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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 
 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO FINALDE AUDITORIA Nº 003/2018 - IFBA 

 

UNIDADE: Pró - Reitoria de Administração e Planejamento-PROAP 

 

Programade Governo: Educação de Qualidade para Todos 

Ação –QDD/2017: 2080.20RL  

 

 

 

Senhora Coordenadora, 
 

Em atendimento à Ação nº 13 - PAINT/2018, concernente às “Aquisições de Equipamentos 

de Processamento de Dados”, apresentamos o resultado finalpor ocasião da análise da 

manifestação quanto ao processo nº 23278.005282/2017-33. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

A auditoria foi realizada no período de maio a agosto de 2018, em estrita observância às 

normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. No âmbito do trabalho, o estudo se 

limitou à análise do processo de aquisição do Scanner 3D portátil que foi adquirido para 

equipar o laboratório de prototipagem do Pólo de Inovação de Salvador.  

Destaca-se que a restrição, abaixo apresentada, não inviabilizou as atividades e a elaboração 

do presente relatório de auditoria: 

 Atendimento incompleto à Solicitação de Auditoria nº. 021/2018/AUDINT.REI, de 

02/05/2018, a qual pleiteava à PROAP as informações dos contratos executados nos 

exercícios de 2016 e 2017. 
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II – OBJETIVOS 

 

1. Verificar se os procedimentos relativos ao certame licitatório estão condizentes com as 

normas que regem a matéria. 

 Houve o planejamento adequado e em conformidade com o disposto 

nas legislações aplicáveis? 

 Na seleção do fornecedor, foram observados os dispositivos legais? 

2. Verificar se os contratos estão sendo executados com a fidedignidade devida. 

 As especificações dos bens adquiridos estão condizentes com os 

especificados no Termo de Referência?  

 

III – METODOLOGIA 
 

Na etapa de levantamento de informações para a realização da auditoria, foi realizada uma 

pesquisa no site Portal da Transparência, com o objetivo de identificar o volume de gastos na 

aquisição de bens permanentes por Unidade Gestora.  

 

  Quadro 1 – Dispêndios na aquisição de bens permanentes - Ano 2017. 

Código Unidade Gestora 
Total no Ano  

(R$) 
% 

158145 Reitoria 6.222.873,27 48,8 

158411 Campus Salvador 3.670.518,89 28,8 

158409 Campus Vitória da Conquista  1.424.075,05 11,2 

158410 Campus Eunápolis 207.696,62 1,6 

* Demais Campi 1.423.710,60 11,7 

TOTAL 

 

12.741.177,83 

 

100,0 

  Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal, informações extraídas em 09/05/2018. 

  *Demais Campi: Eunápolis, Seabra, Barreiras, Feira de Santana, Jequié, Irecê, Jacobina 

  Porto Seguro, Simões Filho, Santo Amaro, Valença, Ilhéus, Camaçari e Paulo Afonso.  

 

Com base no Quadro 1 acima, verifica-se que a Reitoria despendeu 48,8% de recursos em 

bens permanentes, quase metade dos gastos realizados no corrente ano, diante disso, com base 

no critério da materialidade, selecionou-se,na primeira etapa de elaboração da amostra do 

trabalho, esta Unidade Gestora para análise dos processos de aquisição.  

 

Ainda que a resposta da solicitação de auditoria (S.A 021/2018) tenha sido encaminhada de 

forma incompleta, não houve prejuízo à identificação do objeto da auditorianoPortal 

Institucional da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP/IFBA e no Portal 

Comprasnet. Para composição da segunda amostra do trabalho, os dados, relativos ao ano de 
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2017, foram obtidos por meio dos sites anteriormente citados, sendo tabulados conforme o 

disposto no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 –Resumo das Aquisições de Equipamentos de Processamento de Dados - Ano 2017. 

Pregão 

nº 

Quant. 

de 

Itens 

licitado

s 

Objeto 
Valor 

(R$ 1,00) 

Edital 

(Publicação) 

Data da 

sessão 

deabertura 

Processo 

SEI (Nº) 

Quant. de 

empresas 

participan

tes (ata de 

Pregão) 

20 Q = 1 

Software para 

modelamento 

tridimensional 

paramétrico 

 7.400,00 27/10/2017  09/11/2017 23278.008418/2017-67 2 

15 Q = 1 
Notebook 

Workstation 
20.620,00 20/10/2017  01/11/2017 23278.008405/2017-98 15 

12 Q = 1 

Impressora 

plotter jato de 

tinta 

9.998,00 20/10/2017  01/11/2017 23278.008402/2017-54 
 

13 

11 Q = 1 
Scanner 3D fixo 

portátil 
139.999,99 30/10/2017 10/11/2017 23278.005282/2017-33 8 

04 Q> 1 

Switches de 

acesso, 

distribuição e 

core para 

infraestrutura de 

rede do IFBA. 

1.863.029,43 21/06/2017  04/07/2017 23278.013822/2016-71 11 

02 Q>1 

Equipamentos de 

informática 

(Etiquetadora, 

HD externo, 

Case, Multímetro 

digital, dentre 

outros). 

44.306,37 07/02/2017   17/02/2017 23278.013079/2016-50 32 

Fonte: Portal do Comprasnet (http://comprasnet.gov.br) acesso em 10/05/2017 e Portal do Instituto Federal da Bahia 

(http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/licitacoes/pregoes/2017/reitoria) em  09/05/2017. 

 

 

Com base na análise preliminar dos dados coletados, verificou-se que, no mês de 

outubro/2017, foram publicados quatro editais distintos de licitação, na modalidade pregão 

eletrônico(nº 11, 12, 15 e 20), para aquisição de equipamentos de processamento de dados. 

 

Tendo em vista a necessidade de verificar a eficiência administrativa dessas contratações, uma 

vez que se quadruplicou as despesas com a realização dos quatro certames, separadamente, 

em detrimento de um único pregão por item, considerou-se importante verificar a dinâmica 

dos setores envolvidos e os mecanismos de controle utilizados. 

 

Além do exposto, conforme análise preliminar da Ata de realização do pregão nº 20, houve 

tratamento diferenciado com a participação exclusiva de microempresas e empresas de 

pequeno porte(ME/EPP), no entanto, concorreram apenas 02(duas) empresas, em 

http://comprasnet.gov.br/
http://portal.ifba.edu.br/proap/licitacoes/licitacoes/pregoes/2017/reitoria
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desconformidade ao dispostono Decreto 8.538/2015, o qual informa que o quantitativo 

mínimo deveria ser 03 (três)fornecedores competitivos. 

 

Diante dos fatos mencionados, a segunda etapa de elaboração da amostra utilizou o requisito 

da criticidade. A seleção dos processos foi realizada com base nos seguintes parâmetros: 

 

 Quantitativo de bens do pregão que se restringiu a apenas 01 (um) item da 

contratação; 

 Total de empresas participantes do certame menor do que 10.  

 

Assim, selecionou-se os processos constantes no Quadro 3, a seguir, para verificação da 

formalidade e conformidade dos atos de gestão em relação aos normativos da área. 

 
Quadro 3 – Processos selecionados para análise 

SRP 

(nº) 

Quantitativo 

de Itens 

licitados 

OBJETO 
PROCESSO 

SEI (Nº) 

11 Q = 1 Scanner 3D fixo portátil 23278.005282/2017-33 

20 Q = 1 

Software para 

modelamento 

tridimensional 

paramétrico 

23278.008418/2017-67 

 

No decorrer do trabalho de análise do processo nº 23278.005282/2017 – 33,houve a 

necessidade de despender maior tempo, em decorrência da complexidade dos fatos 

observados, nesse sentido, o escopo do trabalho de análise ficou restrito à aquisição do 

Scanner 3D fixo portátil, Pregão nº 11. 

 

Diante disso, a análise do processo nº 23278.008418/2017-67, que trata da aquisição 

doSoftware para modelamento tridimensional paramétrico, ficou sem possibilidade de ser 

executada em decorrência da exigüidade de tempo para sua realização.No entanto, com vistas 

a comunicar as impropriedades observadas na etapa de levantamento de informações, emitiu-

se a Nota de Auditoria nº 001/2018. 

 

Ressalta-se que o resultado da análise do controle interno, realizada entre os meses de maio e 

junho/2018, no âmbito dos setores da Diretoria de Administração e Planejamento (DAP), 

apresenta-se no Relatório Técnico Final nº 004/2018. 
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A partir das considerações emitidas pela gestão em relação às constatações identificadas no 

processo, foram realizadas diligências e análises, por parte desta Auditoria Interna, resultando 

no presente Relatório Técnico Final de Auditoria. 

IV - CONSTATAÇÕES  

Na fase de análise do Processo nº 23278.005282/2017-33, constante do Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI, foi detectada fragilidade que direta ou indiretamente impactou nas 

constatações elencadas abaixo, tornando o processo de aquisição vulnerável desde a sua 

origem. 

 

Segundo a Instrução Normativa nº 04 de 11 de setembro de 2014, a instituição da equipe de 

planejamento se constitui num primeiro passo da fase de Planejamento da Contratação, 

devendo ser composta por membros das áreas: requisitante de TI, de Tecnologia de 

Informação e administrativa, indicados pelos respectivos gestores.   

 

Para a realização da contratação do Scanner 3D digital, a equipe de planejamento foi 

constituída por dois membros pesquisadores do Pólo de Inovação de Salvador, indicados 

como integrantes técnico e requisitantee, um integrante da área administrativa da Reitoria. 

 

Ainda que tenha sido uma decisão discricionária,considerou-se vulnerável a composição dessa 

equipe, tendo em vista que houve concentração das atividades em torno do Póloemdetrimento 

da participação ativa da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação– DGTI, 

responsável pela elaboração do Plano Diretor de TI no Instituto. 

 

 

ETAPA DE PLANEJAMENTO 

 

Constatação 1:Desconformidadeslegaisconstatadas na etapa do planejamento em relação ao 

disposto na IN 04/2014:    

 

 

1.1 - Ausência de efetivoalinhamento do Documento de Oficialização da Demanda - DOD ao 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. 
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Embora conste o tópico “Alinhamento Estratégico”, no item 2, do Documento de 

Oficialização da Demanda (SEI 0451647), observou-se a faltade efetivoalinhamento da 

contratação com elementos constantes do PDTI deste IFBA. De acordo com o Guiade boas 

práticas em contratação de soluções de TI doTribunal de Contas da União - TCU, a área 

requisitante, com o apoio da área de TI/IFBA, deveria explicitar como a contratação da 

solução de Tecnologia de Informação colabora para o alcance de objetivos estabelecidos no 

Plano Diretor, entretanto, no referido documento, constou apenas a referência ao objetivo 

estratégico do requisitante. 

 

 Critério: 

 Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação – Versão 1.0,elaborado 

pelo Tribunal de Contas da União - TCU 

 

 6.1.2 Alinhamento entre a contrataçãoe os planos do órgão governantesuperior, do órgão e de TI do 

 órgão 

 

 a| O que é: 

 

 é a indicação exata do alinhamento da contrataçãocom elementos dos planos estratégicos e de TI do 

 órgãogovernante superior ao qual o órgão está vinculado (e.g.CNJ ou SLTI), dos planos do órgão (e.g. 

 planos estratégicose diretores) e de TI do órgão (e.g. PDTI), bem como comas metas  doPlano 

 Plurianual (PPA). Isto é, a área requisitante,com o apoio da área de TI, deve explicitar  como  a

 contratação da solução de TI colabora para o alcance deobjetivos estabelecidos nos planos citados. 

 

 Instrução Normativa 04, de 11 de setembro de 2014 

 

Art. 11.   A fase de Planejamento da Contratação terá início com o recebimento pela Área de 

Tecnologia da Informação do Documento de Oficialização da Demanda-DOD, a cargo da Área 

Requisitante da Solução, para instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, que conterá no 

mínimo: 

 

§ 1ºApós o recebimento do DOD, a Área de Tecnologia da Informação avaliará o alinhamento da 

contratação ao PDTI e indicará o IntegranteTécnico para composição da Equipe de Planejamento da 

Contratação. 

 

Evidência: 

 Item 2 (alinhamento estratégico) do Documento de oficialização da demanda (SEI 0451647). 
 

Possíveis causas: fragilidade na constituição da equipe de planejamento da contratação; 

 controles internos insuficientes. 

   

Possíveis Efeitos: ausência de alinhamento com os objetivos estratégicos do IFBA; 

    falta de transparência nas aquisições. 
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Manifestação do Gestor  

A gestão do Pólo de Inovação se pronunciou por meio da justificativa (SEI 0855175): 

No que tange ao item 1.1, o relatório em foco aponta para a “Ausência de efetivoalinhamento do 

Documento de Oficialização da Demanda - DOD ao Plano Diretor de Tecnologia daInformação – 

PDTI”, argumentando que o tópico que descreve o “alinhamento estratégico” faz referênciaapenas “ao 

objetivo estratégico do requisitante”. Sobre esse aspecto a “desconformidade” apontada 

pelodocumento procede em parte, se considerarmos como critério de avaliação o Guia de boas práticas 

emcontratação de soluções de tecnologia da informação – Versão 1.0, elaborado pelo Tribunal de 

Contas daUnião – TCU, conforme faz a Senhora auditora. Entretanto o caput do formulário padrão 

utilizado (SEI0451647) solicita o “OBJETIVO ESTRATÉGICO DO REQUISITANTE” e, dessa 

forma, houve umaindução ao erro, pois, esse foi o entendimento da equipe que se encarregou de 

escrever o documento. Aliás tendo esse objetivo sido alcançado, como constatado pela Senhora 

Auditora. 

 

Ainda sobre o item 1.1, se considerarmos o descrito no item 6.1.2 do Guia citado acima, veremos que 

o mesmo trata o Alinhamento estratégico como o “Alinhamento entre a contratação e os planos do 

órgão governante superior, do órgão e de TI do órgão”. Diante de tal definição, ainda que não se tenha 

realizado a citação direta do PDTI, foi feito referência à Portaria do MEC que trata da implantação do 

Pólo de Inovação Salvador (Nº 819, de 13/08/2015), sendo, portanto, aludida a definição do órgão 

governante superior (MEC) e, por conseqüência, do órgão (IFBA) que deve cumprir a definição 

estratégica demandada pelo MEC. Assim sendo, sabendo do papel educativo que desempenha a 

Unidade de Auditoria Interna, sugerimos que a mesma recomende a modificação do caput do 

formulário mencionado no parágrafo anterior, visando evitar novos erros. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Diante dos argumentos expostos, mantemos a constatação, sendo indispensável que se estabeleça 

mecanismos de controle com vistas ao efetivo alinhamento das aquisições ao Plano Diretor de 

Tecnologia de Informação – PDTI. 

 
 

1.2 – Omissões, contradições edesconformidades na etapa do Estudo Técnico Preliminar da 

Contratação. 

1.2.1 - Declaração de viabilidade técnica e econômica da contratação. 

 

Inexiste, no item 9da “Análise de viabilidade da contratação”(SEI 0451650), a seguir 

transcrito, a declaração de viabilidade técnica e econômica da aquisição, contrapondo 

ao disposto tanto na IN 04/2014 quanto no Guia de Boas Práticas de contratação em 

soluções de TI, sendo inserido no texto, tão somente, a informação da possibilidade de 

aquisição com recursos próprios. 

 

9 – Viabilidade da Contratação 

 

A implantação do Pólo de Inovação de Salvador estabelecido na Portaria 819 de 

13/08/2015 do MEC publicada no DOU 17/08/2015 ao qual se vincula recursos 
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próprios garantidos para aquisição dos equipamentos próprios, entre eles o sistema 

de digitalização e engenharia reversa.  

 

Possíveis Causas:falta de posicionamento da equipe de planejamento;  

Possíveis Efeitos:estudo preliminar inadequado e; 

  contratação inadequada. 

 

Manifestação do Gestor  

Conforme a manifestação do Gestor por meio da justificativa (SEI 0855175): 

Sobre o Item 1.2, que trata da análise de viabilidade da contratação, o RELATÓRIO DEAUDITORIA, 

divide as suas observações em dois subitens: 1.2.1 e 1.2.2. 

No primeiro caso (1.2.1), a Senhora Auditora informa que não existe “a declaração deviabilidade 

técnica e econômica da aquisição” [grifo no original] e que é apresentada “tão somente, ainformação 

da possibilidade de aquisição com recursos próprios”. Nesse aspecto, se analisarmos odocumento 

como um todo (SEI 0451650), a partir do seu título (“ANÁLISE DE VIABILIDADE 

DECONTRATAÇÃO”), veremos que o mesmo trata das possíveis soluções técnicas e econômicas, 

poispropõe alternativas de suprimento da demanda, propõe escolha, justifica a escolha, estabelece 

osbenefícios esperados, analisa as questões que envolvem infraestrutura, recursos humanos, 

possíveisproblemas de continuidade contratual e outros itens que definem a viabilidade técnica e 

econômica daaquisição do equipamento. Dessa forma, quando trata da “viabilidade da contratação” no 

item 9 (últimoitem da avaliação propriamente dita, pois, o item 10 trata das assinaturas) apenas refere-

se à condição depossuir os recursos para a aquisição, uma vez que todas as análises foram realizadas 

nos itens anteriores. 

Todavia, visando evitar futuros erros de interpretação, sugerimos que a Unidade de Auditoria 

Interna,recomende a criação de um formulário para realização da análise de viabilidade e em cada item 

sejadisposto o que deve conter, em conformidade com a o Guia do TCU. 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Considerando a manifestação supracitada, o documento (SEI 0451650) se encontrava incompleto e 

sem a fundamentação adequada, verificou-se lacunas nas análises das alternativas que prejudicaram o 

entendimento deste. A título de exemplo, citamos à avaliação dos custos previstos, não foi localizada a 

análise comparativa destes custos no item 04 (análise das alternativas), nem no item 10 (assinaturas) 

que demonstrasse a compatibilidade destes custos, de modo a assegurar que houve a economicidade e, 

por conseguinte, a vantagem na contratação, mesmo diante da manifestação de que os custos eram 

compatíveis e caracterizam a economicidade. 

 

Além disso, o referido documento carece de informações indispensáveis em relação à contratação, 

tendo em vista que não foi mencionado no estudo que a aquisição dos objetos deveria ser de forma 

conjunta, nem se quer houve a avaliação comparativa (custos) das formas de contratação com o 

objetivo de apresentar a melhor opção, se por preço global ou por item. 

 

Assim, diante das falhas do supracitado documento, em que determinados itens apresentaram 

informações incompletas, redação contraditória e incoerente, por vezes desconexas com o título e sem 

a adequada fundamentação, mantemos a constatação ao tempo em que emitiremos recomendação, a 

qual será acompanhada por meio do  Plano de Providência Permanente – PPP desta AUDIN. 
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1.2.2 - Contradição e impropriedadena etapa de avaliaçãodo estudo preliminar.   

 

Conforme o disposto na IN 04/2014, quando a equipe de planejamento (equipe 

técnica) considerar inviável a contratação, caberá à autoridade competente decidir 

motivadamente pelo prosseguimento ou não do processo de aquisição, devendo o 

estudo técnico preliminar ser avaliado e assinado por essa autoridade competente e 

não pela equipe de planejamento. 

 

No entanto, segundo o item 10.1 (integrantes técnicos) do documento “análise de 

viabilidade da contratação” (SEI 0451650), embora a equipe técnica tenha se 

pronunciado pela inviabilidade da contratação, esta, contraditoriamente, aprovou o 

estudo técnico preliminarda aquisição. 

 

Cabe pontuar que a discrepância existente entre o que se encontra disposto no texto do 

item 10 (assinaturas), a seguir, e os supostos responsáveis por sua elaboração, desperta 

para a possibilidade da ocorrência de manipulação/simulação do processo. 

10 – Assinaturas 
 

10.1 – Integrantes Técnicos 
 

“O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 

04/2014 – Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como em conformidade com 

os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da 

aquisição. Está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e 

estratégicas do órgão, mesmo que a equipe técnica tenha se pronunciado pela 

inviabilidade da contratação.(grifo nosso) 

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos 

necessários ao cumprimento do objeto e os com os requisitos administrativos 

necessários ao cumprimento do objeto. 
 

O presente planejamento atende adequadamente às demandas do negócio 

formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são 

compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são 

administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos 

aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que 

recomendamos a aquisição proposta  e atende adequadamente às demandas de 

negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos 

são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são 

administráveis e a área requisitantes priorizará o fornecimento  de todos os 

elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, 

pelo que recomendamos  a aquisição proposta.” 
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Critério: 

 

 Guia de Boas Práticas – contratação em TI (Versão8) - Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Ministério do Planejamento/MPOG 

 

Após análise das soluções, suas vantagens, desvantagens e custos totais de propriedade, avaliação das 

necessidades de adequação e demais itens cabíveis, os Integrantes Técnico e Requisitante declaram que 

a contratação da solução é viável <não é viável>. (grifo nosso); 

 

 Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014. 

Art. 12 O Estudo Técnico Preliminar da Contratação será realizado pelos Integrantes Técnico e 

Requisitante, compreendendo as seguintes tarefas: 

(...) 

III - análise e comparação entre os custos totais de propriedade das soluções identificadas, 

levando-se em conta os valores de aquisição dos ativos, insumos, garantia e manutenção; 

(...) 

VIII - declaração da viabilidade da contratação. 

§ 1º O Estudo Técnico Preliminar será aprovado e assinado pelos Integrantes Requisitante e Técnico da 

Equipe de Planejamento da Contratação, observando-se o disposto no art. 10 desta norma. 

§ 2º O Estudo Técnico Preliminar da Contratação será avaliado e assinado pela autoridade 

competente, quando: 

(...) 

II – Os Integrantes Requisitante e Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação declararem a 

inviabilidade da contratação, conforme inciso VIII deste artigo. 

§ 3º Nas situações definidas no parágrafo anterior, a autoridade competente deverá decidir 

motivadamente pelo prosseguimento da contratação. 

 

 Inciso I do art. 4º da lei 9.784/1999. 

 

Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato 

normativo: 

I - expor os fatos conforme a verdade; 

 

Evidência: 

Item 9 (viabilidade da contratação) do documento “Análise de viabilidade da contratação” (SEI 

0451650); 

Item 10.1 (Integrantes Técnicos) do documento “Análise de viabilidade da contratação” (SEI 0451650). 

 

Possíveis causas: ausência de transparência das atividades realizadas no Estudo Preliminar; 

   presença de informações contraditórias e incoerentes. 

 

Possíveis efeitos:informações não fidedignas quanto à viabilidade e adequação da contratação; 

  manipulação de informações. 

 

Manifestação do Gestor  

No tocante ao item 1.2.2, o Gestor se manifestou conforme descrito abaixo: 

No que se refere ao item 1.2.2 procede à incoerência apontada pelo RELATÓRIO DEAUDITORIA 

quando a equipe técnica que aprova a contratação afirma que ela mesma não o aprovou(item 10 da 

“ANÁLISE DE VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO”). Contudo, uma análise detida do final do 
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parágrafo que consta às folhas 9 e 10 do documento “ANÁLISE DE VIABILIDADE 

DECONTRATAÇÃO” (SEI 0451650), demonstra que se tratou de um erro de digitação, 

possivelmente por aproveitamento de texto anterior. Afinal, o texto se mostra desconexo com as boas 

normas do português, tornando-se sem um sentido claro, pois a equipe técnica que afirma estar de 

acordo com as necessidades do órgão inclui uma locução conjuncional concessiva, com o sentido de 

“ainda que”, ela mesma (a equipe técnica) tenha considerado inviável a contratação, conforme 

transcrito a seguir. 

“Está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas do órgão, mesmo que a 

equipe técnica tenha se pronunciado pela inviabilidade da contratação”. 

Ressaltamos, ainda, que os parágrafos subseqüentes ao citado acima do mesmo item 10 da “ANÁLISE 

DE VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO” (SEI 0451650), continuam a afirmar a pertinência da 

contratação. 

“O presente planejamento está em conformidade com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto e os com os requisitos 

administrativos necessários ao cumprimento do objeto. O presente 

planejamento atende adequadamente às demandas do negócio formuladas, os 

benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e 

caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a 

área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui 

relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que 

recomendamos a aquisição proposta e atende adequadamente às demandas 

de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos 

previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos 

envolvidos são administráveis e a área requisitantes priorizará o 

fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à 

consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição 

proposta.” 

Dessa forma, levantar suposições de “manipulação/simulação” não parece ser uma boa prática quando 

se trata de um processo educativo. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

No item 10(Assinaturas) do documento (SEI 0451650), o texto elaborado apresentou uma redação 

contraditória e incoerente, no qual constava a informação de que a própria equipe técnica se 

pronunciara pela inviabilidade da contratação. Embora a Gestão do Pólo tenha reconhecido a 

contradição existente, pontuando que ocorreu um provável erro de digitação, possivelmente por 

aproveitamento de texto anterior, a questão central (viabilidade ou não da contratação) não foi 

devidamente esclarecida.  

 

Ainda que tenha ocorrido o pronunciamento em relação às alternativas de suprimento da demanda, 

verificaram-se lacunas nas análises constantes do supracitado documento que prejudicaram o 

entendimento deste. A título de exemplo, citamos a avaliação dos custos previstos, visto que não foi 

localizada a análise comparativa destes custos no item 04 (análise das alternativas) e no item 10 

(assinaturas), que demonstrasse a compatibilidade destes custos, de modo a assegurar que houve a 

economicidade e, por conseguinte, a vantagem dessa contratação, mesmo diante da manifestação de 

que os custos eram compatíveis e caracterizam a economicidade. 

 

Assim, diante das falhas do supracitado documento, em que determinados itens foram apresentados 

com informações incompletas, redação contraditória e incoerente, por vezes desconexas com o título e 



12 
 

 

___________________________________________________________ 

Relatório nº 003 – Ação nº 13 – PAINT/2018 

sem a adequada fundamentação, mantemos a constatação ao tempo em que emitiremos 

recomendações, as quais serão acompanhadas por meio do Plano Permanente de Providência -PPP 

desta AUDIN. 

 

 1.3 –Impropriedades do termo de referência. 

 

Diante da contradição observada na avaliação do estudo preliminar, o qual serviu de base para 

a decisão da contratação e, em ato contínuo,para elaboração do termo de referência, 

constataram-seos seguintes fatos:  

 

1.3.1 – Detalhamento do objeto após a autorização da licitação. 

 

A descrição completa do objeto da contratação, no termo de referência, ocorreu em 

19/10/2017,conformeo disposto nodespacho exarado por autoridade do Pólo (SEI 

0492071), no entanto, esse detalhamento ocorreu 13 (treze)dias após aautorização 

para abertura do processo licitatório em 06/10/2017, de acordo com o despacho 

(SEI 0478156). 

 

Ressalta-se que no documento substituído(SEI 0492077) só constava a assinatura 

digital do integrante técnico em desconformidade ao que dispõe a § 6º IN 

04/2014.  

 

Possíveis causas:estudo preliminar inconsistente e inadequado; 

  falta de tempestividade na realização das atividades do Estudo Preliminar. 

Possíveis efeitos:tendência a direcionar o Termo de Referência para alguma empresa específica no                                                                                           

mercado. 

 

Manifestação do Gestor  

Com relação ao item 1.3.1, a Gestão informa: 

 

No item 1.3.1, o RELATÓRIO DE AUDITORIA aponta um erro processual, conforme transcrito 

abaixo: 

 

“A descrição completa do objeto da contratação, no termo de referência, ocorreu em 19/10/2017, 

conforme o disposto no despacho exarado por autoridade do Pólo (SEI 0492071), no entanto, esse 

detalhamento ocorreu 13 (treze) dias após a autorização para abertura do processo licitatório em 

06/10/2017, de acordo com o despacho (SEI 0478156)”. 

 

A versão apresentada acima nos parece ser pouco condizente com os documentos acostados ao 

processo. O primeiro Termo de Referência foi anexado ao processo em 18/09/2017 (SEI 0451653) e 



13 
 

 

___________________________________________________________ 

Relatório nº 003 – Ação nº 13 – PAINT/2018 

em 02/10/2017 (SEI 0469828), buscando o aprimoramento do documento, novo Termo foi acostado 

ao processo. Após o parecer jurídico e o despacho para abertura do processo em 05 e 06/10/2017, 

respectivamente, foi observado que o mesmo necessitava de ajustes. Dessa forma, foram realizadas as 

correções necessárias e inserido novamente no processo. O despacho do profissional ligado ao Pólo 

(SEI 0492071), citado pela Senhora auditora no relatório em foco e transcrito a seguir, deixa claro essa 

informação. 

“Prezados, 

 

Informo que o Termo de Referência (SEI 0469828) não consta todo a 

descrição completa do objeto de aquisição. 

 

Desta forma, corrigir (sic) este documento e inserir (sic) no processo com 

número (SEI 0492077) 

 

Coloco-me à disposição para maiores informações.” 

 

Aliás, nesse ponto, visando o nosso aprendizado para não incorrer em erro semelhante no futuro, nos 

cabe perguntar a essa Unidade de Auditoria Interna: Quando se identifica, tempestivamente, como foi 

o caso, um erro num documento acostado a um processo devemos deixar o processo seguir com o 

documento errado? Devemos parar o processo e abrir um novo ou devemos corrigi-lo e registrar no 

processo? 

 

Alude, ainda, o RELATÓRIO DE AUDITORIA que o Termo de Referência corrigido apresentava 

apenas uma assinatura. Nesse aspecto procede o questionamento da auditoria, mas o fato de se tratar 

apenas de uma correção pode ter levado o profissional a entender que todas as assinaturas não 

cessárias. Entretanto, tal descuido burocrático, não criou qualquer embaraço ou ônus ao processo. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Embora o primeiro Termo de Referência tenha sido anexado ao processo em 18/09/2017 (SEI 

0451653) e, posteriormente, em 02/10/2017 (SEI 0469828), não houve diferença na descrição do 

objeto constante destes documentos, no entanto, quando se observou o último documento (SEI 

0492077), postado em 19/10/2017, após a autorização para a abertura do processo licitatório, em 

06/10/2017, verificou-se que houve modificação substancial do Termo de Referência não sendo, 

portanto, apenas uma correção, mas todo o detalhamento dos equipamentos. 

 

Salienta-se que esse detalhamento do Termo de Referência (SEI 0492077) deixou subentendido a 

possibilidade de direcionamento para determinado fornecedor, de tal forma, que o edital de licitação 

sofreu impugnação, notadamente, em relação à descrição do objeto, o que resultou em correção desta 

última versão do Termo. 

 

Assim, diante da considerável modificação na descrição do objeto, faz-se necessário maior controle 

quando da inserção de nova ciência/autorização em relação às alterações ocorridas, fazendo constar a  

assinatura de todos os membros da equipe de planejamento, conforme exigência constante em 

dispositivo legal.  

 

1.3.2 – Inadequação do Termo de referência  

 

Na etapa de seleção do fornecedor, o Termo de Referência (SEI0492077) foi 

impugnado pela Empresa Scansystem, em relação às especificações técnicas 
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referentes ao formato de gravação de imagem do Scanner 3D digital (SEI 

0711829), pois a citada pessoa jurídica considerou a descrição direcionada para o 

aparelho Creaform 3D, modelo GOSCAN 3D. 

 

Segundo a Scansystem só havia um aparelho com as características dos formatos 

de saída, sendo este considerado um motivo de limitação da competitividade. De 

acordo com a Ata do pregão nº 11 - Quadro 4 a seguir, as empresas AMETEK do 

Brasil Ltda. e a EBSX2 Comércio e Representações Ltda. foram as únicas que 

apresentaram as especificações do arquivo de saída conforme o disposto no termo 

de referência. 

 

Ainda que,após o ato de impugnação,o referido Termo tenha sido corrigido e o 

edital tenha sido republicado(SEI 0711854),observou-se fragilidade na etapa de 

planejamento da contratação.  

 

Quadro 4 – Especificações Técnicas do Scanner 3D digital. 

Nome Empresarial Marca Fabricante Modelo/versão 
Formato de saída dos dados 

de imagem 

AMETEK DO 

BRASIL LTDA 

GoSCAN Creaform GoSCAN 50 .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, 

.txt, wrt, .x3d, .x3dz 

VAS TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL 

OPEN 

TECNOLOGIES 

OPEN 

TECNOLOGIES 

RTC Insight3 color 

version 
Não houve especificação 

NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO 

LTDA 

EVA LITE ARTEC ARTEC EVA LITE .obj, .ply e .stl 

 

SCANSYSTEM 

LTDA 

EVA LITE ARTEC ARTEC EVA LITE .obj, .ply e .stl 

 

R.C. ROMANO 

IMPORTAÇÃO 

GOSCAN GOSCAN VX .obj, .ply e .stl 

 

EBSX2 COMERCIO 

E 

REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

Creaform Creaform Go!SCAN 50 .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, 

.txt, wrt, .x3d, .x3dz, .zpr 

TM SOLUÇÕES 

INTEGRADAS LTDA 

Creaform Creaform Creaform .obj, .ply e .stl 

 

PROFOXNETWORKS 

SOLUÇÕES 

Creaform Creaform CreaformGo!SCAN .obj, .ply e .stl 

 

Fonte: Ata do Pregão Eletrônico nº 11/2017, acesso em 10/05/2018, no Portal do Comprasnet 

(http://comprasnet.gov.br). Documento SEI (0712152). 

 

Possíveis Causas:falta de tempestividade na realização das etapas do Estudo Preliminar;  

  estudo preliminarinconsistente e inadequado. 

Possíveis Efeitos:excesso de detalhamento do termo de referência, deixando subentendido o 

  direcionamento para empresa específica, conforme apontado em impugnação  

  realizada por licitanteconcorrente no certame.  
 

 

http://comprasnet.gov.br/
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Manifestação do Gestor  

No tocante ao item 1.3.2, o gestou relata:  

 

Sobre o item 1.3.2, consideramos que a análise apresentada no RELATÓRIO DE AUDITORIA já 

demonstra que houve aprendizado e que o processo foi corrigido. Entretanto, gostaríamos de registrar 

que não é tão simples realizar o descritivo de maquinários complexos e de última geração. Dessa 

forma, por mais esmero que tenhamos, sempre é possível incorrer em erros de especificação. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Quanto ao item 1.3.2, ratificam-se a fragilidade e a falta de tempestividade ocorridas na etapa do 

estudo preliminar da contratação. 

 

1.3.3– Impossibilidade de identificação do custo individual por equipamentos. 

 

Ausência de informação relativa aos preços unitários dos bens constantes do termo 

de referência, impossibilitando a identificação do preço individual na composição 

do preço global.  

 

Cabe destacar que a aquisição do scanner 3D digital, com preço global de R$ 

139.999,99, foi realizada, conjuntamente, com outros equipamentos como 

notebook, software de aquisição de dados, além de outros itens acessórios.  

 

Nesse sentido, o valor unitário dos bens que o IFBA, efetivamente, pagou por cada 

equipamento se perde no valor global, uma vez que nem a nota fiscal eletrônica nº 

1.809, nem a nota de empenho nº 2017NE801354dispõem das informações unitárias 

dos bens.   

  

Critério: 

 Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014. 

 

Art. 14. O Termo de Referência ou Projeto Básico será elaborado pela Equipe de Planejamento da 

Contratação a partir do Estudo Técnico Preliminar da Contratação e conterá, no mínimo, as seguintes 

informações: 

(...) 

§ 4º Nas licitações por preço global, cada serviço ou produto do lote deverá estardiscriminado em 

itens separados nas propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço 

individual na composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de 

preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras (NTB), de acordo 

com o art. 3º, § 5º da Lei nº 8.666, de 1993. 

(...) 
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§6º O Termo de Referência ou Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da 

Contratação e aprovado pela autoridade competente. 

 

Art. 15. A definição do objeto da contratação deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição 

ou a realização do fornecimento. 

 

Evidência: 

 

 Termo de referência inicial (SEI 0469828); 

 Despacho de solicitação de autorização para abertura do processo de licitação (SEI 0478132); 

 Despacho de informação proferida pelo Pólo de Inovação (SEI 0492071); 

 Despacho de autorização para abertura do processo licitatório (SEI 0478156); 

 Termo de referência substituído (SEI 0492077); 

 Ata de realização do Pregão Eletrônico – nº 11/2017 (SEI 0712152); 

 Pedido de impugnação (SEI 0711829); 

 Republicação do edital corrigido após impugnação (SEI 0711854); 

 Nota de empenho nº 2017NE801354 (SEI 0542525); 

 Nota Fiscal nº 1.809. (SEI 0560242); 

 Anexo de Diligência (SEI 0712061); 

 Anexo de Diligência (SEI 0712062). 
 
 

Possíveis causas: não observância aos Normativos; 

Possíveis efeitos: ausência de transparência nas aquisições; 

   dificuldade de avaliar o custo x benefício da aquisição. 

 

 

Manifestação do Gestor  

Com relação ao item 1.3.3, a Gestão informa: 

 

No que cabe ao item 1.3.3, o RELATÓRIO DE AUDITORIA aponta para uma “impossibilidade de 

identificação do custo individual por equipamentos”, sugerindo a utilização da modalidade de preço 

global. Tal sugestão parece demonstrar um desconhecimento técnico do objeto. Na verdade, não foram 

adquiridos vários itens que poderiam ser fatiados e cotados separadamente e, sim, um conjunto. Os 

itens pedidos funcionam como acessórios e possuem características específicas, sendo classificados 

como equipamentos/software dedicados, isto é, o equipamento principal (Scanner 3D) não funciona 

sem um software e sem um computador que sejam compatíveis com o mesmo. Realizar a aquisição em 

itens separados corre-se o risco de adquirir itens que não sejam compatíveis ou que não permitam o 

funcionamento pleno do equipamento principal ou, ainda, não seja adquirido por impugnação de um 

item. Tal situação acarretaria perdas ao erário, pois o equipamento não funcionaria, ou funcionaria 

de forma inadequada. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Embora a gestão tenha argumentado que os equipamentos foram comprados em conjunto, por se 

tratarem de equipamentos/software dedicados, não houve a apresentação, no estudo técnico preliminar, 

de elementos que justificassem tecnicamente a necessidade da compra conjunta e que demonstrasse, 

por meio da avaliação dos custos e métodos, que esta opção seria vantajosa para o Pólo e Instituto. 
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Cabe destacar que a regra é o parcelamento, enquanto que o agrupamento é a exceção, que deve ser 

avaliado e justificado, tendo como fundamento as análises realizadas a partir da mensuração e 

comparação dos custos e alternativas técnicas com a finalidade de evidenciar os prejuízos e as 

vantagens da aquisição tanto pela modalidade de preço global quanto por item, sopesando as distintas 

alternativas para a escolha da modalidade mais vantajosa para o contratante. 

 

No tocante à falta de apresentação da estimativa de preços unitários dos itens no termo de referência, 

não se considera plausível o argumento da Gestão. Cabe destacar que esta auditoria interna procedeu à 

revisão dos documentos do processo, verificando, inclusive, que no documento SEI (0712061) 

denominado de “Anexo Diligência Realizada” a representante comercial encaminhou e-mail 

informando sobre as especificações do notebook e assessórios, dispostos no anexo SEI (0712062), e 

que foram, posteriormente, adquiridos pelo Pólo. 

 

Neste último documento, contraditoriamente à manifestação da Gestão, que alegou que os objetos 

foram adquiridos em conjunto, porquanto, não poderiam ser fatiados e cotados separadamente, foi 

informado que o notebook da marca Dell(Precision Workstation 7510),adquirido como se fosse 

acessório, possuía o preço unitário estabelecido no valor de R$ 19.207,00, além das especificações dos 

preços da mochila (Mochila Dell Professional 15") e do mouse wireless (Dell Premier - WM527), 

respectivamente, R$ 148,00 e R$ 158,00. 

 

Assim, verifica-se que não há possibilidade de se avaliar a vantagem dessa aquisição para o IFBA, 

tendo em vista a falta de transparência em relação ao custo unitário de aquisição do objeto do Scanner 

3D. 

 
Diante das inconsistências observadas nos atos realizados na etapa de planejamento da contratação do 

processo nº 23278.005282/2017-33, emitimos as recomendações abaixo, as quais serão acompanhadas 

por meio do Plano de Providência Permanente – PPP desta AUDIN. 

 

 

Recomendação 1: que os gestores responsáveis pelas áreas Técnicas e Administrativas estabeleçam as 

medidas de controle formais (por meio de regulamento interno, manual ou documentos congêneres), a 

fim de promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de planejamento da 

contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, considerando a necessidade de: 

1.1 – realizar o efetivo alinhamento das aquisições com as estratégias 

institucionais constante do Plano Diretor de Tecnologia de Informação – 

TI; 

 

1.2 – fazer constar na etapa do Estudo Preliminar à efetiva declaração de 

viabilidade da contratação, sendo indispensável que haja fundamentação da 

escolha com base na avaliação qualitativa e quantitativa, bem como da análise 

comparativa dos custos; 

1.3 – apresentar a estimativa de preços unitários nos termos de referência dos 

itens da contratação de modo a permitir a identificação deste na composição 

do preço global; 

 

Recomendação 2: que após o estabelecimento dos mecanismos de controle, que se encaminhe a uma 

Instância Administrativa Superior com o objetivo de ratificar as medidas/procedimentos estabelecidos. 
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ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

 

Constatação 2:falta de Segregação de Funções. 

 

Inobservância quanto ao Princípio da Segregação de Função, tendo em vista o acúmulo das 

funções de Pró-reitor de Administração e Planejamento e membro da equipe de apoio do 

pregoeiro, acúmulo esse, que fragiliza os controles internos administrativos, deixando os 

processos de contratação por pregão eletrônico passíveis de eventuais erros e/ou fraudes. 

 

Conforme entendimento do TCU, as ações da fase interna da licitação devem ser 

providenciadas por agentes diversos daqueles que atuarão na fase externa. Ademais, conforme 

o disposto na IN 04/2014, a atuação de cada servidor, no processo de aquisição de 

equipamentos de processamento de dados, já se encontrava, previamente, definida no referido 

dispositivo. 

 

Diante disso, considerando que o cargo de Pró-Reitor, cujas atribuições estão intrinsecamente 

vinculadas à área de contratação e com atuação exigida, dentre outros artigos, no § 2º do art. 

11 da supracitada Instrução Normativa 04/2014, verifica-se a inobservância quanto ao 

cumprimento do princípio da segregação de funções.     

 

Critério: 

 Acórdão TCU nº 415/2013 – Plenário, item 9.1.7: Discipline a segregação de funções nos setores que 

desempenham as atribuições inerentes às licitações e contratos, de forma a minimizar a possibilidade de 

desvios e fraudes. 

 Acórdão TCU nº 38/2013 – Plenário, item 9.2.1: Estabeleça critérios para seleção dos servidores que 

recebem e atestem bens e serviços, de forma a evitar que eles exerçam outras atividades incompatíveis, 

tais como ordenador de despesa, pregoeiro, membros das comissões de licitação e responsável pelo 

almoxarifado. 

 Acórdão TCU nº 5.840/ 2012 – 2ª Câmara, item 9.6.7: Deve-se evitar a nomeação de mesmos 

servidores para atuar, nos processos de contratação, como requisitante, pregoeiro ou membro de 

comissão de licitação, fiscal de contrato e responsável pelo atesto da prestação de serviço ou 

recebimento de bens, em respeito ao princípio da segregação de funções. 

 TCU – Acórdão 686/2011 – Plenário – Determinar ao órgão que não designasse para compor 

comissão de licitação o servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do procedimento, em 

atenção ao princípio da segregação de função;  

 Acórdão TCU nº 4.885/2009 – 2ª Câmara: Devem ser segregadas as atividades de requisição, 

autorização, utilização e controle. 

 Brasiliano, 2010, p. 15: O princípio da segregação de funções, ad hoc, intenta, entre outras coisas, 

evitar que o ciclo operacional em torno de um evento [licitações públicas e contratações 

administrativas] seja iniciado e terminado por uma mesma pessoa ou em uma mesma área. A 

segregação de funções tem como benefício, adicionalmente, a prevenção de fraudes [ou corrupção] e de 

uso não autorizado de ativos [de recursos públicos], já que promove a interdependência entre áreas e 

pessoas. 
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 Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014. 

 

Art. 11(...) 

 

§2º O DOD será encaminhado à autoridade competente da Área Administrativa, que deverá: 

 

I - Decidir motivadamente sobre o prosseguimento da contratação. (grifo nosso) 

 

II- Indicar o Integrante Administrativo para composição da Equipe de Planejamento da Contratação, 

quando da continuidade da contratação; e 

 

III - instituir a Equipe de Planejamento da Contratação, conforme exposto no art. 2º, inciso IV. 

Evidência: 

 Ata de realização do pregão eletrônico nº 00011/2017(SEI0712152); 

 Documento de oficialização da Demanda (SEI 0451647); 

 Manifestação da Gestão referente ao Relação  nº 004/2018 - Avaliação do Controle Interno (SEI 

0848734) 

 

Possíveis causas: inobservância quanto aos princípios do controle interno. 

Possíveis efeitos: interferência desproporcional nas decisões do Pregoeiro; 

   favorecimento de empresa, fraude e conluio; 

   demasiada influência nas decisões da contratação;  

 

Manifestação do Gestor  

Conforme o Memorando nº 013/2018 /PROAP/IFBA, o gestor relata: 

 

Constatação 02:Quanto à segregação de funções; 

Informamos que o Pró-reitor não faz mais parte da Comissão de Licitação, conforme Portaria nº1.174 

de 06/04/2018. Comprovação no endereço http://portal.ifba.edu.br/anexo-menuinstitucional/ 

portarias-gabinete-2018/portaria-1174-constituir-comissao-pregoreirosreitoria/view 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Conforme citado no Relatório de Controle Interno nº 004/2018, a segregação de função é uma técnica 

fundamental e basilar de controle interno, reiteradamente, citada em normas, doutrina e jurisprudência, 

no entanto, não é devidamente observada pelo IFBA.  

 

Ainda que a gestão tenha retirado o nome do Pró-reitor como membro da equipe de apoio do 

pregoeiro, esta AUDIN mantém a constatação, ao tempo em que aguarda ações concretas e o 

encaminhamento das respectivas providências adotadas  para elidir tal constatação, uma vez que, na 

manifestação em relação  Relatório de avaliação do Controle Interno nº 004/2018(documento SEI 

0848734), o gestor alegou quadro insuficiente de pessoal como justificativa para o não cumprimento 

do princípio da segregação de funções.  

 

Do exposto, informamos que o acompanhamento das medidas adotadas pela PROAP, em relação ao 

cumprimento do princípio da segregação de funções, será realizado por meio do Plano de Providência 

Permanente –PPP, em atendimento às recomendações oriundas do Relatório nº 004/2018 que avalia o 

controle interno. 
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Constatação3: Detectados indícios de favorecimento: 

 

3.1 - Atuação fictícia de empresas com a simulação de uma suposta competição: 

 

Na fase de seleção da contratação, os fatos observados indicaram a possibilidade de ter 

ocorrido um arranjo entre empresas com vista a simular uma aparente competição, conforme o 

disposto nos subitens a seguir:  

 

3.1.1 – Coincidência de representante/procurador entre concorrentes no mesmo pregão. 

 

Atuação concomitante do mesmo representante comercial/procurador (Sra. L.L) em defesa dos 

interesses de distintas empresas, a SCANSYSTEM BRASIL e a NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO LTDA,sendo que a segunda empresa foi a vencedora da licitação.Numa 

situação como essa, há o comprometimentona aplicação do princípio da isonomia do certame 

em razão da violação do sigilo das propostas, bem como da ofensa ao princípio da 

competitividade. 

 

 Cabe destacar que as evidências se encontram dispostas no Quadro 4 e no e-mail, transcritos a 

 seguir: 

 Quadro 4 – Documentos do processo nº 23278.005282/2017-33 –Etapade seleção do 

 fornecedor e avaliação da proposta. 

DOCUMENT

O (SEI) 
EMPRESA DATA FATOS 

0711829 
SCANSYSTEM 

BRASIL 
24/10/2017 

Representante:  Sra. L.L  

Pedido de Impugnação solicitado. 

 

0711887 

 

 

SCANSYSTEM 

BRASIL 

31/10/2017 

Representante: Sra. L.L 

Solicitação de informação: 

Poderia por favor, informar o 

modelo que usaram como base nas 

especificações do notebook? 

0711912 
SCANSYSTEM 

BRASIL 
08/11/2017 

Representante: Sra. L.L 

Solicitação de informação: 

Em relação ao notebook, pode ser o 

HD SSD no lugar do Flash?” 

 

0712061 

 

NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO 

LTDA 

Data cortada 

na 

digitalização 

Representante: Sra. L.L 

S----, os itens de 1 ao 3 foram 

respondidos no e-mail anterior. 

 

Em relação ao software de 

aquisição de dados, preciso 

conversar com o professor, para 

confirmar uma informação. 

 

Item 04: 

Em anexo, as especificações do 

notebook e acessórios.  
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DOCUMENT

O (SEI) 
EMPRESA DATA FATOS 

 

Abaixo o Pendrive de recuperação: 

SanDiskCruzerBlade de 32 GB. 

                                  Fonte: Documentos constantes do Sistema SEI/IFBA. 

 

No e-mail, endereçado pela licitante para o correio eletrônico-pregoeiros da Reitoria, 

denominado “Anexo - diligência realizada”(SEI 0712061), a representante da Navisystem, 

Sra. L.L, deixa evidente a íntima relação existente entre as empresasno mesmo pregão, uma 

vez que as indagações iniciais, constantes nos documentos (SEI 0711829, 0711887 e 

0711912), foram realizadas pela Scansystem e a solicitação de interlocução com agente 

público, constante no documento(SEI 0712061), foi realizada pela Navisystem. 

 

Após o ato de adjudicação e homologação,este último ocorrido em 21/11/2017, verificou-se 

por meio do documento (E-mail PIS REI 0543366), transcrito a seguir,que a Nota de Empenho 

(nº2017NE801354), cujo credor foi a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃOLTDA, fora 

encaminhada pelo Pólo de Inovação para o endereço de e-mail da SCANSYSTEM 

BRASIL,demonstrando de forma clara e explícita o grau de afinidade das empresas. 

   E-mail PIS REI 0543366  

 Data de Envio:  

  01/12/2017 14:13:54 

  

 De:  

  IFBA/Pólo de Inovação Salvador <poloinovacaosalvador@ifba.edu.br> 

  

 Para: 

     a_______@scansystem.com.br 

 

 Assunto:  

   Envio de Nota de Empenho 

 

 Mensagem:  
   Prezada senhora A___________, 

 

 Boa tarde! 

 

 Anexo, estamos encaminhando cópia da Nota de Empenho de nº2017NE801354, referente à aquisição de 01 

 (um) SCANNER 3 D PORTÁTIL. 

 

 Obs.: O material deverá ser entregue no endereço abaixo: 
 

 Parque Tecnológico da Bahia, Rua Mundo, nº 121, Edifício Tecnocentro, Subsolo 1. Bairro Trobogy, Salvador, 

 BA, Brasil - CEP: 41.745-715. 

 

 Favor sinalizar o recebimento deste e-mail, qualquer dúvida estamos à disposição. 

 

 Antecipadamente, agradecemos. 
 

 J. A 

 Instituto Federal da Bahia - IFBA 

 Pólo de Inovação Salvador - PIS 

 (71) 3221-0397 
 

Salienta-se que o vínculo da representante/procurador com as distintas empresas foi 

percebidoem documentos digitais, mencionados no Quadro 4e no e-mail, os quais foram 
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trocados por agentes públicos tanto do Pólo quanto da Reitoria e dispostos no processo de 

compras do scanner 3D digital. 

 

 

3.1.2 – Possibilidade da existência de vinculação parental entre sócios e/ou administradores 

das empresas concorrentes no mesmo certame: 

 

Em pesquisa realizada junto ao site da Receita Federal do Brasil – RFB, durante consulta 

pública ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA, em 20/08/2018, foi observada a 

existência do mesmo sobrenome “Adelmann” nos nomes dos sócios/administradores das 

distintas pessoas jurídicas concorrentes no pregão nº 11, conforme o disposto no Quadro5 a 

seguir: 

Quadro 5 - Sócios e Administradores constante na base de dados do Cadastro 

Nacional daPessoa Jurídica (CNPJ). 
Nome Empresarial Sócio-administrador 

SCANSYSTEM LTDA R.H.C.M 

SCANSYSTEM LTDA M. ADELMANN 

NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA C.S.M. ADELMANN 

NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA S.M.K 

*Informações extraídas, em 20/08/2018, do site da Receita Federal do Brasil –

RFB.http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 

 

Nesse sentido, além da existência de um mesmo representante salvaguardando os interesses 

tanto da Navisystem quanto da Scansystem, observa-se a possibilidade de grau de parentesco 

nos quadros societários dessas empresas, fato esse que tende a causar maior fragilidade à 

aplicação do princípio da competitividade. 

 

3.1.3 – Indícios de simulação de disputas na fase dos lances. 

 

Com base na análise da etapa de lances, constante da ata do pregão nº 11, verificou-se as 

seguintes constatações, conforme o disposto abaixo: 

 

 As empresas concorrentes (Navisystem Importação Ltda, Scansystem Ltda e VAS 

Tecnologia Industrial) apresentaram propostas iniciais com valores idênticos. A 

coincidência dos valores se mostrava, inclusive, em centavos, sendo que as duas 

primeiras empresas possuíam, comprovadamente, o mesmo administrador/procurador. 

 

Diante de tal fato, verifica-se a tendência da proposta de preço da empresa Vas 

Tecnologia ter sido apresentada pelo mesmo administrador/procurador, reforçando a 

ausência do sigilo nas propostas, conforme o disposto no Quadro 6 a seguir: 
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Quadro 6 - Ata de realização do Pregão Eletrônico – nº 11/2017 – Etapa de Lances  

Licitante 

Proposta 

Inicial 

(valor R$) 

Profoxnetworks Soluções R$5.000.000,00 

TM Soluções Integradas R$500.000,00 

EBSX2 Comércio e Representações R$400.000,00 

R.C.Romano Importação R$275.500,00 

Navisystem Importação Ltda R$242.196,67 

Scansystem Ltda R$242.196,67 

VAS Tecnologia Industrial R$242.196,67 

Ametek do Brasil Ltda R$240.000,00 

 Fonte: Compras Governamentais, online, acesso em 09/05/2018. 

Endereço eletrônico: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp. 

 

  A empresa Profoxnetworks Soluções apresentou a proposta de preço sabidamente 

inaceitável, que correspondia a 20 vezes o valor estimado na ata. Diante disso, aponta-

se para a tendência desta proposta ter sido de cunho meramente figurativo. Fato esse 

reforçado pela ausência de efetiva participação dessa empresa na disputa, tendo em 

vista que duas empresas (Profoxnetworks Soluções e R.C.Romano Importação) 

realizaram apenas o lance inicial. 

  

 Coincidência na proporção de redução dos preços das empresas TM Soluções 

Integradas e EBSX2 Comércio e Representações, indicando, mais uma vez, a 

possibilidade de ofensa ao sigilo das propostas, conforme o disposto no Quadro 7, a 

seguir: 

              Quadro 7 - Ata de realização do Pregão Eletrônico – nº 11/2017 – Etapa de Lances  

Faixas 

 

 TM SOLUÇÕES INTEGRADAS 

 Fórmula 

EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

 

Valor do 

Lance 

Data/Hora - 

Registro 

Redução de 

preços  

Valor do 

Lance 

Data/Hora 

Registro 

Redução de 

preços 

A R$242.173,47 

10/11/2017 

11:29:30:610 -   R$242.173,37 

10/11/2017 

11:29:45:407 - 

B R$242.173,24 

10/11/2017 

11:29:50:953 -R$0,23 (B-A) R$242.173,14 

10/11/2017 

11:30:05:703 -R$0,23 

C R$242.173,00 

10/11/2017 

11:30:11:457 -R$0,24 (C-B) R$242.172,90 

10/11/2017 

11:30:26:393 -R$0,24 

D R$242.172,72 

10/11/2017 

11:30:32:270 -R$0,28 (D-C) R$242.172,62 

10/11/2017 

11:30:46:520 -R$0,28 

E R$242.172,51 

10/11/2017 

11:30:52:350 -R$0,21 (E-D) R$242.172,41 

10/11/2017 

11:31:06:943 -R$0,21 

F R$242.172,27 

10/11/2017 

11:31:12:350 -R$0,24 (F-E) R$242.172,17 

10/11/2017 

11:31:27:600 -R$0,24 

G R$242.172,02 

10/11/2017 

11:31:32:600 -R$0,25 (G-F) R$242.171,92 

10/11/2017 

11:31:50:057 -R$0,25 

H R$242.171,80 

10/11/2017 

11:31:53:070 -R$0,22 (H-G) R$242.171,70 

10/11/2017 

11:32:10:290 -R$0,22 

I R$242.171,58 

10/11/2017 

11:32:13:167 -R$0,22 (I-H) R$242.171,48 

10/11/2017 

11:32:30:387 -R$0,22 

  Fonte: Compras Governamentais, online, http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp.  

  Acesso em 09/05/2018. 

 

Diante do intervalo de registros temporais, entre as sequências 11:29:30:610 e 

11:32:30:387, observou-se que o reduzido decréscimo de valor nos preços (em centavos) 

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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foi exatamente o mesmo tanto para a empresa TM Soluções quanto para a EBSX2. Assim, 

reforça-se a possibilidade de ausência de sigilo das propostas. 

 

Ademais, com base na avaliação da ata, na etapa de lances, percebeu-se que o 

comportamento dessas empresas foi bastante peculiar, uma vez que elas ofertavam lances 

com valores sempre acima do menor preço apresentado, o que demonstra a possibilidade 

de atuação com vistas a tumultuar o certame. 

 

Para demonstrar tal comportamento, apresenta-se, a seguir,o fragmento da ata no intervalo 

de hora entre (11:25:45:623 e 11:26:40:427). 

 

 

3.2 - Considerando as evidências observadas nos documentos constantes no processo, houve 

inércia na atuação do pregoeiro e equipe de apoio com vista à apuração dos fatos. 

 

Embora isoladamente os fatos apresentados não representem, comprovadamente, 

irregularidade; conjuntamente, deixa evidente a fragilidade do processo, entretanto, não foram 

realizadas diligências com vistas à apuração dos indícios, muito menos o estabelecimento de 

medidas de controle, a fim de coibir práticas lesivas à isonomia do certame.  

 

Tendo em vista os fatos observados, verifica-se a nítida vulnerabilidade dos controles e inércia 

na atuação da equipe do pregão envolvida no processo de contratação. 

Critério: 

 Direito Administrativo Brasileiro – Meireles, Hely Lopes de, São Paulo, ed. Malheiro editores, 2001, 

p. 97 

(...) 
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“O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover os interesses particulares que 

se opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder de agir se converte no dever de agir. Assim, 

se no Direito Privado o poder de agir é uma faculdade, no Direito Público é uma imposição, um dever 

para o agente que o detém, pois não se admite a omissão da autoridade diante de situações que exigem a 

sua atuação...” 

(...) 

“O poder-dever de agir da autoridade pública é hoje reconhecido pacificamente pela jurisprudência e 

pela doutrina. O poder tem para o agente público o significado de dever para com a comunidade e para 

com os indivíduos, no sentido de quem detém está sempre na obrigação de exercitá-lo...” 

(...) 

 

 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Filho, Marçal Justin – São Paulo, 2012, 

p.75 e 76 

15) Os princípios da moralidade e da probidade. 

(...) 

Extrai-se a intenção legislativa de que a licitação seja norteada pela honestidade e seriedade. Exige-se a 

preservação do interesse coletivo acima do interesse egoístico dos participantes da licitação ou da mera 

obtenção de vantagens econômicas para a própria administração. 

Os princípios aplicam-se tanto à conduta do agente da administração como à dos próprios licitantes. 

É vedado ao administrador superpor um interesse particular (próprio ou de terceiros) ao interesse 

coletivo. Diante do conflito de interesse, o administrador deve sempre agir com lealdade para com o 

interesse coletivo. 

(...) 

 

 Lei 8.112/90 

Das Responsabilidades 

Art. 121.  O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições; 

 

 Lei 9.784/1999 

Da Competência  

 

Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída 

como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 
 

 Lei 8.666/1993  

 

Art. 82.  Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou 

visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos 

regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

 

 Acórdão nº 48/2014 – Plenário (Tribunal de Contas da União – TCU) 

 

18.  (...) a configuração da fraude à licitação não está associada ao seu resultado, ou seja, ao sucesso da 

empreitada. Fazendo analogia ao Direito Penal, trata-se de ilícito de mera conduta, sendo suficiente a 

demonstração da combinação entre as partes, visando simular uma licitação perfeitamente lícita para, 

assim, conferir vantagem para si ou outrem.  

(...) 
 

Evidência: 

Processo: 23278.005282/2017-33 (Sistema SEI) 

Documentos:  

 Ata de realização do Pregão Eletrônico – nº 11/2017 (SEI 0712152) 

 Pedido de impugnação (SEI 0711829); 

 Pedido de esclarecimento 1 (SEI 0711887); 

 Pedido de esclarecimento 3 (SEI 0711912) 

 Anexo diligência realizada (SEI 0712061); 
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 E-mail PIS REI (SEI 0543366); 

 Nota de empenho nº 2017NE801354 (SEI 0542525); 

 Documento “Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA” 
 

Possíveis causas:ausência de controles; 

Possíveis efeitos:conluio e fraude; 

 

Manifestação do Gestor  

 De acordo com o documento Sistema SEI (0855175) denominado de justificativa do Pólo, 

o gestor informa:  

Finalmente, o item 3.1 do RELATÓRIO DE AUDITORIA, mas especificamente no item 3.1.1, 

informa que um funcionário do Pólo encaminhou e-mail (SEI E- mail PIS REI 0543366) com a 

nota de empenho para empresa diferente daquela que ganhou o certame licitatório, registramos que 

o referido endereço foi obtido na Planilha DADOS DA EMPRESA (SEI 0529833), em documento 

acostado ao processo. 

 

 Conforme resposta encaminhada por meio do Memorando nº 013/2018/PROAP/IFBA: 

Fase seleção de fornecedores. 

 

Os e-mails recebidos e encaminhados pelo pregoeiro presentes no processo são pedidos de 

esclarecimentos e impugnação ao Edital e solicitação de diligência necessária para análise correta 

da proposta. 

 

Cabe aqui ressaltar que os pedidos de esclarecimentos e impugnações, apresentados neste certame, 

foram devidamente respondidos para as empresas solicitantes e para outros interessados no 

processo, pois disponibilizamos no Portal de Compras Governamentais, evitando assim 

favorecimentos. 

 

Esclarecimento: 

(09/11/2017 12:24:19 ) 

Mensagem: Em relação ao notebook, pode ser o HD SSD no lugar do Flash? 

 

Resposta: O HD solicitado é híbrido, porém o HD puramente SSD tem melhor 

desempenho. Sendo assim, atende as necessidades, desde que possua o espaço 

mínimo de 500 Gb 

 

Esclarecimento: 

(08/11/2017 11:50:06 ) 

Mensagem: O edital acima mencionado no item 3 do Anexo I, solicita prazo de 

entrega de 30 (trinta) dias úteis, não obstante, por tratar-se de itens com 

fabricação muito específica que demanda produção por encomenda. Os 

fabricantes em média têm concluído a produção destes equipamentos em 120 dias 

e disponibilizando para embarque depois deste período. Como se tratam de 

sistemas que são importados e dependem de liberação alfandegária, o prazo de 

entrega tem ocorrido em até 150 dias após o recebimento das notas de empenho. 

Pelo exposto, solicitamos o aceite deste prazo de entrega para 150 (cento e 

cinqüenta) dias aos itens cotados de origem importada visando que assim não haja 
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perda de qualidade no processo produtivo tão pouco nos compromissos 

contratuais da empresa vencedora. 

 

Resposta: Entendemos a preocupação da empresa e acreditamos que são 

coerentes osargumentos apresentados, entretanto o pregão ainda não ocorreu. 

Dessa forma, nãopodemos responder especificamente a este caso. Todavia, caso a 

empresa vencedora docertame solicite ampliação do prazo de entrega e apresente 

seus motivos, analisaremos epoderemos conceder a ampliação do prazo de 

entrega. 

 

Esclarecimento: 

(01/11/2017 11:25:07 ) 

Mensagem: Poderia por favor, informar o modelo que usaram como base nas 

especificações do notebook? 

 

Resposta: No que diz respeito as especificações do notebook dedicado, tomamos 

comoreferência parâmetros técnicos que suportem o uso do scanner e de 

softwares paratratamento de imagem. Existem diversas opções com a 

configuração indicada. 

 

Aviso 

27/10/2017 12:36:59 Evento de Alteração com publicação prevista para 

30/10/2017. Motivo: Alteração doTermo de Referência. 

 

Fonte: Site ComprasGovernamentais 

 

No dia 10/11/2017, deu se a abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 11/2017 com 

08propostas cadastradas. Destacamos que o TCU orienta a não desclassificação de 

propostas emfunção do valor (ex: R$ 5.000.000,00) antes da fase de lances. O Acórdão 

TCU nº 2.131/2016, do Tribunal de Contas da União – TCU esclarece que a 

desclassificação das licitantes, antes dafase de lances, em decorrência da apresentação de 

propostas cujos valores são superiores aovalor estimado afronta à Lei nº 10.520/2002 e ao 

Decreto nº 5.450/2005. Levando em contaque as 08 propostas estavam em conformidade 

com os requisitos do edital, foram classificadasse seguiram para a fase de lances. 

 

Cabe aqui informar que durante as fases de classificação de propostas e lances, não 

existepossibilidade de se identificar quais fornecedores participam do certame, pois o 

sistema nãopermite a identificação dos mesmos, apenas informa em tempo real, ao 

fornecedor, qual omenor lance ofertado no pregão e o seu último lance cadastrado. 

 

Durante a classificação das propostas no sistema eletrônico foi verificado, pelo pregoeiro, 

que existiam três propostas idênticas, conforme descrito no relatório de auditoria. Fato que 

não passou despercebido pelo pregoeiro, no entanto este valor (R$ 242.196,67), 

representaexatamente o valor estimado para aquisição do item no Termo de Referência, 

idêntico inclusive em centavos. Neste sentido, com base no valor, não há como afirmar a 

ausência do sigilo das propostas. Conforme documento n° 0711854, Edital pg.22, do 

processo nº 23278.005282/2017-33 

 

A maioria das propostas cadastradas em pregões eletrônicos geralmente reflete ou se 

assemelham, ao preço de referência do item específico, conforme o caso, levando em 

conta que após a abertura da licitação terá uma etapa competitiva de lances. 
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Durante a fase competitiva, foram ofertados 162 lances, tendo no final o lance de R$  

139.999,99 como sendo o melhor lance (menor preço ofertado) e como arrematante a 

empresa NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA. – EPP, CNPJ: 08.395.059/0001-38. 

Iniciou-se então a fase de habilitação, convocando a empresa melhor classificada para 

apresentação dos documentos de habilitação, conforme determinava o Edital do certame e 

em conformidade com a Lei 10.520/2002. 
 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observaráas seguintes regras: 

[...] 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 

abertura doinvólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 

perantea Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e asFazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 

comprovação de que atende àsexigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 

constemdo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas 

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais 

licitantes o direitode acesso aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declaradovencedor; 

 

Levando em conta que o preço do item estava estimado em R$ 242.196,67 e foi arrematado 

por R$ 139.999,99, apresentando uma redução aproximada de 57%, entendíamos que o 

processo tinha sido competitivo. E no momento da sessão, não foi possível identificar as 

irregularidades apontadas no processo de auditoria. 

 

Sobre a coincidência de valores apresentados nas propostas das empresas Navisystem 

Importação Ltda, Scansystem Ltda e VAS Tecnologia Industrial, não encontramos 

inicialmente indícios de quebra do sigilo das propostas apresentadas, com base apenas no 

valor, uma vez que, as referidas propostas refletem exatamente o preço de referência do item 

que foi licitado. 

 

Tornando a repetir, as propostas coincidem com o preço de referência inclusive em centavos. 

 

Sobre a atuação concomitante do mesmo representante comercial/procurador (Sra. L.L) em 

defesa dos interesses de distintas empresas, a SCANSYSTEM BRASIL e a NAVISYSTEM 

IMPORTAÇÃO LTDA, realmente existem indícios que corroboram com a afirmação acima, 

no entanto, tratando-se de licitação, na modalidade pregão eletrônico, com ampla disputa de 

preços, conforme registrado na sessão pública, onde pode ser facilmente verificado não 

apenas a simulação da disputa, mas a real competitividade entre alguns fornecedores, nos 162 

lances apresentados, não há como afirmar que o processo não teve competitividade. 

Lembrando que, o item foi arrematado por R$ 139.999,99, apresentando uma redução 

aproximada de 57% em relação ao preço estimado. 

 

Sobre os lances ofertados pelas empresas TM SOLUCÕES INTEGRADAS LTDA – EPP, 

CNPJ: 27.390.044/0001-21 e EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP 

16.572.376/0001-00 existem indícios de quebra de sigilo de propostas, entre as duas empresas 

lavando em conta que a diferença entre os lances ofertados foram iguais, repetidas vezes. 
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Salientamos que existiram 19 lances posteriores ao último lance apresentado por estas 

empresas e os últimos lances, ofertado por eles, estavam em torno de R$241.067,00, 

dificultando assim a identificação destes. 

 

Considerando o contido neste Relatório de Auditoria, abriremos processos administrativos, 

com vistas a apurar as condutas dos licitantes: NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA, 

CNPJ: 08.395.059/0001-38; SCANSYSTEM BRASIL, CNPJ 01.464.579/0001-06; VAS 

Tecnologia Industrial, CNPJ: 12.331.558/0001-39; TM SOLUCÕES INTEGRADAS LTDA 

– EPP, CNPJ: 27.390.044/0001-21 e EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – 

EPP 16.572.376/0001-00. 

 

Cabe destacar, que estamos construindo mecanismos de controle, com vistas a coibir práticas 

lesivas a isonomia dos certames. 
 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

Diante da manifestação da Gestão, ocorrida por meio do documento Sistema SEI (0855175) e do 

Memorando nº 013/2018/PROAP/IFBA, consideramos pertinente o argumento de que não seria 

possível identificar algumas das irregularidades observadas no momento da sessão -  etapa de lances, 

no entanto, alguns fatos ocorridos, a exemplo da atuação concomitante de mesmo representante em 

defesa dos interesses de distintas empresas,bem como a circunstância do e-mail de encaminhamento 

da nota de empenho ter sido direcionado à empresa adversária no certame, poderiam servir de alerta 

para a equipe. 

 

Considera-se pertinente a manifestação quanto ao fato de que apenas com base no valor, 

isoladamente,  não há como afirmar a ausência de sigilo das propostas, tendo em vista que a maioria 

das propostas cadastradas em pregões eletrônicos geralmente reflete ou se assemelha, ao preço de 

referência do item específico, entretanto, observando o conjunto de indícios, verificou-se que duas 

empresas (a SCANSYSTEM BRASIL e a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA) deram os 

lances inicias idênticos e, possuíam, comprovadamente, nos autos do processo, a mesma representante 

comercial.  

 
Ressalta-se que conforme o Glossário de Termos de Controle, expedido pelo TCU, o conjunto robusto 

de indícios que permita a formação de juízo sobre uma questão pode ser admitido, em determinadas 

circunstâncias e com a devida cautela, como meio de prova indireto. Assim, a análise isolada dos 

indícios constantes no item 3.1.3, por si só, não se constitui em irregularidades, todavia, quando existe 

uma sequência de indícios, conforme os relacionados abaixo, é possível a formação de juízo nesse 

sentido: 

 

 Atuação concomitante de um mesmo representante de empresas competidoras no mesmo certame; 

 Propostas iniciaiscom valores idênticos encaminhados pelo mesmo representante;  

 Possibilidade de existência de vinculação parental; 

 Possibilidade de participação de empresas com vistas a tumultuar o certame; 

 Empresas distintas com a mesma proporção linear no decréscimo nos preços. 

 

Diante do exposto, esta AUDIN mantém a constatação 1.3, ao tempo em que aguarda ações concretas 

e o encaminhamento das respectivas providências adotadas, emitimos as seguintes recomendações, as 

quais serão acompanhadas por meio do Plano de Providência Permanente – PPP. 
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Recomendação 3: que se encaminhe a esta AUDIN as ações/medidas de controle implementadas com 

o objetivo de prevenir e coibir práticas lesivas ao processo de contratação de bens de 

Tecnologia de Informação - TI e demais processos licitatórios do Instituto. 

 

Recomendação 4: Considerando os indícios de conluio/favorecimento entre empresas, observados na 

etapa de seleção do fornecedor,que a PROAP encaminhe a esta AUDIN o resultado da apuração da 

conduta dos envolvidos no processo de contratação do scanner 3D. 

 

 

ETAPA DA AUDITORIA IN LOCO 

 

A verificação in loco dos objetos foi realizada com afinalidade de observar a conformidade 

das especificações dos bens com o termo de referência,constante no edital (SEI 0711854), que 

foi republicado na etapa de seleção do fornecedor. A conferência dos equipamentos foi 

realizada com o técnico da área de tecnologia de informação da DGTI. 

 

Os bens foram localizados no Pólo e vistoriados, ponto a ponto,com base no referido 

termo.Não houve discrepância das especificações, no entanto, foram verificadas algumas 

desconformidades relacionadas à incorporação do bem ao patrimônio do Instituto, a seguir 

apontadas: 

Constatação 4: impropriedade na incorporação dos bens ao patrimônio do IFBA. 

4.1 –Superestimação do valor de registro do scanner 3D digital. 

O preço do scanner registrado no sistema de gestão patrimonial, termo de 

responsabilidade nº 072/2017,está superestimado, tendo em vista que o equipamento 

foi lançado pelo valor total da aquisição, R$ 139.999,99, (cento e trinta e nove mil, 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), no entanto, deste 

cômputo estão incluídos além do scanner, os valores do notebook, do software e 

demais bens.  

4.2 - Falta de registro analítico dos bens. 

Na segunda etapa do trabalho de auditoria, verificação in loco, observou-se que o 

único bem tombado foi o scanner 3D portátil, nº 6727, o restante dos bens não possuía 

tombamento, a exemplo do notebook que foi comprado com o referido equipamento, 
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tornando-se passível de furto e/ou roubo, uma vez que não possui visibilidade no 

sistema patrimonial do Instituto. A foto dos bens se encontra no Anexo I deste 

Relatório. 

Evidência: 

 Termo de responsabilidade nº 072/2017 do Sistema de Gestão Patrimonial – Propat. 

 Anexo I –Equipamentos comprados no pregão nº 11/2017.  

 

 Critérios: 

 Instrução Normativa nº 04, de 11 de setembro de 2014. 

 

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos 

elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um dêles e dos agentes responsáveis pela 

sua guarda e administração. (grifo nosso) 

 

Possíveis Causas: sistema de gerenciamento patrimonial (PROPAT) inadequado; 

Possíveis Efeitos: extravio e roubo dos bens; 

     descontrole patrimonial. 

 

Manifestação do Gestor  

De acordo com o Memorando nº 77/2018/DEPAT/DGAP/PROAP encaminhado pelo 

Departamento de Patrimônio – DEPAT, o gestor informa: 

Constatação 4: impropriedade na incorporação dos bens patrimônio do IFBA 

Resposta: 

 

4.1 – Informamos que o valor foi lançado devido sua aquisição ser um conjunto; 

4.2 – Devido à nota de empenho nº. 2017NE801354, constar apenas um item Scanner3D portátil, o 

DEPAT não tem como tombar os outros itens (nota de empenho emanexo); 

 

Para maior compreensão segue abaixo o que é nota de empenho. 

 

NOTA DE EMPENHO: 

“Para cada empenho será extraído um documento denominado ‘Nota de Empenho’ que indicará o 

nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da 

dotação própria”. (art. 61 da Lei 4.320/64). 

“O empenho será formalizado no documento ‘Nota de Empenho’, do qual constará o nome do 

credor, a especificação e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao 

controle da execução orçamentária e o acompanhamento da programação financeira”. (IN/DTN nº 

10/91). 

Assim sendo, não podemos tombar os itens em separado, devido à descrição, valor e elemento de 

despesa ser único, como no referido caso temos vários elementos de despesas, para que possamos 

atender ao solicitado na hora da aquisição deveria o pedido ser por item. 

 

Conforme Memorando nº 013/2018/PROAP/IFBA, o gestor informa: 
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Constatação 04: Impropriedade da incorporação dos bens ao patrimônio do IFBA; 

 

Temos a informar, que estamos estudando uma alternativa para emitir tombo patrimonial, paraos itens 

que foram adquiridos como conjunto, que impactou nos tombamentos individuais.Conforme consta 

justificativa no documento nº 0842710, Memorando nº077/2018/DEPAT/DGAP. 

 

Análise da Unidade de Auditoria Interna 

 

Diante da manifestação do órgão responsável, aguardamos a realização de ações concretas de 

controle patrimonial com vista à salvaguarda dos bens que foram adquiridos em conjunto. 

 

Recomendação 5: que o DEPAT encaminhe a esta AUDIN as ações/medidas realizadas com o 

objetivo de estabelecer o controle patrimonial dos bens adquiridos em conjunto. 

   RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES 

ETAPA DE PLANEJAMENTO 

Recomendação 1: que os gestores responsáveis pelas áreas Técnicas e Administrativas estabeleçam as 

medidas de controle formais (por meio de regulamento interno, manual ou documentos congêneres), a 

fim de promover a transparência e efetividade dos atos realizados na etapa de planejamento da 

contratação, particularmente, na fase do estudo preliminar, considerando a necessidade de: 

 

1.1 – realizar o efetivo alinhamento das aquisições com as estratégias 

institucionais constante do Plano Diretor de Tecnologia de Informação – 

TI; 

 

1.2 – fazer constar na etapa do Estudo Preliminar à efetiva declaração de 

viabilidade da contratação, sendo indispensável que haja fundamentação da 

escolha com base na avaliação qualitativa e quantitativa, bem como da análise 

comparativa dos custos; 

1.3 – apresentar a estimativa de preços unitários nos termos de referência dos 

itens da contratação de modo a permitir a identificação deste na composição 

do preço global; 

 

Recomendação 2: que após o estabelecimento dos mecanismos de controle, que se encaminhe a uma 

Instância Administrativa Superior com vistas ratificar as medidas/procedimentos adotados. 

ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
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Recomendação 3: que se encaminhe a esta AUDIN as ações/medidas de controle implementadas com 

o objetivo de prevenir e coibir práticas lesivas ao processo de contratação de bens de 

Tecnologia de Informação - TI e demais processos licitatórios do Instituto. 

 

Recomendação 4: Considerando os indícios de conluio/favorecimento entre empresas, observados na 

etapa de seleção do fornecedor,que a PROAP encaminhe a esta AUDIN o resultado da apuração da 

conduta dos envolvidos no processo de contratação do scanner 3D. 

ETAPA DA AUDITORIA IN LOCO 

 
Recomendação 5: que o DEPAT encaminhe a esta AUDIN as ações/medidas realizadas com o 

objetivo de estabelecer o controle patrimonial dos bens adquiridos em conjunto. 
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V –ANEXO I 
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Diante do exposto, submetemos à consideração da Sra. Coordenadora da Auditoria Interna – 

IFBA. 

 

Salvador, 05 de fevereiro de 2019. 

 

Cássia Regina Almeida dos Santos 

Auditora 

Matrícula 2572090 

 

De Acordo, 

 

Salvador, 18 de fevereiro de 2019. 

 

Eliene Pereira de Cerqueira  

Coordenadora de Auditoria Interna  

Matrícula: 2644111 


