.ifs.edu.br/acesso-a-informacao-119/licitacoes-de-engenharia/concorrencia/ano-2014/158-concorrencia-engenharia/concorrencia-2014/3115-cp-n-06-2014


                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2014 

                                                         PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 

6      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

1.2 – Programática 
 
Programa: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Ação: 20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica. 
Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações - EXPANSÃO FASE III (2ª 
PARCELA). 
 
Objeto Examinado:  
 
Processos licitatórios de obras e serviços de engenharia. 
 
Objetivo dos Exames: 
 
Comprovar a observância das exigências legais para composição dos processos 
licitatórios nos casos de obras e projetos de engenharia. 
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2 - RESULTADOS DOS EXAMES: 

 

2.1 CÂMPUS ARACAJU 

CONSTATAÇÃO: 001  
 
Ausência de autorização de despesa e declaração de dotação orçamentária junto ao 
dirigente máximo do IFS. 

 a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei Complementar nº 101/2000; 
Instrução Normativa nº 01/2014/PROAD/IFS. 

b) Fato: 
Inicialmente, cumpre registrar que foi observado na análise a existência de 3(três) 
Concorrências Públicas em um só processo administrativo o que compromete a clareza 
e organização do processo e que pode contribuir para as falhas aqui esposadas. 
 
Verificou-se às fls. 848 a existência da declaração do ordenador, datada de 25/10/2013, 
de que o projeto tem adequação orçamentária, tem previsão de recursos financeiros 
para o pagamento e tem a adequação com a LOA – Lei Orçamentária Anual, PPA – Plano 
Plurianual e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porém, tal declaração se referia a 
Concorrência Pública nº 12/2013 (R$ 26.193.651,45), vigente à época e que quando 
publicada, quedou-se deserta, por não aparecerem interessados. 
 
Foi republicada a nova Concorrência Pública, agora com o nº 13/2013 (R$ 
29.257.542,28), com um aporte de R$ 3.063.890,83. A PROAD, às fls. 1117, informou 
que para atender a demanda da reestruturação do Câmpus Aracaju, seriam necessários 
para o IFS créditos orçamentários a mais do que estava previsto na PLOA 2014, uma vez 
que os valores existentes já estavam comprometidos. Ato contínuo, a citada Pró-
Reitoria, solicitou à Reitoria, caso entendesse necessário, ratificasse a autorização do 
certame. Ocorre que, a declaração do ordenador, diante da nova conjuntura não 
existiu ou não foi acostada ao certame e mesmo assim, foi dado prosseguimento ao 
processo, o qual mais uma vez, quedou-se deserto.    
 
Novamente republicada (31/01/2014) a Concorrência Pública, desta vez com o nº 
01/2014 (R$ 29.441.170,21), com um acréscimo de R$ 183.627,93. A PROAD, às fls. 
1.304, informou que existe o crédito orçamentário, porém estava temporariamente 
bloqueado, só podendo haver a homologação da licitação mediante a liberação dos 
créditos, para tanto solicitou, às fls. 1.305, à Reitoria registro de autorização para 
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realização do certame, fato este que, se existiu, não foi acostado aos autos, 
consubstanciada pela declaração do ordenador.   
 
Posteriormente, quando homologado o certame e descentralizada a despesa para o 
Câmpus Aracaju, foi acostada aos autos, às fls. 2.819, a declaração do novo ordenador 
de despesa, datada de 22/07/2014.  
 
Diante dos fatos aqui narrados, constatou-se que a declaração do ordenador não foi 
tempestiva, ou seja, não foi apresentada antes da publicação do edital, podendo 
ensejar, quando da homologação da licitação, prejuízo ao licitante vencedor, acaso não 
fossem liberados os valores exigidos. 
 
Ademais, os arts. 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/2000 traz, in verbis: 
 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação 
que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 
de: 
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; 
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de 
dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito 
genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja 
qualquer de suas disposições. 
(...) 
§ 4º As normas do caput constituem condição prévia para: 
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou 
execução de obras; 
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 
182 da Constituição. (grifou-se) 
 

Percebe-se claramente da leitura dos dispositivos supra que a apresentação da 
declaração do ordenador constitui condição prévia para licitação de serviços e execução 
de obras. A Instrução Normativa nº 01/2014/PROAD/IFS, estabelece em seu art. 13 que 
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caberá a PROAD providenciar a autorização de despesa e declaração da dotação 
orçamentária, nestes termos: 
 

 Art. 13 – Os recursos orçamentários destinados a obras e projetos de 
engenharia serão descentralizados às unidades envolvidas, mediante 
encaminhamento de e-mail ou memorando da DIPOP à PROAD 
informando da contratação concluída com sucesso mediante processo 
licitatório próprio. Durante o processo licitatório caberá à PROAD 
providenciar autorização de despesa e declaração de dotação 
orçamentária junto ao dirigente máximo do IFS. (grifou-se) 

 
Ocorre que, quando o art. 13 afirma que será durante o processo licitatório que a 
PROAD providenciará os documentos exigidos deve ser entendido até o momento da 
fase interna da licitação, uma vez publicada a licitação, iniciando assim a fase externa do 
certame, tais documentos devem estar acostados nos autos. 
 
Desta forma, em obediência ao art. citado da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente 
o esculpido no seu §4º, I, a Administração deveria providenciar a disponibilidade 
orçamentário-financeira do empreendimento, com o objetivo de ficar certificado a 
existência de todos os recursos orçamentários e financeiros para o atendimento da 
despesa a ser realizada, visto que tal diligência é condição prévia para o emprenho e 
licitação de serviços, fornecimentos de bens ou execução de obras. Somente depois de 
cumprida esta fase, poderiam ser realizados os demais atos correspondentes para o 
prosseguimento da licitação, como o pré-empenho, a codificação da despesa e a 
declaração de adequação orçamentária e financeira, em compatibilidade com a LOA, 
LDO, PPA E LRF, bem como a autorização do ordenador de despesa.   
 
c) Causas: 
Decisão do gestor, considerando a necessidade de celeridade para deflagração de nova 
licitação. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Inicialmente, expressamos nossa concordância com a Auditoria Interna no que se 
refere à organização do processo em questão. A nosso ver, quando se revoga uma 
licitação (nesse caso, foi uma revogação mais operacional), a bem da clareza e 
organização do processo, como foi apontado pela Audint, é recomendado que se inicie 
uma nova instrução processual, tendo em vista que outra situação de procedimento 
administrativo formal se instaura. Entretanto, na visão prática da Administração, e 
levando em conta a celeridade necessária para deflagrar o certame licitatório, 
“aproveitou-se” o mesmo processo, uma vez que o comprasnet>siasgnet>sessão pública 
(portal de compras do governo federal onde são cadastradas as licitações do IFS) não 
indicou nenhuma crítica quanto a tal procedimento. Tal ação, portanto, foi mais de 
natureza prática; contudo, nos demais procedimentos licitatórios futuros, procurar-se-á 
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firmar o entendimento com as áreas envolvidas na instrução processual para que se 
observem as recomendações propostas pela Audint no sentido de não se estabelecer 
num mesmo processo certames com numeração diversa, ainda que o objeto permaneça 
inalterável.   
Quanto à observação do Controle Interno no que tange à única declaração do 
ordenador de despesa exarada na fl. 848 dos autos, concordamos com a análise feita; 
todavia, informamos que a ratificação tempestiva da autorização de despesa é de 
responsabilidade da autoridade competente para tal. Os autos sempre são 
encaminhados, com o despacho instrutivo, para que cada setor providencie as ações 
pertinentes à sua esfera de atuação.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência de autorização de despesa e declaração de dotação orçamentária 
junto ao dirigente máximo do IFS para a realização das Concorrências 13/2013 e 
01/2014 nos autos do Processo IFS nº 23060.002432/2013-79. 
 
Ressaltamos que no caso em tela houve reajuste de valor nas concorrências 13/2013 e 
01/2014 sendo indispensável à declaração tempestiva de dotação orçamentária e 
devida autorização de despesa junto ao dirigente máximo do IFS. 
  
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Instruir de forma tempestiva os processos licitatórios de obras e serviços de engenharia 
com a autorização de despesa e declaração de dotação orçamentária junto ao dirigente 
máximo do IFS de modo a atender as normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 002 
Ausência de documentação que comprove a propriedade/posse e viabilidade técnica 
da construção da obra.  
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
Relatório da Audint de nº 01/2013; 
Lei Municipal nº 13, de 03.06.1966 (Município de Aracaju). 
 
b) Fato: 
Não foi acostada aos autos do certame a documentação que comprove a 
propriedade/posse do terreno objeto deste certame, bem como a viabilidade técnica da 
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construção da obra junto ao Município de Aracaju, Corpo de Bombeiros, 
Concessionárias e Vigilância Sanitária, consubstanciadas por meio de autorizações e 
licenças. 
 
A Lei nº 10.406/02 que institui o Código Civil brasileiro dispõe em seu art. 108 sobre a 
importância da escritura pública para a validade dos negócios jurídicos, ipsis litteris:   
 

Art. 108 Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

 
Cumpre registrar que, em maio de 2013, esta Auditoria Interna, quando realizou 
trabalho em Bens Imóveis, materializado pelo Relatório nº 01/2013, recomendou, na 
Constatação nº 11, que o Câmpus Aracaju promovesse a regularização da situação de 
utilização do imóvel junto à SPU/SE ou verificasse a possibilidade de transferência da 
propriedade para o IFS, uma vez que naquela época o imóvel constava na certidão de 
inteiro teor, pertencer a Fazenda Nacional.  
 

Recomendação: 001 
Promover a regularização da situação de utilização de imóvel junto à 
SPU/SE, verificando inclusive a possibilidade de sua transferência 
para o patrimônio do IFS, a exemplo do ocorrido em relação ao imóvel 
da antiga escola agrotécnica, atual Campus São Cristóvão, que passou 
a integrar o patrimônio próprio do IFS. 

 
Sobre este tema a Procuradoria Federal no parecer jurídico lavrado nos autos da 
Concorrência Pública nº 12/2013, junto ao IFS se manifestou, conforme o item 16 (fl. 
385v) abaixo transcrito: 
 

16) E sobre a titularidade do terreno onde será edificada a obra, é 
necessário que a Administração faça a juntada da documentação 
correspondente em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe/IFS;  

 
 Ademais, com relação às licenças e autorizações para o empreendimento, com alvará 
da construção aprovados junto ao Município de Aracaju, Corpo de Bombeiros, 
Concessionárias e Vigilância Sanitária, apesar de alertado pela Procuradoria Federal no 
parecer jurídico lavrado nos autos da Concorrência Pública nº 12/2013, às fls. 385v, não 
foram acostados no processo. 

 
14) Quanto ao atendimento das normas de urbanização, importa 
lembra-se da necessidade de se providenciar o Alvará de construção e 
suas aprovações junto aos órgãos competentes, como prefeitura 
Municipal, Corpo de Bombeiros e concessionárias de serviços públicos, 
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enfim todas as licenças e autorizações para o empreendimento, o que 
deve ser verificado pela Administração;  

 
Nesse sentido, a Lei nº 13, de 03.06.1966, que instituiu o Código de Obras do Município 
de Aracaju estabeleceu a necessidade de licença da Prefeitura para obras da natureza 
aqui tratada, conforme destacado abaixo: 
 

II) DA LICENÇA 
II. 1 - A toda e qualquer obra que se realize no município de Aracaju, 
será exigida licença obrigatória. 
 
XIII) DISPOSIÇÕES GERAIS 
XIII. 13.1 - Nenhuma construção, reconstrução, acréscimo, reforma, 
consêrto, limpeza, se fará sem prévia licença da Prefeitura. 
 (grifou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com documentação que comprove a 
propriedade/posse e viabilidade técnica da construção da obra, consubstanciadas por 
meio de autorizações e licenças. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“A DIPOP providenciou a consulta aos órgãos licenciadores municipais e estaduais 
responsáveis pela liberação da realização de obras e construções, dentre os quais 
elenca:  
a) O terreno ocupado pelo Campus Aracaju é hoje de posse da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), no entanto, a transferência da posse e domínio desse vem sendo 
pleiteada pelo IFS junto à SPU, como demonstra a documentação anexa;   
b) A solicitação de análise prévia de projeto arquitetônico como trâmite inicial à 
obtenção de alvará de construção junto à Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), 
Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). O IFS iniciou o processo de Anuência Prévia em 
18/07/2012 e só a obteve em 29/09/2014, apesar de ter sempre providenciado, 
tempestivamente, sanar toda e qualquer pendência de projeto elencada pelos analistas 
da EMURB. Nesse momento, aguarda a aprovação de projeto de combate contra 
incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM-SE) para dar 
seguimento no processo de obtenção de Alvará de Construção junto à EMURB, que foi 
protocolado em 08/01/2015.  
c) A obtenção em 03/11/2014, de Declaração de Aceitação de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, junto à Empresa Municipal de Serviços Urbanos 
(EMSURB/PMA), via processo 5063/2014/EMSURB.   
d) A solicitação de Aprovação para Construção, mediante análise e aprovação de projeto 
de combate contra incêndio e pânico junto ao CBM-SE, protocolada em 28/08/2013, 
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como demonstra o protocolo do processo 5713/2013/CBM, ainda não expedida, apesar 
da Dipop ter sempre providenciado, tempestivamente, sanar toda e qualquer pendência 
de projeto elencada pelos analistas do CBM/SE.  
e) Obtenção de Licença de Operação junto à Administração Estadual de Meio-Ambiente 
Sergipe/ ADEMA, através do processo 2014-005115/TEC/LO-0408, expedida em 
23/10/2014 e válida até 23/10/2019. Quanto à licença de Instalação, essa foi 
protocolada em 10/10/2014 e segue em tramitação;  
f) Foi obtido o Atestado de Viabilidade Técnica 1313/2014 junto à concessionária 
estadual, Companhia de Saneamento de Sergipe/ DESO, referente à coleta de esgoto 
sanitário urbano;   
g) O Projeto Elétrico inerente à obra foi aprovado junto à concessionária estadual, 
Empresa Energisa, como registra a CE-1682/2013 DCMD de 25 de novembro de 2013.   
Desse modo, demonstramos que a obtenção de licenças junto a parte desses órgãos é 
um procedimento moroso, e que, muitas vezes, pode comprometer a gestão da 
Administração, caso se opte por obter todas as aprovações para a realização de obras 
anteriormente ao processo licitatório, pois peças técnicas como orçamentos e projetos, 
bem como empenhos, podem vir a expirar entre o lapso de anos que separa a data de 
protocolo dos projetos nos órgãos licenciadores, sobremaneira naqueles ligados à 
Prefeitura Municipal de Aracaju, e a data de expedição das referidas licenças.   
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório os protocolos e 
licenças obtidas, e tomará como providência permanente que essa prática seja adotada 
nos próximos processos licitatórios.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência de comprovação quanto à propriedade/posse e viabilidade 
técnica da construção da obra, consubstanciadas por meio de autorizações e licenças 
nos autos do Processo IFS nº 23060.002432/2013-79. 
 
Contudo, a DIPOP apresentou em sua resposta documentação que comprova as ações 
da administração para o atendimento ao quanto disposto na legislação vigente no que 
diz respeito a obras e serviços de engenharia junto ao Município de Aracaju, Corpo de 
Bombeiros, Concessionárias e órgãos ambientais em atendimento à SA nº 
043/2014/AUDINT. 
 
Em relação à propriedade/posse do terreno onde está instalado o Câmpus Aracaju, a 
DIPOP apresentou o Ofício nº 0072/2014/Reitoria/IFS, datado de 24/01/2014, onde o 
IFS encaminha o Laudo de Avaliação no intuito de dar continuidade ao processo de 
transferência de posse e domínio desse imóvel. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, a documentação, quais sejam protocolos e licenças obtidas, que comprove 
a propriedade/posse e viabilidade técnica da construção da obra. 
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Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém 
não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
043/2014/AUDINT, como também a documentação que comprove a propriedade/posse 
e viabilidade técnica da construção da obra, de modo a tornar o processo nº 
23060.002432/2013-79 mais transparente. 
 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 

CONSTATAÇÃO: 003 
Ausência de consulta ou licença ambiental prévia junto ao órgão competente. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Resolução CONAMA 237/97; 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
b) Fato: 
Não foram observados nos autos documentação de consulta prévia de impacto 
ambiental junto ao órgão competente, bem como não foi providenciada a Licença 
Ambiental Prévia, apesar de acostarem às fls. 07 a 35, relatório de mitigação de impacto 
ambiental no plano de demolição. 
 
Inclusive a Procuradoria Federal no parecer jurídico lavrado nos autos da Concorrência 
Pública nº 12/2013, junto ao IFS se manifestou, conforme o item 13 (fl. 385v) abaixo 
transcrito, sinalizando a necessidade da licença. 
 

13) Ainda sobre o projeto básico, falta a juntada nos autos dos projetos 
complementares e plantas (anexo XII do edital), e também 
informações sobre a licença ambiental do empreendimento, o que 
deve ser providenciado pela Administração; (grifou-se) 
 

A Resolução CONAMA 237/97 traz, em seu Anexo I, um rol de atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental. Para as atividades lá listadas, o licenciamento é essencial. No 
entanto, essa relação é exemplificativa e não pretende esgotar todas as possibilidades, o 
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que seria impossível, mas funciona como norteador para os empreendedores. 
Atividades comparáveis ou com impactos de magnitude semelhante têm grande 
probabilidade de também necessitarem de licenciamento.  
 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. (grifou-se) 

 
Considerando que não há como fixar, de forma definitiva, as atividades que causam 
degradação ou mesmo o grau de alteração adversa ocasionado, caberá consulta ao 
órgão ambiental para determinar se o empreendimento necessita de licenciamento. Há, 
porém, atividades que, conforme a legislação vigente, já se sabe que devem ser 
necessariamente licenciadas, conforme art. 2º, §1º da Resolução CONAMA 237/97: 
“Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.” 
 
Nesse sentido, o Acórdão nº 2.012/2009-Plenário do TCU, em caso análogo, assim 
determinou: 

     
9.1.2. providencie, tempestivamente, nas próximas licitações de obras 
e serviços de engenharia realizadas em todos os campi no Estado de 
Sergipe, a obtenção da licença prévia dos empreendimentos, 
condicionando a aprovação do projeto básico à licença ambiental 
prévia, aprovada pela autoridade competente, consoante art. 8º, 
inciso I, da Resolução CONAMA nº 237/97, c/c o disposto no art. 12, 
inciso VII, da Lei nº 8.666/93; (grifou-se) 

 
Igualmente, no Acórdão nº 3.051/2009-Plenário, o TCU determinou que: 
 

9.1.13.4. obtenha licença ambiental prévia válida concedida pelo 
órgão ambiental competente antes da fase de projeto básico, a fim 
de assegurar que o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento esteja contemplado, nos termos do art. 12, inciso 
VII da Lei 8.666, de 1993; (grifou-se) 

 
Ademais, a consulta ao órgão ambiental para verificar a necessidade de licenciamento 
se faz imprescindível, para evitar a possibilidade de o empreendedor incorrer nas 
penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). 
 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos 
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órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. (grifou-se) 

 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com a comprovação de consulta prévia de 
impacto ambiental junto ao órgão competente, bem como da Licença Ambiental Prévia. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“A DIPOP procedeu com consulta à Administração Estadual de Meio-Ambiente de 
Sergipe/ADEMA, e obteve Licença de Operação para o campus Aracaju expedida em 
23/10/2014 através do processo 2014-005115/TEC/LO-0408, válida até 23/10/2019. 
Quanto à licença de Instalação, essa foi protocolada em 10/10/2014 e segue em 
tramitação.   
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório os protocolos e 
licenças obtidas, e tomará como providência permanente que essa prática seja adotada 
nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que não 
consta a comprovação de consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão 
competente, como também a devida licença prévia do empreendimento nos autos do 
Processo IFS nº 23060.002432/2013-79. 
 
A Resolução CONAMA nº 237/97, dispõe em seu art. 8º, quanto aos tipos de licença que 
devem ser expedidas na localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos: 
 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento 
do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 
constituem motivo determinante; 
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III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental 
e condicionantes determinados para a operação. 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada 
ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. (grifo nosso) 

 

A despeito da apresentação da Licença de Operação nº 451/2014, como também do 
protocolo nº 2014-006625/TEC/LI-0309 referente ao requerimento da Licença de 
Instalação, que se constitui etapa posterior à emissão da Licença Prévia, não restou 
comprovado no processo nº 23060.002432/2013-79 as providências adotadas pela 
DIPOP quanto à consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão competente, bem 
como não consta a Licença Ambiental Prévia expedida pelo mesmo, de modo a 
demonstrar a tempestividade das ações da administração no intuito de atender às 
normas legais vigentes. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
043/2014/AUDINT, como também a documentação comprobatória de consulta prévia 
de impacto ambiental junto ao órgão competente e a licença ambiental prévia. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 004 
Ausência do estudo de impacto de vizinhança – EIV. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 
Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. 
 
b) Fato: 
Não foi evidenciado nos autos do processo o estudo de impacto de vizinhança – EIV para 
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo 
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da Prefeitura Municipal de Aracaju, conforme estabelece o art. 36 da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, ipsis litteris: 
 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 
de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as 
licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento 
a cargo do Poder Público municipal. (grifou-se) 
 

Impende destacar, que os requisitos para que o empreendimento seja sempre 
considerado de impacto, e consequentemente necessário o EIV, estão esculpidos no art. 
208 da Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000 que instituiu o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano de Aracaju, criou o sistema de planejamento e gestão 
urbana e deu outras providências, nestes termos: 

 
Art. 208 - Serão sempre considerados empreendimentos de impacto 
aqueles: 
I - sujeitos à apresentação de EIA - Estudo de Impacto Ambiental / 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental, nos termos da legislação 
pertinente; 
II - que ocupem mais de uma quadra ou quarteirão urbano; 
III - com fins residenciais, cujo número de unidades habitacionais, 
ultrapasse o citado no art. 201; 
IV - de qualquer uso, cuja área coberta ou descoberta, destinada a 
estacionamento, seja igual ou maior do que 6.000m2; 
V - para fins não residenciais, exceto industriais, com área construída 
igual ou maior a 20.000m² (vinte mil metros quadrados). (grifou-se) 
 

c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com o Estudo de Impacto de Vizinhança – 
EIV, quando necessário. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
”O Relatório de Impacto de Vizinhança foi protocolado junto à EMURB/Prefeitura 
Municipal de Aracaju para a obtenção de Alvará de Construção. Essa peça técnica, junto 
com as demais peças técnicas inerentes à obtenção do alvará seguirá para aprovação 
prévia do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental - CONDURB - 
para que a EMURB possa expedir o Alvará de Construção.   
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório os protocolos e 
licenças obtidas, e tomará como providência permanente que essa prática seja adotada 
nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
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A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV nos autos do Processo 
IFS nº 23060.002432/2013-79. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou cópia do protocolo nº 0112/2015 da EMURB, datado de 
08/01/2015, em atendimento à SA nº 043/2014/AUDINT, onde, segundo a mesma, o 
Estudo de Impacto de Vizinhança compõe o processo de obtenção do Alvará de 
Construção junto ao Município. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos autos os protocolos e licenças obtidas.  
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
043/2014/AUDINT, como também a cópia do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 

 

CONSTATAÇÃO: 005 
Deficiências na composição do processo licitatório. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Quando da avaliação da Auditoria Interna quanto à Composição do Processo licitatório 
foi verificado a ausência de alguns requisitos, que são imprescindíveis para o regular 
andamento do processo. Assim, enumeramos as seguintes deficiências: 
 
I – Ausência da autorização da autoridade competente para a realização da licitação, 
conforme art. 38, caput da Lei 8.666/93, apesar de ter sido observado para a 
Concorrência Pública nº 12/2013 (fl. 02), não foi observado para a Concorrência Pública 
nº 01/2014 (fl. 1.305); 
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II – Indevida formalização do processo, uma vez que foi utilizado o mesmo processo 
administrativo para organizar 3 (três) Concorrências Públicas diversas: 12/2013, 13/2013 
e 01/2014, as quais deveriam compor processos administrativos específicos, nos moldes 
do art. 38, caput da Lei 8.666/93;  
 
III – Ausência de publicação do aviso, contendo o resumo do edital, em jornal de grande 
circulação no município de Aracaju, bem como outros meios de divulgação para ampliar 
a área de competição, mormente pelo grande vulto da licitação, conforme determina o 
art. 38, II c/c art. 21, I e III da Lei 8.666/93;  
 
IV – O instrumento convocatório não foi rubricado em todas as folhas (fls. 1173 a 1297) 
pela autoridade que o expediu, conforme o art. 40, §1º da Lei 8.666/93;  
 
V – O edital e a minuta do contrato da Concorrência Pública nº 01/2014 não foram 
aprovados previamente por parecer jurídico, conforme art. 38, VI e parágrafo único da 
Lei 8.666/93; Cumpre registrar, que o Parecer jurídico acostado nos autos, às fls. 382 a 
387, se refere a Concorrência Pública nº 12/2013, que findou-se deserta; 
 
VI – Ausência da Ata Circunstanciada referente à abertura dos envelopes contendo a 
documentação para habilitação, assinada pelos licitantes presentes, conforme 
estabelece o art. 43, § 1º da Lei 8.666/93;  
 
VII – Não foi acostado aos autos o comprovante de publicação do resultado da 
Concorrência Pública nº 12/2013 que finalizou deserta (aquela que nenhum proponente 
interessado compareceu ou por ausência de interessados na licitação).  
 
Posteriormente, foi publicado no DOU um aviso de revogação da Concorrência nº 
13/2013 que também terminou deserta, fl. 1125, quando deveria ter sido publicado 
como resultado, a licitação deserta.  
 
O art. 49, da Lei 8.666/93 traz quando é possível revogar a licitação (por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta) e anulá-la (por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado). 
 
c) Causas: 
 Falha de instrução processual. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
Deficiências I e II. Cremos que no entendimento da autoridade competente, e levando 
em conta que o processo foi reaproveitado para as demais concorrências de mesmo 
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objeto, sendo uma repetição do certame, exarou-se uma única autorização da despesa. 
Todavia, esta é a nossa interpretação para o fato constatado. Convém consultar a 
autoridade competente acerca de tal observação, já que esse procedimento é da lavra 
do dirigente máximo do IFS. Reiteramos que entendimentos serão firmados com as 
áreas envolvidas para que não se inicie nova licitação no mesmo processo de uma 
licitação revogada, ainda que o objeto do certame seja o mesmo.  
Deficiência III. Estamos convictos de que o requisito da publicidade foi observado na 
licitação em lide, haja vista a ampla divulgação do certame, cujo aviso foi divulgado na 
Imprensa Nacional, em jornal diário de grande circulação no Estado (Correio de Sergipe), 
no sítio institucional e no Portal de Compras do Governo Federal. Nesse portal, pode-se 
verificar, mediante o “Termo de Retirada de Edital”, o número de empresas que tiveram 
acesso às informações divulgadas. Por meio desses instrumentos, muitas empresas 
entraram em contato com a CPL procurando obter informações ou esclarecimentos 
acerca do pleito. 
Estes têm sido os meios oficiais e eficientes para que o IFS exteriorize suas licitações e 
amplie a competição. Assim sendo, cremos que o princípio da publicidade não restou 
prejudicado. Ademais, o próprio jornal Correio de Sergipe, conforme informações 
prestadas pelo seu setor comercial, tem ampla circulação no município da Entidade 
Licitante. O periódico apresenta tiragem de 5.000 exemplares (terça a sábado) e 7.000 
exemplares (domingo) em Aracaju.  
Deficiência IV. Quem expede o instrumento convocatório é a própria Comissão 
Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, a qual recolhe as 
informações técnicas da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para inseri-las 
no edital. De fato, houve o lapso de não se rubricar todas as folhas do edital. Tal falha 
será corrigida com a rubrica, a posteriori, dos membros que assinaram o instrumento 
convocatório, tomando-se o cuidado para que nas próximas licitações sejam 
observados, de forma completa, os ditames do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93.     
Deficiência V. Como se entendia que a Concorrência nº 01/2014 era uma repetição das 
licitações anteriormente desertas, não havendo alteração nas cláusulas editalícias e 
contratuais que demandassem apreciação jurídica, julgou-se que não haveria 
necessidade de novo parecer jurídico, sendo suficiente aquele acostado à fl. 382 à 387 
do processo. Todavia, como prática procedimental futura, nessas possíveis situações 
submeter-se-á o processo à análise da Procuradoria Jurídica do IFS para que esta emita 
novo parecer ou manifeste-se quanto à ratificação de parecer já lavrado nos autos.    
Deficiência VI. Conforme item “n” da cláusula sétima do edital da Concorrência nº 
01/2014, a ata circunstanciada da sessão pública é gerada no próprio Siasgnet (Sessão 
Pública), a exemplo do que acontece nas licitações da modalidade Pregão. Nesta ata, o 
próprio Sistema elenca todas as informações ocorridas nas reuniões (mormente na 
abertura da sessão e no julgamento da habilitação e das propostas dos concorrentes), 
consoante o que se pode observar nas fls. 1465, 1466, 2660, 2661, 2722, 2723 e 2724 
dos autos. Os licitantes têm pleno acesso à ata eletrônica no sistema Comprasnet, o que 
os cientifica do registro de todos os fatos ocorridos na sessão, mantendo-se a 
transparência dos procedimentos. Dessa forma, prescindimos de uma ata lavrada nos 
moldes solicitados pelo Controle Interno. 
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Todavia, se a Audint entende que, ainda assim, faz-se necessária uma ata paralela à do 
Sessão Pública, não há óbice em se seguir, doravante, esta recomendação. 
Deficiência VII. A publicação dos resultados das licitações no DOU, se dá mediante 
ferramenta disponibilizada no siasgnet>sessão pública, e apenas quando aparecem 
interessados ao pleito. Nessa situação, o próprio Sistema questiona o usuário operador 
se este deseja publicar o resultado. Não vislumbramos no Siasgnet nenhuma opção para 
publicação de resultado de licitação deserta na modalidade Concorrência. Por isso, as 
informações sobre o manifesto desinteresse ficaram restritas às informações constantes 
nos despachos à fl. 989 (Concorrência 12/2013) e à fl. 1124 (Concorrência 13/2013). 
Procuraremos junto à Rede Serpro informações sobre se é possível divulgar o resultado 
de uma licitação deserta via Siasg. Acerca dos fundamentos da revogação, consultada a 
autoridade competente, foi autorizada a republicação do certame sob nova numeração, 
a saber: Concorrência nº 01/2014. No caso concreto, revogou-se, no Sistema, a licitação 
por mera questão operacional (não por interesse público ou conveniência), uma vez que 
não se podia fazer uso da mesma numeração da concorrência anterior, já que o Siasg 
emitira crítica, podendo-se, no entanto, utilizar o mesmo número do processo. Daí, 
entendemos que a autoridade competente não necessitou fundamentar a “revogação”, 
já que se tratava de repetição sob outra sequência numérica da UASG licitante. Como 
cautela, e para aperfeiçoar a instrução processual, recomendar-se-á que as providências 
tomadas em cada circunstância administrativa sejam expressamente formalizadas e 
relatadas pelo agente público responsável pela decisão.  
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece as deficiências relatadas anteriormente. 
 
Em relação às deficiências I, II e V, ressalta-se que a DIPOP realizará consulta aos setores 
envolvidos quanto à possibilidade de instauração de novos processos administrativos 
para licitações revogadas/desertas de modo a instruir os novos processos de toda 
documentação necessária para atendimento às normas legais vigentes. 
 
Quanto à deficiência III, em que pese ter havido a publicação em jornal de grande 
circulação estadual, em função de a licitação 12/2013 e 13/2013 terem sido desertas, 
faz-se necessário observar as possibilidades ampliação da publicidade de processos 
licitatórios de grande vulto, através da publicação de mais de um jornal, uma vez que no 
caso de Aracaju temos jornais de grande circulação municipal que também são jornais 
de circulação estadual, com intuito de aumentar o número de participantes no certame, 
aumentando assim a competitividade. 
 
Quanto à deficiência VI, observa-se na Ata de Habilitação, fl.1465/1466 que não há 
assinatura dos licitantes presentes, como também não há assinatura de alguns membros 
da comissão, o que contraria as disposições no art. 43, § 1º da Lei 8.666/93. Ressalta-se 
que, independente do procedimento estabelecido pelo sistema, deverá ser observado 
pela Comissão de Licitação o disposto nas normas legais vigentes, mormente à 
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assinatura dos licitantes presentes, como também a assinatura dos membros da 
comissão, de modo a tornar o processo mais transparente. 
 
Quanto à deficiência VII, ressalta-se a afirmação de que a DIPOP irá procurar junto à 
Rede Serpro informações sobre se é possível divulgar o resultado de uma licitação 
deserta via Siasg, como também, nos casos de revogação, recomendará “que as 
providências tomadas em cada circunstância administrativa sejam expressamente 
formalizadas e relatadas pelo agente público responsável pela decisão”. Assim, caso o 
sistema SiasgNet não possibilite a publicação de editais concorrências públicas que 
tenham sido desertas ou fracassadas, que seja realizada a publicação por outros meios.  
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Instaurar novo processo administrativo, nos casos em que a licitação tenha sido 
revogada/deserta, instruindo o mesmo de toda a documentação necessária a 
demonstrar a ação tempestiva da administração para atender às normas legais vigentes 
no que diz respeito a processos licitatórios de obras e serviços de engenharia. 
 
Recomendação: 002 
Providenciar tempestivamente, quando se tratar de licitações de grande vulto, 
publicação em jornal diário de grande circulação municipal, quando houver, conforme 
disposições do inciso III, art. 21 da Lei nº 8.666/93.  
 
Recomendação: 003 
Providenciar as rubricas dos membros da comissão de licitação em todas as folhas do 
edital do Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 
013/2013 e 001/2014, em atendimento às disposições do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 004 
Providenciar tempestivamente a assinatura dos membros da Comissão de Licitação e 
dos licitantes presentes na sessão de abertura dos envelopes na fase de habilitação, nos 
processos licitatórios vindouros do IFS, de modo a garantir o cumprimento do disposto 
no art. art. 43, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 005 
Estabelecer mecanismo de controle de modo a garantir tempestivamente a instrução 
dos autos dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia de toda 
documentação necessária a comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
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CONSTATAÇÃO: 006 
Deficiência na formalização do edital. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Quando da avaliação da Auditoria Interna quanto à Formalização do Edital foi verificado 
a ausência no preâmbulo do edital de menção ao local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, conforme 
art. 40, caput da Lei 8.666/93, in verbis: 
 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (grifou-se) 

 
Igualmente, no Acórdão nº 1.373/2003-Plenário, o TCU determinou que: 
 

9.11.1.7. faça constar, no preâmbulo do edital, o local, a data ou 
a hora para o recebimento da documentação e proposta, bem 
como o local, a data ou a hora para o início da sessão de 
abertura dos envelopes (art. 40, caput); (grifou-se) 

 
c) Causas 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à 
formalização do instrumento convocatório. 
 

d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Neste particular, alterar-se-á nos próximos certames a redação do instrumento 
convocatório, para que as informações sobre o recebimento da documentação e da 
proposta estejam devidamente inseridas no preâmbulo do edital. No caso concreto, a 
informação em pauta consta no item 3.1, retomado no item 5.8.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência no preâmbulo do edital de menção ao local, dia e hora para início 
da abertura dos envelopes, conforme art. 40, caput da Lei 8.666/93. 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2014 

                                                         PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 

25      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

 
Recomendação: 001 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 

 
CONSTATAÇÃO: 007 
Ausência nos autos da comprovação do cumprimento do prazo para providências de 
publicação do extrato do contrato. 
   
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 012/2013, 013/2013 e 
001/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Apesar de constar no processo a publicação resumida do extrato do contrato (fl. 2.832), 
não consta nos autos o comprovante das providências adotadas pela Administração 
para a sua publicação conforme parágrafo único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93, que 
estabelece, nestas palavras:  
 

Art. 61.  (...) Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento 
de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 
qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 desta Lei. (grifou-se) 

 
Assim, no caso em tela, o contrato foi assinado em 15/10/2014 e publicado no DOU em 
14/11/2014, ou seja, 30 dias após a assinatura, no entanto, a Administração tinha até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, qual seja: 07/11/2014, para 
providenciar a publicação remetendo o texto do resumo ou extrato para a Imprensa 
Oficial. 
 
Nesse toar, o carioca Jessé Torres Pereira Júnior1 em seus Comentários à Lei das 
Licitações e Contratações Públicas, traz que: 
 

A Lei nº 8.883/94 veio assinar prazo cômodo para que corra a 
publicação: até vinte dias após as “providências” da Administração 

                                 
1
 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração 

pública. 8ª Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 688. 
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(que só podem ser as de remeter o texto do resumo ou extrato para a 
Imprensa Oficial), devendo estas ser tomadas até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao da assinatura do instrumento (ou emissão deste, 
quando ato unilateral da Administração, tal como a nota de empenho, 
a autorização de compra ou a ordem de execução do serviço). (grifou-
se) 

Ademais, o esgotamento do prazo sem a publicação torna o contrato ineficaz, podendo 
trazer para a Administração, implicações relevantes, como no exemplo trazido pelo 
citado Desembargador fluminense e festejado administrativista, nestas letras: 
   

Implicação relevante está em que o atraso na publicação do resumo 
poderá assistir ao rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato por fatos ocorridos ao longo do prazo. Em tais circunstâncias, 
seria de imputar-se à Administração o dever de recompô-lo, uma vez 
que dela era a obrigação de providenciar a publicação, antes mesmo 
de dar-se início à execução do contrato. (grifou-se) 

c) Causas 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à 
comprovação do cumprimento do prazo para providências de publicação do extrato do 
contrato. 
 

d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A cláusula quinta do Contrato nº 11/2014, decorrente da Concorrência nº 01/2014, 
reza: ‘O prazo de vigência deste contrato é de 27 (vinte e sete) meses, contados do 
recebimento da Ordem de Serviço (destaque nosso), podendo ser prorrogado, 
justificadamente, e a critério da Administração. Para surtir eficácia, o contrato terá sua 
publicação no Diário Oficial da União (DOU).’ Informamos que a publicação dos 
contratos de obras é feita no Sistema de Contratos (Sicon) da Rede Serpro. Destarte, 
assim que a ordem de serviço é assinada pela Contratada, as providências são tomadas 
diretamente com a inserção dos dados do ajuste, de forma eletrônica, no referido 
Sistema. Automaticamente, as informações são direcionadas à Imprensa Nacional, que 
providencia a publicação do extrato do contrato. Este é o mecanismo usual para o 
cumprimento do art. 61 da Lei 8.666/93. Como visto, o Contrato foi assinado no dia 
15/10/2014. Porém, a Ordem de Serviço nº 07/2014 só foi emitida pela Diretoria de 
Obras e Projetos no dia 10/11/2014, tendo em vista reuniões com a Contratada para 
definições em relação ao início da obra. Conseguintemente, e levando em conta que o 
prazo contratual, conforme cláusula mencionada acima, começa a viger com a emissão 
da ordem de serviço, as providências para a publicação eletrônica só puderam ser 
tomadas e inseridas no Sistema quando da assinatura da respectiva Ordem, a qual foi 
encaminhada para a área de contratos. Este foi um caso peculiar.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
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A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece o não atendimento quanto aos cumprimentos dos prazos dispostos no art. 61 
da Lei nº 8.666/93. 
 
Recomendação 001: 
Providenciar tempestivamente a publicação do extrato resumido do contrato nos 
processos vindouros, de modo a atender as exigências das normas legais vigentes 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 008 

Ausência de Assinatura e Identificação no Projeto Básico. 

a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 
 

b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.002432/2013-79, relativo à Concorrência 
nº 01/2014, para a Construção da 1ª Etapa dos Prédios Administrativo, de Biblioteca e 
Auditoria do Câmpus Aracaju, constatou-se a ausência de assinatura e identificação no 
projeto básico por profissional habilitado no CREA, conforme arts. 13 e 14 da Lei nº 
5.194/66, ipsis litteris: 

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho 
de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer 
particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores 
forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. 
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, 
laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da 
assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou 
firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional 
que os subscrever e do número da carteira referida no Ed. extra 56. 

 
Ressalte-se, ainda, que fora acostada, à fl. 508, Vol. III, a assinatura e identificação do 
Projeto Básico por profissional habilitado no CREA, contudo, referente a Concorrência nº 
012/2013, o mesmo não ocorrendo com o Projeto Básico da Concorrência nº 01/2014, 
ou seja, em outra Concorrência totalmente distinta daquela. 
 
c) Causas 
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Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à assinatura 
e identificação no projeto básico de profissional habilitado no CREA. 
 

d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 001/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Foi verificada assinatura e identificação do autor do Projeto Básico na fl. 151v do 
referido processo, quando da realização da sua primeira tramitação. O lapso de não 
assinar e identificar o Projeto Básico ocorreu nas etapas subsequentes, justificado pelo 
número de alterações e republicações do certame.  
Tal falha será corrigida com a assinatura, a posteriori, do autor do Projeto Básico, 
tomandos e o cuidado para que nas próximas licitações tal documento observe os 
ditames do art. 40, §1º da Lei 8.666/93.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência de assinatura e identificação no projeto básico de profissional 
habilitado no CREA nos autos do 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 
001/2014. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar a assinatura e identificação no projeto básico de profissional habilitado no 
CREA no Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 001/2014, em 
atendimento às disposições dos arts. 13 e 14 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 

CONSTATAÇÃO: 009 

Ausência de Planta de Localização. 

a) Evidências: 

Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 001/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
OT – IBR 001/2006. 
 
b) Fato: 

Analisando o processo físico em epígrafe, percebe-se que não foram disponibilizadas as 
plantas de localização do empreendimento, de modo que as mesmas fossem suficientes 
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e adequadas, conforme determinação do item 5.1 da OT – IBR 001/2006, e inciso IX, do 
art. 6º, e art. 12, ambos da Lei 8.666/93, e, in litteris: 

 
5.1 Desenho 
Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a 
permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, 
dimensões, funcionamento e especificações, perfeitamente definida 
em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às 
normas técnicas pertinentes. 
_________________________________________________________ 
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...) 
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 
de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização 
das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
(...) 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 
serão considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e 
operação; 
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V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 
VII - impacto ambiental.  

 

c) Causas 
Falha na instrução processual no tocante à composição do projeto básico. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 004/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A planta de situação existe e a DIPOP providenciará que se acostem aos autos do 
processo licitatório as Plantas de Situação impressas, fornecerá a essa Audint uma 
Planta de Situação impressa, e tomará como providência permanente que essa prática 
seja adotada nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência da planta de localização nos autos do Processo IFS nº 23060.002432/2013-79. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou uma cópia da planta de localização em atendimento à SA 
nº 002/2015/AUDINT, comprovando a existência de tal documento. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos da planta de localização do terreno onde será realizada 
a obra. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
002/2015/AUDINT. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
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CONSTATAÇÃO: 010 
Ausência de Autorização do Projeto Básico. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 001/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo em epígrafe, especialmente na documentação concernente à 
Concorrência nº 001/2014, percebe-se que, apesar do Projeto Básico ter sido aprovado 
na Concorrência nº 013/2013 (revogada/deserta), não consta a aprovação no Projeto 
Básico da Concorrência válida. 
 
Nesse sentido, reza o inciso I, do § 2º, do art. 7º: 
 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 
disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório; 

c) Causas 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à aprovação 
do Projeto Básico por autoridade competente. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Foi verificada a autorização do Projeto Básico na fl. 151v do referido processo, quando 
da realização da sua primeira tramitação. O lapso de não constar a autorização do 
Projeto Básico ocorreu nas etapas subsequentes, justificado pelo número de alterações 
e republicações do certame.  
Tal falha será corrigida com a autorização, a posteriori, do Projeto Básico, tomando-se o 
cuidado para que nas próximas licitações tal documento observe os ditames do art. 40, 
§ 1º da Lei 8.666/93.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência de autorização do Projeto Básico nos autos do 
23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 001/2014. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar a autorização da autoridade competente no Projeto Básico do Processo nº 
23060.002432/2013-79 – Concorrência Pública nº 001/2014, em atendimento às 
disposições do inciso I, do § 2º, do art. 7º da Lei nº 8.666/93. 
 
Recomendação: 002 
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Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 

 

2.2 CÂMPUS SÃO CRISTÓVÃO 
 
CONSTATAÇÃO: 011 
Ausência de documentação que comprove a posse o propriedade do terreno onde 
será realizada a obra. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
Relatório da Audint de nº 01/2013. 
 
b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54, relativo à Concorrência 
nº 02/2014, para a Construção do Centro de Treinamento de Cães Guias do Campus São 
Cristóvão, constatou-se a ausência da documentação que comprove a posse ou 
propriedade do terreno onde será realizada a obra. O Código Civil, Lei 10.406/2002, em 
seu art. 108, dispõe que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, 
senão vejamos: 

 
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é 
essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, 
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
(grifo nosso) 

 
Ademais, a Procuradoria Federal no Parecer Jurídico nº 281/2013 se manifestou sobre o 
tema, conforme o item 14, fl. 106, vol. I, abaixo transcrito: 
 

14) E sobre a titularidade do terreno onde será edificada a obra, é 
necessário que a Administração faça a juntada da documentação 
correspondente em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe/IFS; (grifo nosso) 

 
Cumpre registrar que, em maio de 2013, esta Auditoria Interna, quando realizou 
trabalho em Bens Imóveis, materializado pelo Relatório nº 01/2013, observou a 
existência de escritura pública indicando a propriedade do imóvel em nome do Instituto 
Federal de Sergipe. Contudo, no processo ora analisado, não fora encontrada nenhuma 
informação sobre a propriedade do terreno onde será executada a obra. 
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c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com documentação que comprove a 
propriedade/posse do local onde será realizada a obra. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“A dominialidade do terreno do Campus São Cristóvão está demonstrada em Escritura 
Pública registrada em nome do IFS, vide cópia anexa.   
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos os comprovantes de dominialidade, e 
tomará como providência permanente que essa prática seja adotada nos próximos 
processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência da comprovação de propriedade nos autos do Processo IFS nº 
23060.003366/2013-54. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou a comprovação da propriedade através da apresentação 
da Certidão de Inteiro Teor onde consta registrada a propriedade da área onde será 
construído o Centro de Treinamento de Cães Guias. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da DIPOP de que tomará providências para que, nos 
próximos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, sejam acostados aos 
autos os comprovantes de propriedade dos terrenos onde serão realizadas as obras. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, a documentação apresentada para atendimento à SA nº 
044/2015/AUDINT, de modo a tornar o processo nº 23060.003347/2014-17 mais 
transparente. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
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CONSTATAÇÃO: 012 
Ausência de documentação que comprove viabilidade técnica de construção da obra 
junto ao Município, Corpo de Bombeiros, Concessionárias e Vigilância Sanitária. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei Estadual nº 4.183, de 22 de dezembro de 1999. 
 
b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54, relativo à Concorrência 
nº 02/2014, para a Construção do Centro de Treinamento de Cães Guias do Campus São 
Cristóvão, constatou-se a ausência da documentação que comprove viabilidade técnica 
de construção da obra junto ao Município, Corpo de Bombeiros, Concessionárias e 
Vigilância Sanitária, conforme disposto, conforme disposições da Lei 8.666/93, art 6º, IX, 
como também da Lei Estadual nº 4.183/99, art. 12, § 1º,  in verbis: 
 

Lei nº 8.666/93, Art. 6º (...) IX - Projeto Básico - conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e 
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
e do prazo de execução (...) (grifo nosso) 

 
Lei Estadual nº 4.183/99, Art. 12 - Os sistemas de segurança contra 
incêndio previstos para as edificações deverão ser apresentados ao 
Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, acompanhados dos respectivos 
projetos de arquitetura, para fins de análise de conformidade com as 
normas pertinentes e posterior aprovação.  
§ 1º - Para a obtenção, junto aos órgãos municipais competentes, de 
licença e alvará de construção, reforma, modificação ou acréscimo das 
edificações classificadas nesta Lei, será necessário a aprovação dos 
respectivos sistemas de segurança contra incêndio e pânico previstos 
para aquelas edificações junto ao Corpo de Bombeiros Militar, 
podendo o CBMSE celebrar convênios nesse sentido com as Prefeituras 
Municipais. (grifo nosso)  
 

Ademais, conforme recomendações da Procuradoria Federal, no Parecer PF-
IFS/PGF/AGU nº 281/2013, às folhas 105-v, do Processo nº 23060.003366/2013-54, em 
seu item 12, quanto ao atendimento das normas de urbanização, importando “lembrar-
se da necessidade de se providenciar o alvará de construção e suas aprovações junto 
aos órgãos competentes, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e 
concessionárias de serviços públicos, enfim todas as licenças e autorizações para o 
empreendimento”. 
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Em que pese à recomendação da Procuradoria Federal da Instituição, não ficou 
demonstrado no processo à existência de tais autorizações dos órgãos 
supramencionados nem tampouco justificativa para o não atendimento da 
recomendação. 
 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com documentação que comprove 
viabilidade técnica de construção da obra junto ao Município, Corpo de Bombeiros, 
Concessionárias e Vigilância Sanitária.  
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“Seguem abaixo as justificativas discriminadas por Órgão licenciador: 
- CBM: O projeto de combate a incêndio dos prédios do CTCG está sendo elaborado pela 

DIPOP, devido à não aceitação, por parte do CBM/SE, do projeto padrão que segue as 
Normas e Instruções técnicas do Estado de Santa Catarina;  
- Energisa: não se faz necessário licenciamento na concessionária, tendo em vista que a 
rede elétrica é interna ao campus e foi dimensionada para atender à demanda do CTCG;  
- DESO: não se faz necessário licenciamento na concessionária, tendo em vista que o 
campus de São Cristovão possui sistema de abastecimento de água próprio; 
- Vigilância Sanitária: a autorização do presente Órgão somente se faz necessária 
quando para fins comerciais.”  
 
e) Análise da Manifestação: 
Não obstante a apresentação da resposta apresentada pela DIPOP, restam ausentes do 
processo a comprovação de viabilidade técnica junto ao Município de São Cristóvão e ao 
Corpo de Bombeiros, como também não foi apresentado nenhum protocolo de 
requerimento junto aos mesmos que comprove que esse procedimento foi realizado de 
forma tempestiva pela administração. 
 
Salienta-se a importância da apresentação de protocolos junto aos órgãos competentes 
no processo, especialmente as concessionárias públicas, de modo a comprovar atuação 
da gestão para atender as normas legais existentes quanto à realização de obras e 
serviços de engenharia, como também as devidas justificativas pelo seu não 
cumprimento de modo a tornar o processo mais transparente.  
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
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Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, a documentação apresentada para atendimento à SA nº 
044/2015/AUDINT, como também as devidas justificativas pelo seu não cumprimento. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 

 
CONSTATAÇÃO: 013 
Ausência de consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão competente e 
devida licença prévia do empreendimento. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. 
 
b) Fato: 
Em análise ao processo nº 23060.003366/2013-54, não foi identificada consulta prévia 
de impacto ambiental do empreendimento junto ao órgão competente, como também 
não foi localizada a devida licença prévia, conforme disposto no art.  2º, caput, da 
Resolução CONAMA nº 237/97: 
 

Art. 2º A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. (grifo nosso) 

 
 

Observamos que tanto a Resolução CONAMA supramencionada, como em Acórdãos do 
TCU (Acórdão nº 2.012/2009 Plenário; Acórdão n° 3.051/2009 - Plenário) prevêem a 
necessidade de obtenção de licença prévia do empreendimento, junto ao órgão 
competente, antes da elaboração do projeto básico, senão vejamos: 

 
Acórdão TCU 2.012/2009 – Plenário 9.1.2. providencie, 
tempestivamente, nas próximas licitações de obras e serviços de 
engenharia realizadas em todos os campi no Estado de Sergipe, a 
obtenção da licença prévia dos empreendimentos, condicionando a 
aprovação do projeto básico à licença ambiental prévia, aprovada 
pela autoridade competente, consoante art. 8º, inciso I, da Resolução 
CONAMA nº 237/97, c/c o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei nº 
8.666/93; (grifo nosso) 
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Acórdão TCU 3.051/2009 – Plenário 9.1.13.4. obtenha licença 
ambiental prévia válida concedida pelo órgão ambiental competente 
antes da fase de projeto básico, a fim de assegurar que o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento esteja 
contemplado, nos termos do art. 12, inciso VII da Lei 8.666, de 1993; 
(grifo nosso) 
 

Nesse mesmo sentido, alertou a Procuradoria Federal Junto ao IFS, no seu Parecer nº 
281/2013, às fls. 105 v. do referido processo, quanto à necessidade de obtenção de  
licença ambiental do empreendimento, in verbis: 
 

11) Ainda sobre o projeto básico, falta a juntada nos autos dos 
projetos complementares e plantas (anexo XII do Edital – f.99-v), e 
também informações sobre a licença ambiental do empreendimento, 
o que deve ser providenciado pela Administração; (grifo nosso) 

 
Não obstante à recomendação da Procuradoria Jurídica da Instituição, não ficou 
demonstrado no processo à realização de consulta prévia quanto ao impacto ambiental 
junto ao órgão competente, nem tampouco justificativa, por parte da gestão, quanto à 
ausência desse procedimento. 

 
 

c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com a comprovação de consulta prévia de 
impacto ambiental junto ao órgão competente, bem como da Licença Ambiental Prévia. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
 
“A DIPOP procedeu com consulta à Administração Estadual de Meio-Ambiente de 
Sergipe/ADEMA, com protocolo de nº 2015-000086/TEC/LS-0001, e análise em 
tramitação. 
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório os protocolos e 
licenças obtidas, e tomará como providência permanente que essa prática seja adotada 
nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Não obstante a apresentação da resposta pela DIPOP, restam ausentes do processo a 
comprovação de consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão competente, 
como também da devida licença prévia do empreendimento. 
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Contudo, a DIPOP encaminhou cópia do protocolo nº 2015-000086/TEC/LS-0001 
referente à consulta realizada junto à ADEMA, datada de 08/01/2015, em atendimento 
à SA nº 044/2014/AUDINT. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos autos da consulta prévia de impacto ambiental do 
empreendimento junto ao órgão competente, como também a devida licença ambiental 
prévia. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em parte, 
porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar, tempestivamente, nas próximas licitações de obras e serviços de 
engenharia que seja realizada consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão 
competente e solicitação da devida licença prévia do empreendimento. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 014 
Ausência de Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002; 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, de 19 de janeiro de 2010. 
 
 
b) Fato: 
Em análise ao processo nº 23060.003366/2013-54, constatou-se a ausência de Projeto 
de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PRGCC, conforme disposições do 
art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010, como também disposições 
do art. 8º, § 1º e § 2º da Resolução CONAMA nº 307/2002, in verbis:  
 

IN SLTI/MPOG nº 01/2010 - Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do projeto 
básico ou executivo,  de obras e serviços de engenharia, devem ser 
elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a 
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utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 
ambiental, tais como: (...) § 2º O Projeto de Gerenciamento de 
Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em 
conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes. 
(grifo nosso) 
 
Resolução CONAMA nº 307/2002 - Art. 8º Os Projetos de 
Gerenciamentos de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e 
implementados pelos geradores não enquadrados no artigo anterior e 
terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. § 1º 
O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de 
empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como 
objeto de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado 
juntamente com o projeto do empreendimento para análise do órgão 
competente e do poder público municipal, em conformidade com o 
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil. § 2º O Projeto de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil 
das atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
ambiental, deverá ser analisado dentro do processo, junto ao órgão 
competente. (grifo nosso) 
 
 

Ocorre que, no processo auditado, não constam a apresentação de tal documentação 
nem tampouco justificativa para não existência do mesmo. 
 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com o Projeto de Gerenciamento de 
Resíduo de Construção Civil – PRGCC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A DIPOP elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 
da obra e providenciará que se acoste aos autos do processo licitatório o PGRCC e 
tomará como providência permanente que essa prática seja adotada nos próximos 
processos licitatórios”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) nos autos 
do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54. 
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Contudo, a DIPOP encaminhou uma cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) em atendimento à SA nº 044/2014/AUDINT. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos autos do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) da obra. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
044/2014/AUDINT. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 015 
Ausência de ART do Projeto Básico. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Lei nº 6.946, de 07 de dezembro de 1977; 
Resolução CONFEA nº 361, 10 de dezembro de 1991. 
 
b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54, relativo à Concorrência 
nº 02/2014, para a Construção do Centro de Treinamento de Cães Guias do Campus São 
Cristóvão, constatou-se a ausência da Anotação de Registro Técnico – ART para o 
Projeto Básico, conforme preceitua os artigos 1º e 2º da Lei 6.946/77, in verbis: 
 

Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 
prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, 
à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de 
Responsabilidade Técnica" (ART). Art 2º - A ART define para os efeitos 
legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, 
arquitetura e agronomia. (grifo nosso) 

 

Ademais, a Resolução CONFEA nº 361/91, em seu art. 7º, como também a Súmula do 
TCU nº 260/2010 traz expressamente a obrigatoriedade de ART quando da elaboração 
do Projeto Básico, senão vejamos: 
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Resolução CONFEA nº 361/91 Art. 7º - Os autores do Projeto 
Básico, sejam eles contratados ou pertencentes ao quadro técnico do 
órgão contratante, deverão providenciar a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, instituída pela Lei Federal nº 6.496, 
de 07 DEZ 1977, e regulamentada através de Resoluções específicas do 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA. 
(grifo nosso) 
 
SÚMULA Nº 260 - “É dever do gestor exigir apresentação de Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, 
supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com 
indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, 
especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma 
físico-financeiro e outras peças técnicas.” (grifo nosso) 
 

Ressalte-se, ainda, que fora acostada, às fls. 276 a 277, Vol. I, a ART referente à 
elaboração do orçamento detalhado, assinado pela Engenheira Verônica Nascimento 
Viana dos Santos, em cumprimento a Resolução CONFEA nº 361/91. Contudo, não fora 
apresentada a ART emitida por Fabrício de Oliveira Galvão, Engenheiro Civil responsável 
pela elaboração do Projeto Básico, conforme fl. 147, Vol.I.  Além disso, foram 
apresentadas as ART’s que referem-se ao Projeto Estrutural, ao Projeto Hidráulico e ao 
Projeto Preventivo de combate contra incêndio do Centro de Treinamento de Cães 
Guias de Camboriú-SC, do Instituto Federal Catarinense, às fls.278 a 280, Vl. I, não 
sendo, portanto, referentes ao objeto da Concorrência nº 02/2014. 
 
c) Causas: 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com a devida ART do Projeto Básico. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Seguem anexas as ARTs dos projetos arquitetônico e complementares elaborados por 
técnicos da equipe de apoio técnico/DIPOP.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Quando da visita pela Audint a DIPOP, no dia 19/12/2014, os responsáveis pelos 
processos de licitações de obras e serviços de engenharia informaram que o projeto 
básico do Centro de Cães Guias (CTCG) do Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus 
Camboriú, é padrão para todos os CTCG que estão sendo implantados em todo o país, 
sendo, portanto, de responsabilidade dos engenheiros que o elaboraram. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou as ARTs do Projeto Básico, como também dos demais 
projetos que foram elaborados e/ou alterados pela equipe de apoio técnico/DIPOP, em 
resposta à SA nº 044/2014/AUDINT. 
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Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
044/2014/AUDINT. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 016 
Ausência de rubricas nas folhas do edital. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54, relativo à Concorrência 
nº 02/2014, para a Construção do Centro de Treinamento de Cães Guias do Campus São 
Cristóvão, constatou-se que a ausência de rubricas em todas as folhas do edital, 
contrariando as disposições do art. 40, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ipis litteris: 
 

Art. 40.  § 1o  O original do edital deverá ser datado, rubricado em 
todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, 
permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias 
integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos 
interessados. 
 

Ressalta-se que o mesmo encontra-se assinado em sua última folha, contudo as demais 
folhas do edital não foram rubricadas, conforme disposto no artigo supracitado. 
 
c) Causas: 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à 
formalização do instrumento convocatório. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
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“De fato, houve o lapso de não se rubricar todas as folhas do edital. Tal falha será 
corrigida com a rubrica, a posteriori, dos membros que assinaram o instrumento 
convocatório, tomando-se o cuidado para que nas próximas licitações tal documento 
observe os ditames do art. 40, § 1º da Lei 8.666-93.” 

 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência de rubrica em todas as folhas do edital pela autoridade que o expediu 
contrariando o do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar as rubricas dos membros da comissão de licitação em todas as folhas do 
edital do Processo nº 23060.003366/2013-54– Concorrência Pública nº 002/2014, em 
atendimento às disposições do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 017 
Ausência de informações sobre o cadastramento da obra no SIMEC e suas devidas 
atualizações. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003366/2013-54; 
Portaria MEC nº 9, de 31 de dezembro de 2009. 
 
b) Fato: 
Da análise dos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54, relativo à Concorrência 
nº 02/2014, para a Construção do Centro de Treinamento de Cães Guias do Campus São 
Cristóvão, não foi localizadas informações sobre o cadastramento das obras no SIMEC e 
suas devidas atualizações. 
 
Segundo a Portaria MEC nº 9, de 31 de dezembro de 2009, em seu art. 3º, § 1º, torna 
obrigatório o cadastramento das obras contratadas pelo Ministério da Educação, suas 
autarquias e Fundações, no Módulo de “Monitoramento de Obras” do SIMEC, senão 
vejamos: 
 

Art. 3º Todas as unidades orçamentárias vinculadas ao MEC utilizarão 
planos internos específicos para cada obra, objetivando o respectivo 
monitoramento da execução e dos custos.  § 1º As obras contratadas 
pelo Ministério da Educação, suas autarquias e fundações, serão 
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obrigatoriamente cadastradas no Módulo “Monitoramento de 
Obras” do SIMEC, utilizando-se, prioritariamente, os códigos 
identificadores de PI gerados pelo Sistema, admitindo-se os oriundos 
de outra Unidade Orçamentária da União. (grifo nosso) 

 
c) Causas: 
Falha nos controles internos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
Por meio do Memorando nº 002/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Seguem anexas as informações sobre o cadastramento da obra no SIMEC.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Analisando a manifestação da unidade, percebe-se a pertinência das informações 
apresentadas pela DIPOP, razão pela qual não se justifica a manutenção do achado, em 
conseqüência, não há recomendação. 

 
 
2.3 CÂMPUS POÇO REDONDO 
 
CONSTATAÇÃO: 018 
Ausência de documentação que comprove a propriedade/posse e viabilidade técnica 
da construção da obra, junto ao Município, Corpo de Bombeiros, Concessionárias e 
Vigilância Sanitária. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 
Relatório da Audint de nº 01/2013; 
Lei Municipal nº 310/2011 (Município de Poço Redondo). 
 
b) Fato: 
Apesar de constar Escritura Pública de Doação (fls. 208/209) do imóvel realizada pela 
Prefeitura ao IFS e Lei Municipal nº 310/2011 (fl. 211), na Certidão de Inteiro Teor (fl. 
210) consta como proprietária a Prefeitura, não tendo sido acostada aos autos a 
documentação que comprove a propriedade/posse do terreno objeto deste certame, 
bem como não existe documentação comprovando a viabilidade técnica da construção 
junto ao Município, Concessionárias e Vigilância Sanitária, consubstanciadas por meio 
de autorizações e licenças. 
 
A Lei nº 10.406/02 que institui o Código Civil brasileiro dispõe em seu art. 1.245 a 
necessidade de registro do título translativo (Escritura Pública de Compra e Venda, 
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Doação e etc.), no Registro de Imóveis, a fim de que se promova a transferência da 
titularidade do imóvel, ipsis litteris:   
 

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro 
do título translativo no Registro de Imóveis. 
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel. 
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a 
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 
adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 

 
Cumpre registrar que, em maio de 2013, esta Auditoria Interna, quando realizou 
trabalho em Bens Imóveis, materializado pelo Relatório nº 01/2013, recomendou, na 
Constatação nº 11, que o Câmpus Aracaju promovesse a regularização da situação de 
utilização do imóvel junto à SPU/SE ou verificasse a possibilidade de transferência da 
propriedade para o IFS, uma vez que naquela época o imóvel constava na certidão de 
inteiro teor, pertencer a Fazenda Nacional.  
 

Recomendação: 001 
Promover a regularização da situação de utilização de imóvel junto à 
SPU/SE, verificando inclusive a possibilidade de sua transferência 
para o patrimônio do IFS, a exemplo do ocorrido em relação ao imóvel 
da antiga escola agrotécnica, atual Campus São Cristóvão, que passou 
a integrar o patrimônio próprio do IFS. 

 
Sobre este tema a Procuradoria Federal no PARECER PF-IFS/PGF/AGU Nº 087/2014 
lavrado nos autos da Concorrência Pública nº 006/2014, junto ao IFS se manifestou, 
conforme Item 11 “n” (fl. 152-v) abaixo transcrito: 
 
 

n) E sobre a titularidade do terreno onde será edificada a obra, é 
necessário que a Administração faça a juntada da documentação 
correspondente em nome do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe/IFS;  
 

Ademais, não foi possível visualizar no processo as licenças e autorizações para o 
empreendimento, como o alvará da construção aprovados junto ao Município de Poço 
Redondo, Corpo de Bombeiros (apesar de existir o protocolo), Concessionárias e 
Vigilância Sanitária, apesar de alertado pela Procuradoria Federal no parecer jurídico 
lavrado nos autos da Concorrência Pública nº 006/2014, à fl. 152-v: 

 
l) Quanto ao atendimento das normas de urbanização, importa 
lembra-se da necessidade de se providenciar o Alvará de construção e 
suas aprovações junto aos órgãos competentes, como prefeitura 
Municipal, Corpo de Bombeiros e concessionárias de serviços públicos, 
enfim todas as licenças e autorizações para o empreendimento, o que 
deve ser verificado pela Administração;  
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c) Causas 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com a comprovação da propriedade/posse 
e viabilidade técnica da construção da obra, junto ao Município, Corpo de Bombeiros, 
Concessionárias e Vigilância Sanitária. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A DIPOP providenciou a consulta aos órgãos licenciadores municipais e estaduais 
responsáveis pela liberação da realização de obras e construções, dentre os quais 
elenca: 

a) O terreno ocupado pelo Câmpus Poço Redondo conta com Escritura Pública de 
Doação lavrada à folha 134 do livro 01 do Cartório do 1º Ofício de Notas 
Protestos e Títulos da Comarca de Poço Redondo, Município do Estado de 
Sergipe. O IFS dispõe ainda de Certidão de Uso e Ocupação do Solo expedida 
pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo; 

b) Os projetos referentes à obtenção do licenciamento junto ao Corpo de 
Bombeiros Militares do Estado de Sergipe – CBM/SE – foi protocolado em 
20/08/2013 sob o número 5690/2013. Entretanto, o CBM/SE não se manifestou 
quanto a aprovação até o presente. 

c) A viabilidade técnica quanto ao fornecimento de energia elétrica conta na CE-
1306/2014 DCMD expedida pela empresa Energisa – concessionária estadual – 
em 11 de julho de 2014. 

d) O Atestado de Viabilidade Técnica de Abastecimento de Água 006/2011 expressa 
a viabilidade técnica de abastecimento de água. 

e) A destinação adequada de esgotos fica assegurada e condicionada aos aspectos 
grafados à Licença de Instalação 353/2014 expedida pela Administração Estadual 
de Meio Ambiente – ADEMA – protocolada em 30/10/2014 e emitida em 
26/12/2014. 

f) Como grafado acima, a Licença de Instalação 353/2014 emitida em 26/12/2014 
pela ADEMA atesta que o Campus Poço Redondo está em conformidade com a 
legislação estadual de meio-ambiente. 

g) O registro de obras junto à Vigilância Sanitária só é necessária quando o 
empreendimento possui fins comerciais, o que não é o caso do campus, que 
possui o ensino como fim principal; 
 

Convém ressaltar que a obtenção de licenças junto a parte desses órgãos é um 
procedimento moroso, e que, muitas vezes, pode comprometer a gestão da 
Administração, caso se opte por obter todas as aprovações para a realização de 
obras anteriormente ao processo licitatório, pois peças técnicas como orçamentos e 
projetos, bem como empenhos, podem vir a expirar entre o lapso de anos que 
separa a data de protocolo dos projetos nos órgãos licenciadores e a data de 
expedição das referidas licenças. 
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De todo modo, a DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo 
licitatório os protocolos e licenças obtidas, e tomará como providência permanente 
que essa prática seja adotada nos próximos processos licitatórios.” 
 

e) Análise da Manifestação: 
Quanto à comprovação de propriedade do imóvel, faz-se necessário esclarecer que 
houve um equívoco em sua solicitação, uma vez que a propriedade restou comprovada 
às fls.208/209 do processo nº 23060.003347/2014-17. 
 
Ademais, a resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez 
que reconhece a ausência de comprovação quanto à viabilidade técnica da construção 
da obra, junto ao Município, Corpo de Bombeiros, Concessionárias e Vigilância Sanitária 
nos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou cópia da Escritura Pública de Doação, da Certidão de Uso 
e Ocupação do Solo, do Protocolo de Atendimento nº 5690/2013 do Corpo de 
Bombeiros, do protocolo CE-1306/2014 DCMD da Energisa, do Atestado de Viabilidade 
Técnica de Abastecimento de Água nº 006/2011 da Companhia de Saneamento de 
Sergipe, como também da Licença de Instalação nº 353/2014 em atendimento à SA nº 
001/2015/AUDINT. 
 
Cumpre ressaltar que no protocolo CE-1306/2014 DCMD a Energisa informa que o 
projeto apresentado pelo IFS foi devolvido ao IFS para correção contendo as seguintes 
observações, ipsis litteris: 

”1. Corrigir ART no tocante à descrição dos serviços e aos códigos de 
classificação que deverão ser referentes a subestação de energia 
elétrica abrigada (cód. 1795) e subestação  de energia elétrica área 
(cód. 1796). Anexar também o comprovante de pagamento da 
ART; 

2. Falta planta baixa completa; 
3. Incluir no detalhe do suporte dos TP’s/TC’s a tubulação de ferro 

galvanizado com respectivo encaminhamento e sua fixação no 
piso, (ver desenho 18 e 19 da NDU-02); 

4. Incluir na folha 04/15 o detalhe da caixa de medição de MT, (ver 
desenho 49 NDU-02); 

5. O sistema de iluminação do cubículo de medição deverá ser com 
luminárias hermética, ou seja, fechadas. Anexar na folha 02/15 o 
modelo de luminária; 

6. Instalar chave seccionada fusível unifilar geral, precisamente na 
derivação do ramal; 

7. Enviar definição de estrutura tarifária no grupo A (ver formulário 
anexo); 

8. Corrigir nos diagramas unifiliares a posição da chave tripolar do 
disjuntor e inserir simbologia da bucha de passagem interna na 
saída do cubículo de medição; 

9. Incluir detalhe da caixa de relé (ver anexo 20, item 7, NDU-02); 
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10. Corrigir tipo chave seccionadora para fusível antes do Trafo do 
diagrama unifilar geral da folha 05.” 
 

Todavia, a DIPOP não demonstrou o atendimento quanto às observações apresentadas 
pela Energisa, nem tampouco o devido Atestado de Viabilidade Técnica expedido por 
esta quanto ao projeto apresentado. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
001/2015/AUDINT, bem como o atestado de viabilidade técnica expedido pela Energisa. 
  
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 019 
Ausência de licença ambiental prévia junto ao órgão competente. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
Resolução CONAMA 237/97; 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
b) Fato: 
Apesar de constar nos autos do processo o protocolo e o número do processo gerado 
junto à ADEMA, não consta a documentação de consulta prévia de impacto ambiental 
junto ao órgão competente, bem como não consta a Licença Ambiental Prévia. 
 
Inclusive a Procuradoria Federal no PARECER PF-IFS/PGF/AGU Nº 087/2014 lavrado nos 
autos da Concorrência Pública nº 006/2014, junto ao IFS se manifestou, conforme o 
item 11 “k” (fl. 152-v) abaixo transcrito, sinalizando a necessidade da licença. 
 

k) Ainda sobre o projeto básico, falta a juntada nos autos dos projetos 
complementares e plantas (anexo XII do edital – f. 147), e também 
informações sobre a licença ambiental do empreendimento, o que 
deve ser providenciado pela Administração; (grifou-se) 
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A Resolução CONAMA 237/97 traz, em seu Anexo I, um rol de atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental. Para as atividades lá listadas, o licenciamento é essencial. No 
entanto, essa relação é exemplificativa e não pretende esgotar todas as possibilidades, o 
que seria impossível, mas funciona como norteador para os empreendedores. 
Atividades comparáveis ou com impactos de magnitude semelhante têm grande 
probabilidade de também necessitarem de licenciamento.  
 

Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. (grifou-se) 

 
Considerando que não há como fixar, de forma definitiva, as atividades que causam 
degradação ou mesmo o grau de alteração adversa ocasionado, caberá consulta ao 
órgão ambiental para determinar se o empreendimento necessita de licenciamento. Há, 
porém, atividades que, conforme a legislação vigente, já se sabe que devem ser 
necessariamente licenciadas, conforme art. 2º, §1º da Resolução CONAMA 237/97: 
“Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução.” 
 
Nesse sentido, o Acórdão nº 2.012/2009-Plenário do TCU, em caso análogo, assim 
determinou: 
 

9.1.2. providencie, tempestivamente, nas próximas licitações de obras 
e serviços de engenharia realizadas em todos os campi no Estado de 
Sergipe, a obtenção da licença prévia dos empreendimentos, 
condicionando a aprovação do projeto básico à licença ambiental 
prévia, aprovada pela autoridade competente, consoante art. 8º, 
inciso I, da Resolução CONAMA nº 237/97, c/c o disposto no art. 12, 

inciso VII, da Lei nº 8.666/93; (grifou-se) 
 
Igualmente, no Acórdão nº 3.051/2009-Plenário, o TCU determinou que: 
 

9.1.13.4. obtenha licença ambiental prévia válida concedida pelo 
órgão ambiental competente antes da fase de projeto básico, a fim 
de assegurar que o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento esteja contemplado, nos termos do art. 12, inciso 
VII da Lei 8.666, de 1993; (grifou-se) 

 
Ademais, a consulta ao órgão ambiental para verificar a necessidade de licenciamento 
se faz imprescindível, para evitar a possibilidade de o empreendedor incorrer nas 
penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). 
 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2014 

                                                         PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 

50      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. (grifou-se) 

 

c) Causas 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com a comprovação de consulta prévia de 
impacto ambiental junto ao órgão competente, bem como apresentação da Licença 
Ambiental Prévia. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A DIPOP procedeu com consulta à Administração Estadual de Meio-Ambiente de 
Sergipe/ADEMA, e obteve Licença de Instalação 353/2014 para o campus Poço Redondo 
expedida em 26/12/2014, válida até 26/12/2017. 
A DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório os protocolos e 
licenças obtidas, e tomará como providência permanente que essa prática seja adotada 
nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que não 
consta a comprovação de consulta prévia de impacto ambiental junto ao órgão 
competente, como também a devida licença prévia do empreendimento nos autos do 
Processo IFS nº 23060.003347/2014-17. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou cópia da Licença de Instalação nº 353/2014, expedida 
em 26/12/2004, em atendimento à SA nº 001/2015/AUDINT. 
 
A Resolução CONAMA nº 237/97, dispõe em seu art. 8º, quanto aos tipos de licença que 
devem ser expedidas na localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de empreendimentos: 
 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento 
do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e 
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação; 
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 



                                                          RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 005/2014 

                                                         PROCESSOS LICITATÓRIOS DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 

51      Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. 49020-390 - Aracaju/Sergipe 
                                    Tel.: (79) 3711-1854/1880, email: audint@ifs.edu.br                      
 

 

constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 
constituem motivo determinante; 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental 
e condicionantes determinados para a operação. 
Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada 
ou sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do 
empreendimento ou atividade. (grifo nosso) 

 

A despeito da apresentação da Licença de Instalação nº 353/2014, que se constitui 
etapa posterior à emissão da Licença Prévia, não restou comprovado no processo nº 
23060.003347/2014-17 às providências adotadas pela DIPOP quanto à consulta prévia 
de impacto ambiental junto ao órgão competente, bem como não consta a Licença 
Ambiental Prévia expedida pelo mesmo, de modo a demonstrar a tempestividade das 
ações da administração no intuito de atender às normas legais vigentes. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
001/2015/AUDINT, como também a documentação comprobatória de consulta prévia 
de impacto ambiental junto ao órgão competente e a licença ambiental prévia. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 020 
Deficiências na composição do processo licitatório. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Quando da avaliação da Auditoria Interna quanto à Composição do Processo licitatório 
foi verificado a ausência de alguns requisitos, que são imprescindíveis para o regular 
andamento do processo. Assim, enumeramos as seguintes deficiências: 
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I – Ausência de publicação do aviso, contendo o resumo do edital, em jornal de grande 
circulação no município de Poço Redondo, bem como outros meios de divulgação para 
ampliar a área de competição, mormente pelo grande vulto da licitação, conforme 
determina o art. 38, II c/c art. 21, I e III da Lei 8.666/93;  
 
II – O instrumento convocatório não foi rubricado em todas as folhas (fls. 318 a 331) 
pela autoridade que o expediu, conforme o art. 40, §1º da Lei 8.666/93;  
 
c) Causas 

Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à 
formalização do instrumento convocatório. 
 
d) Manifestação da Unidade 

Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Deficiência I. Entendemos que licitação de grande vulto é aquela cuja definição está 
delineada no inciso V do art. 6º da Lei 8.666/93, ou seja, um certame estimado em R$ 
37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais). Estamos convictos de que o 
requisito da publicidade foi observado na licitação em lide, haja vista a ampla divulgação 
do certame, cujo aviso foi divulgado na Imprensa Nacional, em jornal diário de grande 
circulação no Estado (Correio de Sergipe), no sítio institucional e no Portal de Compras 
do Governo Federal. Nesse portal, pode-se verificar, mediante o “Termo de Retirada de 
Edital” o número de empresas que tiveram acesso às informações divulgadas. Por meio 
desses instrumentos, as empresas interessadas entraram em contato com a CPL 
procurando obter informações ou esclarecimentos acerca do pleito. Estes têm sido os 
meios oficiais e eficientes para que o IFS exteriorize suas licitações e amplie a 
competição. Assim sendo, cremos que o princípio da publicidade não restou 
prejudicado. Ademais, em consulta à chefe de gabinete da Prefeitura de poço redondo, 
foi-nos informado que ‘em Poço não temos jornal. Nossa ferramenta de comunicação é 
a rádio Xingó FM em Canindé’. O Correio de Sergipe, conforme informações prestadas 
pelo seu setor comercial, circula nas cidades de Canindé e Nossa Senhora da Glória, 
próximas a Poço Redondo. 
 
Deficiência II. Quem expede o instrumento convocatório é a própria Comissão 
Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, a qual recolhe as 
informações técnicas da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, para inseri-las 
no edital. De fato, houve o lapso de não se rubricar todas as folhas do edital. Tal falha 
será corrigida com a rubrica, a posteriori, dos membros que assinaram o instrumento 
convocatório, tomando-se o cuidado para que nas próximas licitações sejam 
observados, de forma completa, os ditames do art. 40, §1º da Lei 8.666/93.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
Quanto à resposta apresentada pela DIPOP, no que tange à Deficiência I, reconhecemos 
o equívoco quanto ao solicitado na descrição do fato, considerando também 
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desnecessária a publicação em jornal de grande circulação municipal para o processo 
em análise. 
 
Ademais, a resposta apresentada pela DIPOP, no que tange à Deficiência II, corrobora o 
achado de auditoria uma vez que reconhece a ausência de rubrica em todas as folhas do 
edital pela autoridade que o expediu contrariando o do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Desse modo, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias em 
partes, porém não afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Providenciar as rubricas dos membros da comissão de licitação em todas as folhas do 
edital do Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014, em 
atendimento às disposições do art. 40, § 1º da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 021 
Deficiência na formalização do edital.  
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Constituição Federal; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Quando da avaliação da Auditoria Interna quanto à Formalização do Edital foi verificado 
a existência de local, dia e hora da realização da licitação no preâmbulo do edital, 
contudo, o mesmo preâmbulo não faz menção ao local, dia e hora para início da 
abertura dos envelopes, conforme art. 40, caput da Lei 8.666/93, in verbis: 

 
Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será 
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da 
documentação e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: (grifou-se) 

 
Igualmente, no Acórdão nº 1.373/2003-Plenário, o TCU determinou que: 
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9.11.1.7. faça constar, no preâmbulo do edital, o local, a data ou a hora 
para o recebimento da documentação e proposta, bem como o local, 
a data ou a hora para o início da sessão de abertura dos envelopes 
(art. 40, caput); (grifou-se) 

 

c) Causas 
Ausência ou não utilização de procedimentos/controles adequados quanto à 
formalização do instrumento convocatório. 
 

d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Neste particular, alterar-se-á nos próximos certames a redação do instrumento 
convocatório, para que as informações sobre o recebimento da documentação e da 
proposta estejam devidamente inseridas no preâmbulo do edital. No caso concreto, a 
informação em pauta consta no item 3.1, retomado no item 5.8.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada pela DIPOP corrobora o achado de auditoria uma vez que 
reconhece a ausência no preâmbulo do edital de menção ao local, dia e hora para início 
da abertura dos envelopes, conforme art. 40, caput da Lei 8.666/93. 
 
Recomendação: 001 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 

 
CONSTATAÇÃO: 022 
Inexistência de Justificativa para Fixação de Percentual de Subcontratação. 
  
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo em epígrafe, percebe-se a inexistência, tanto no Edital quanto no 
Contrato, de justificativa para fixação do percentual de subcontratação previsto no Item 
11.15 do Edital (fl. 327-V). 
Em fato semelhante, o Plenário do TCU através do Acórdão nº 1.045/2006 assim se 
posicionou: 

 
9.2.2.4. estabeleça nos instrumentos convocatórios, em cada caso, os 
limites para subcontratação de obra, serviço ou fornecimento, de 
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modo a evitar riscos para a Administração Pública, conforme disciplina 
o art. 72 da Lei n. 8.666/1993; 

 
Corroborando com esse entendimento, a Procuradoria Federal do IFS cobrou a 
justificativa através do ilustre Parecer PF-IFS/PGF/AGU nº 087/2014 à fl. 151, nos 
seguintes termos: 

 
8. E indo nessa linha, tal instituto foi permitida pela Administração, 
vide itens 11.15 a 11.18 da minuta do edital (f. 86v-87), a fim de não 
impossibilitar a concorrência, e ao mesmo tempo não 
descaracterizando quem seja o verdadeiro titular dos direitos e 
obrigações previstos no contrato. Além disso, foi respeitada a 
orientação do TCU no Acórdão nº 1.045/2006, ao se fixar previamente 
os limites para a subscontratação, faltando apenas a juntada nos autos 
da justificativa para tal patamar delimitado no item 11.15 (f. 86v). 

 
Em caso semelhante, a Procuradoria Federal em Parecer PF-IFS/PGF/AGU Nº 196/2013, 
exarado nos autos do processo nº 23060.002432/2013-79, destacou as seguintes 
jurisprudências do TCU: 
 

Acórdão 1.748/2009: 
Nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93, deve ser fixado, no edital, o 
percentual máximo para subcontratação, quando houver cláusula 
editalícia de permissividade, devendo essa cláusula existir, apenas, em 
hipóteses excepcionais, quando a subcontratação for estritamente 
necessária, devendo ser técnica e circunstancialmente justificados 
tanto a necessidade da subcontratação quanto o percentual máximo 
exigido. 
 
Acórdão 1.626/2010: 
 
“Ementa: alerta ao IBGE quanto à falta de clareza nas disposições 
editalícias a respeito da subcontratação, em descumprimento aos 
princípios da Administração Pública e ao disposto na Lei nº 8.666/93, 
art. 72, especialmente quanto à: a) necessidade de motivação e 
presença do interesse público; b) necessidade de prévia autorização da 
contratante; c) especificação das razões, do serviço a ser 
subcontratado e do prazo desejado; d) especificação do percentual 
máximo que poderá ser subcontratado...” 

 
c) Causas 
Decisão do gestor, considerando a possibilidade de subcontratação amparada no art. 72 
da Lei 8.666/93. 
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d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“Em atendimento ao art. 72 da LCC e às recomendações constantes no parecer da 
Procuradoria Federal junto aos IFS, justifica-se o percentual estabelecido pela equipe 
técnica da DIPOP como condizente com a natureza do contrato e com as características 
dos serviços da obra. 
A DIPOP tomará como providência permanente que essa prática seja adotada nos 
próximos processos licitatórios, de modo a evitar riscos para Administração Pública.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência de justificativa para fixação de percentual de subcontratação nos autos do 
Processo IFS nº 23060.003366/2013-54. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, justificativa para a fixação dos percentuais de 
subcontratação, como também a justificativa dos serviços possíveis de subcontratação. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO: 023 
Ausência de Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
IN SLTI/MPTO nº 01/2010; 
Resolução CONAMA nº 307/2002. 
 
b) Fato: 
Em análise ao processo nº 23060.003347/2014-17, constatou-se a ausência de Projeto 
de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PRGCC, conforme disposições do 
art. 4º, § 2º, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n º 01/2010, como também disposições 
do art. 8º, § 1º e § 2º da Resolução CONAMA nº 307/2002, in verbis:  
 

IN SLTI/MPOG nº 01/2010 - Art. 4º Nos termos do art. 12 da Lei nº 
8.666, de 1993, as especificações e demais exigências do projeto 
básico ou executivo, para contratação de obras e serviços de 
engenharia, devem ser elaborados visando à economia da 
manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo 
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de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental, tais como: (...) § 2º O Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas 
condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA, através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá 
ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos 
órgãos competentes. (grifo nosso) 
 
Resolução CONAMA nº 307/2002 - Art. 8º Os Projetos de 
Gerenciamentos de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e 
implementados pelos geradores não enquadrados no artigo anterior e 
terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. § 1º 
O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de 
empreendimentos e atividades não enquadrados na legislação como 
objeto de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado 
juntamente com o projeto do empreendimento para análise do órgão 
competente e do poder público municipal, em conformidade com o 
Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil. § 2º O Projeto de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil 
das atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
ambiental, deverá ser analisado dentro do processo, junto ao órgão 
competente. (grifo nosso) 

 
Ocorre que, no processo auditado, não constam a apresentação de tal documentação 
nem tampouco justificativa para não existência do mesmo. 
 
c) Causas 
Ausência de mecanismo de controle que garanta a instrução dos autos dos processos 
licitatórios de obras e serviços de engenharia com o Projeto de Gerenciamento de 
Resíduo de Construção Civil – PRGCC. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
“A DIPOP elaborou o Plano de Gerenciamento de resíduos da Construção Civil (PGRCC) 
da obra e providenciará que se acoste aos autos do processo licitatório o PGRCC e 
tomará como providência permanente que essa prática seja adotada nos próximos 
processos licitatórios. 
Segue anexo o PGRCC da obra e respectiva ART.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) nos autos 
do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54. 
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Contudo, a DIPOP encaminhou uma cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) em atendimento à SA nº 001/2015/AUDINT, comprovando a 
existência de tal documento. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos autos do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC) da obra. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
001/2015/AUDINT. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
 
CONSTATAÇÃO: 024 
Ausência de Planta de Localização. 
 
a) Evidências: 
Processo nº 23060.003347/2014-17 – Concorrência Pública nº 006/2014; 
Lei 8.666/93; 
OT – IBR 001/2006. 
 
b) Fato: 
Analisando o processo físico em epígrafe, percebe-se que não foram disponibilizadas as 
plantas de localização do empreendimento, de modo que as mesmas fossem suficientes 
e adequadas, conforme determinação do item 5.1 da OT – IBR 001/2006, e inciso IX, do 
art. 6º, e art. 12, ambos da Lei 8.666/93, e, in litteris: 

 
5.1 Desenho 
Representação gráfica do objeto a ser executado, elaborada de modo a 
permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando formas, 
dimensões, funcionamento e especificações, perfeitamente definida 
em plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às 
normas técnicas pertinentes. 
_________________________________________________________ 
Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
(...) 
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IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 
ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão 
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com 
clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, 
de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 
durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização 
das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso; 
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 
(...) 
Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 
serão considerados principalmente os seguintes requisitos: 
I - segurança; 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III - economia na execução, conservação e operação; 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, conservação e 
operação; 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 
durabilidade da obra ou do serviço; 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas; 
VII - impacto ambiental.  

c) Causas 
Falha na instrução processual. 
 
d) Manifestação da Unidade 
Por meio do Memorando nº 003/2015/DIPOP/IFS a Unidade se manifestou da seguinte 
forma: 
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“Por se tratar de um lote de zona rural, às margens da BR-206, a Planta de Situação 
desse campus possui dimensões que poderiam ser inadequadas ao formato do projeto 
básico, entretanto, essa Planta de Situação existe e foi fornecida aos licitantes em CD. 
De todo modo, a DIPOP providenciará que se acostem aos autos do processo licitatório 
às Plantas de Situação impressas, fornecerá a essa Audint uma planta de situação 
impressa sem escala, e tomará como providência permanente que essa prática seja 
adotada nos próximos processos licitatórios.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria uma vez que reconhece a 
ausência da planta de localização nos autos do Processo IFS nº 23060.003366/2013-54. 
 
Contudo, a DIPOP encaminhou uma cópia da planta de localização em atendimento à SA 
nº 001/2015/AUDINT, comprovando a existência de tal documento. 
 
Ressalte-se ainda, a afirmação da administração de que tomará providências para que 
seja adotada como prática, nos próximos processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia, o acostamento aos da planta de localização do terreno onde será realizada 
a obra. 
 
Destarte, as manifestações apresentadas pela Unidade foram satisfatórias, porém não 
afastaram a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
Recomendação: 001 
Acostar aos autos do processo, documentação apresentada para atendimento à SA nº 
001/2015/AUDINT. 
 
Recomendação: 002 
Elaborar e adotar Check-list para realização de licitações de obras e serviços de 
engenharia, de modo a contemplar na instrução dos seus processos todas as fases e 
documentos necessários para comprovação das ações da administração quanto ao 
atendimento às normas legais vigentes. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em face dos exames realizados, conforme definido no escopo deste trabalho, foi 
constatado entre outros achados, principalmente a ausência nos autos do processo de 
comprovação das ações da administração quanto ao atendimento dos preceitos legais 
relativos à fase preliminar dos processos licitatórios de obras e serviços de engenharia. 
 
Em alguns casos, as justificativas, bem como a documentação apresentada foram 
suficientes para sanar as falhas apontadas, de forma que não geraram recomendações.  
 
Contudo, ressalta-se a importância de instruir processos licitatórios dessa natureza de 
toda a documentação ou justificativas necessárias quanto ao atendimento ou não das 
etapas que antecedem a licitação, de modo a demonstrar a tempestividade e eficiência 
das ações da administração do IFS em atender as exigências da legislação vigente. 
 
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. 
 
Ademais, cabe ao gestor realizar um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros, por meio das ações de monitoramento às recomendações expedidas pela 
AUDINT, através do Plano de Providência Permanente e Módulo da Auditoria Interna no 
Sistema Integrado de Patrimônio Administração e Contratos - SIPAC. 
 
Os servidores listados a seguir que não tiveram suas assinaturas apostas neste relatório 
não estavam presentes, quando da geração deste documento, por motivo previsto 
legalmente. No entanto, atuaram efetivamente como membros da equipe responsável 
pela ação de controle. 
 
Aracaju/SE, 30 de janeiro de 2015. 
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