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1. APRESENTAÇÃO: 

Dispensa de Licitação representou 3,30% do total liquidado, o que resultou em R$ 

14.804.887,74 pagos no ano. Foram 1589 processos de liquidação nessa modalidade o que 

representou 25,70% do total dos processos de liquidação e pagamento. 

Foram auditados 07 processos, totalizando 150 processos de liquidação e 

pagamento, somando no ano R$ 10.108.900,77 pagos, o que representa 68,28%. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS: 

TIPO DE RELATÓRIO Preliminar 

Nº/ANO DE EMISSÃO DO 
RELATÓRIO 

03/2013 

TIPO DE AUDITORIA Ordinária 

Nº DA ATIVIDADE NO PAINT 14 – Gestão orçamentária e financeira 

ÁREA/UNIDADE AUDITADA Pró-Reitoria Administrativa (PRA) 

OBJETIVO 
Verificar se os processos por Dispensa de Licitação 
encontrados no Relatório de Auditoria Preventiva 
encontram-se adequados. 

OBJETO Processos por Dispensa de Licitação 

Nº PROGRAMA DE 
AUDITORIA 

02/2013 

AMOSTRA 
Dados obtidos do Relatório de Auditoria Preventiva 
quadro valores liquidados por fornecedor, item 
Dispensa de Licitação. 

ESCOPO DO TRABALHO 
(CRITÉRIO) 

Os sete maiores Processos com valores liquidados em 
2013 através da modalidade de Dispensa de Licitação 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 06/12/2013 à 20/12/2013 

3. RESUMO: 

O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos 
na parte 4 deste Relatório) teve como escopo (consoante Programa de Auditoria) buscar 
resposta à seguinte questão macro: (i) A formalização dos procedimentos Dispensa de 
Licitação é adequada? 
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A partir destas foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa 
gerou indícios e, com base em evidências (constantes nos autos dos processos), 
materializou-se constatações de auditoria. Para a realização da auditagem foi emitida 
Solicitação de Auditoria (SA 07/13, em 06 de dezembro), solicitando informações e 
documentos. 

Detalhamentos sobre as constatações e respectivas recomendações seguem na 
parte 5 deste Relatório. 

4. DADOS DAS AMOSTRAS: 

Processos: 

Processo Fornecedor 
Valores 

Liquidados 

23110.003987/2007-57 Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 2.507.599,32 

23110.000724/2013-34 PlanService Terceirização de Serviços Ltda. 2.049.425,20 

23110.007277/2012-63 Click Serviços Especializados de Mão de Obra Ltda. 1.765.462,64 

23110.000781/2013-13  Click Serviços Especializados de Mão de Obra Ltda. 1.604.949,49 

23110.008980/2012-99 Shelter Empresa de Vigilância Ltda. 1.056.548,50 

23110.006266/2011-85 Santa Casa de Misericórdia de Pelotas 629.808,06 

23110.002403/2013-74 Dispensa de Licitação Obras Prédio Alberto Rosa, 154. 495.107,56 

Total              68,28% 10.108.900,77 

 

5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA: 

Constatação: RAI 02/2013 Assunto: Gestão Financeira e 
Orçamentária 

Unidade Executora: 
PRA 

Constatação 
(resumo) 

Proc. 23110.000781/2013-13 sem identificação de encerramento. 

Fato 
Os processos nos casos de emergência art. 24 Inc. IV da Lei 8.666/93 não 
estão devidamente encerrados, constando ainda como abertos no sistema. 

Registro  

Recomendação (1) 

Recomenda-se que os processos contenham documento identificando o 
encerramento do processo e os mesmos nos casos de dispensa de 
licitação por emergência nos termos do art. 24 Inc. IV da Lei 8.666/93 sejam 
encerrados no sistema de tramitação de processos. 

Manifestação da 
unidade executora 

Aguardando manifestação 

Análise da AUDIN  
Posição da AUDIN Incluir no Monitoramento 

 

Constatação: RAI 02/2013 Assunto: Gestão Financeira e 
Orçamentária 

Unidade Executora: 
PRA 

Constatação (resumo) 
Proc. 23110.000781/2013-13 foi constatado o seu cumprimento dentro do 
prazo de 180 dias. 

Recomendação (1) Não há recomendação 
 

Constatação: RAI 02/2013 Assunto: Gestão Financeira e 
Orçamentária 

Unidade Executora: 
PRA 

Constatação 
(resumo) 

Processo 23110.008980/2012-99 prorrogado. 

Fato O art. 24 Inc. IV prevê o prazo de 180 dias vedada prorrogação, foi 
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constatada abertura de novo processo com a mesma finalidade, indicando 
prorrogação. Processo nº 23110.00781/2013-13. 

Registro  

Recomendação (1) 
Criar mecanismos de controle que inibam a criação de processos com a 
mesma finalidade. 

Manifestação da 
unidade executora 

Aguardando manifestação 

Análise da AUDIN  

Posição da AUDIN Incluir no Monitoramento 

 

Constatação: RAI 02/2013 Assunto: Gestão Financeira e 
Orçamentária 

Unidade Executora: 
PRA 

Constatação 
(resumo) 

Identificado que a empresa Lince - Segurança Patrimonial LTDA vencedora 
do pregão 52/2011 assumiu os postos 30 dias após o ultimo pagamento do 
contrato emergencial Processo 23110.000781/2013-13. 

Recomendação (1) Não há recomendação. 

7. CONCLUSÃO 

A obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos que dispensem ou 
declarem a inexigibilidade de processo licitatório é tratada no art. 2º, parágrafo único, inc. VII 
e no art. 50, inc. IV ambos da Lei nº 9.784/99. O Decreto nº 5.376/05 regulamenta a 
declaração de situação de emergência. 

 
A “dispensa do processo licitatório não afasta o dever do administrador em pautar 

seus atos dentro dos princípios da moralidade administrativa”. (TRF 2ª Região, AMS nº 
9502170300, DJ de 19.03.1996.) 

 
O TJ/SP entendeu que “(...) a licitação, como um dos pilares da concorrência 

pública no trato e na contratação de bens e serviços pela Administração, é inafastável, a fim 
de revestir de legalidade o ato praticado”. Dessa forma, “O administrador tem de se 
convencer de que a licitação é a regra, enquanto que a dispensa é admitida em situações 
excepcionais (...)”. (TJ/SP, Apelação com Revisão nº 218.714.5/1-00, Rel. Soares Lima, j. 
em 11.03.2004.) 

 
O art. 24 Inc. IV diz que “nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos;”. (Grifo nosso) 

Ainda, cabe registrar que a alegação de emergência é descabida quando a 
Administração não adota, no prazo hábil, as medidas necessárias para realizar a regular 
licitação. (TCU, Decisão nº 397/1996, Plenário, Rel. Min. Homero Santos, DOU de 
23.07.1996.) Para o caso de dispensa de licitação, é primordial que a situação caracterizada 
como emergencial não seja consequência da falta de planejamento ou ato de negligência 
administrativa do gestor público no exercício de suas funções. Orienta o TCU no sentido de 
que o problema pode ser evitado com a adoção de medidas de planejamento, atentando os 
gestores para o tempo que demanda para início e fim do certame licitatório. (TCU, Acórdão 
nº 694/2006, Plenário, Rel. Min. Guilherme Palmeira, DOU de 15.05.2006). 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

AUDITORIA INTERNA 

4 

Sobre a contratação de empresa de prestação de serviços para suprir deficiência 
de pessoal com fundamento em situação emergencial, o TCU considerou ilegal o ajuste por 
não estar caracterizada a situação emergencial, bem como em razão da extrapolação do 
prazo contido no preceito. (TCU, Decisão nº 55/1997, 1ª Câmara, Rel. Min. Paulo Affonso 
Martins de Oliveira, DOU de 24.03.1997.). 

A contratação direta de fundações de apoio encontra respaldo nas disposições do 
art. 24, inc. XIII, da Lei no 8.666, de 1993, que determina: (OT – AGU 14/2009) 

 
Art. 24 
(...) 
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou 
do desenvolvimento institucional, ou de instituição 
dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos; 

 
De acordo com entendimento da Advocacia-Geral da União, ”os contratos firmados 

com as fundações de apoio com base na dispensa de licitação prevista no inc. XIII do art. 24 
da Lei nº 8.666, de 1993, devem estar diretamente vinculados a projetos com definição clara 
do objeto e com prazo determinado, sendo vedada a subcontratação, a contratação de 
serviços contínuos ou de manutenção e a contratação de serviços destinados a atender as 
necessidades permanentes da instituição”. 

Atentar para que o objeto da contratação abranja necessariamente serviços 
relativos ao ensino, à pesquisa ou ao desenvolvimento institucional, o que exclui, a priori, 
serviços técnicos de informática, cursos e treinamento em ferramentas operacionais 
padronizadas (word, excel, java e access), que caracterizam atividades passíveis de 
contratação pela via licitatória. (TCU, Acórdão nº 980/2005, Plenário, Rel. Min. Marcos 
Bemquerer Costa, DOU de 22.07.2005). 

Para que a dispensa de licitação seja legítima, a contratação de fundação de apoio 
deve ser vinculada a projeto de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico que deva ser cumprido em prazo determinado e que 
resulte produto bem definido, não cabendo a contratação de atividades continuadas nem de 
objeto genérico, desvinculado de projeto específico. (TCU, Acórdão nº 777/2004, Plenário, 
Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, DOU de 02.07.2004). 

Os processos analisados se encontram encerrados e os pregões concluídos, 
reduzindo substancialmente o passivo de dispensa de licitação. 

A ação de auditoria constatou regulares os processos n° 23110.007277/2012-63 e 
23110.03987/2007-57, no que se refere a aplicação da dispensa de licitação arrimadas, 
respectivamente, nos incisos XI e XXII do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

O processo nº 23110.00724/2013-34 da empresa Planservice Terceirização de 
Serviços LTDA, com o montante de R$2.049.425,20 decorreu, conforme detida análise 
realizada nos autos do processo, no fato de que sobreveio a certame ação judicial 
impedindo que a empresa vencedora do pregão 125/11 assumisse o contrato. O último 
pagamento desse contrato emergencial ocorreu em agosto de 2013. A par disso, a Unidade 
de Auditoria incluiu nas ações de monitoramento o cumprimento do prazo legal de até 180 
dias. 
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De igual modo, a ação de auditoria, constatou a regular contratação realizada por 
intermédio do processo nº 23110.006266/2011-85 entre a Santa Casa de Misericórdia de 
Pelotas e a UFPel, na forma do inciso X do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Os laudos técnicos 
que embasam os valores dos alugueres do contrato serão objeto de oportuna ação de 
auditoria. 

O processo nº 23110.008980/2012-99 e o processo nº 23110.00781/2013-13 
arrimam-se no artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93. A ação de auditoria constatou que em 
ambos os casos foram abertos novos processos, mas com o mesmo objeto e idêntica 
finalidade de contratação emergencial de vigilância armada, o que caracteriza prorrogação. 
O processo nº 23110.00781/2013-13 sequer foi devidamente encerrado. 

 

8. ENCAMINHAMENTO: 

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 
submetemos o presente Relatório Preliminar para o pró-reitor/diretor de unidade para 
manifestação (contestações/justificativas) entendidas convenientes no prazo de 30 (trinta) 
dias (corridos) a contar do recebimento deste. 
 
Pelotas, 20 de dezembro de 2013. 


