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PLANO DE PROVIDÊNCIAS DOS ITENS RELACIONADOS À COMPRAS

          
Item  do  Anexo  do  Relatório  de  Auditoria: 6.1.1.1  –  Manutenção  do  risco  de 
pagamentos a empresas cujos sócios sejam servidores da UNIFESP.

Recomendação: Reiteramos as recomendações do relatório anterior, para que o Reitor da 
UNIFESP determine à Diretora do Departamento de Compras da Unidade que, antes de 
homologar os processos licitatórios, solicite às empresas vencedoras seus instrumentos 
constitutivos,  com o quadro societário  atualizado.  De posse  dessa  informação,  faça o 
cotejamento do quadro societário da empresa vencedora com o cadastro de servidores 
ativos da Unidade no SIAPE e, ao verificar a participação de funcionários da UNIFESP 
na entidade a ser contratada, faça rigorosa análise dos riscos envolvidos, assegurando-se 
da integralidade e regularidade dos procedimentos que instruem o processo, e avalie a 
oportunidade  de  adjudicar  o  certame,  zelando  particularmente  pela  licitude  das 
contratações  por dispensa ou inexigibilidade  de licitação,  em atenção ao princípio da 
impessoalidade.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(   2      )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Está sendo levantado junto ao SICAF, o quadro societário das empresas fornecedoras de 
bens e serviços regulares para a UNIFESP, caso necessário solicitaremos a empresa seu 
instrumento constitutivo atualizado, para na seqüência ser feito junto ao Departamento de 
Recursos Humanos - DRH através do cadastro de servidores ativos da unidade no SIAPE, 
o  cotejamento  dos  dados.  Caso  sejam  detectadas  ocorrências  nesta  comparação,  as 
respectivas empresas serão comunicadas que a UNIFESP não poderá contratá-las.

Para  contratações  de novos fornecedores de bens e  serviços,  será  feita  a  consulta  ao 
SICAF do quadro societário e cotejado junto ao SIAPE através do DRH, caso ocorra a 
indicação de participação de  servidores  da UNIFESP na empresa,  a  mesma não será 
contratada.

Além dessas  medidas  será  inserido nos Editais  a  restrição de contratar  empresas  que 
possuam em seu quadro societário servidores públicos de qualquer natureza.

Prazo limite de implementação:    a partir de 01 /01/2008

Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 6.1.1.2 – Convite homologado com apenas 
duas propostas.
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Recomendação: Recomendamos aos gestores que abstenham-se de homologar licitações 
na  modalidade  de  carta-convite,  nas  quais  não  tenham sido apresentadas  3 propostas 
válidas.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(    1     )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Nos procedimentos licitatórios através de carta-convite, já adota-se o critério de repetir o 
procedimento  por  no  mínimo uma vez,  com a  ampla  divulgação  e  convite  de  maior 
número de  empresas,  objetivando  ter  no  mínimo 3  (três)  propostas  válidas.  Caso  no 
segundo ou terceiro certame não sejam obtidas as 3 (três) propostas válidas, está sendo 
concluído  o  procedimento  com apenas  2  (duas)  propostas  válidas  (considerando-se  a 
comparação  entre  elas  e  o  valor  estimado  pela  administração),  com  a  justificativa 
relacionada ao prejuízo junto à administração, bem como ao fato de sempre adotarmos a 
ampla divulgação através do sistema “Comprasnet” e Diário Oficial da União.

Prazo limite de implementação:    já adotado desde junho / 2006

Item  do  Anexo  do  Relatório  de  Auditoria: 6.1.3.1  –  Prática  sistemática  de 
fracionamento  de  despesa  com o  intuito  de  efetuar  contratação  direta,  em relação  a 
serviços de engenharia e aquisição de material de consumo e suprimentos de informática.

Recomendação  1:  Recomendamos  ao  Departamento  de  Importação  e  Compras  que 
realize planejamento anual das despesas de todos os setores da Universidade, evitando 
realizar processos de dispensa de licitação para bens de uso comum, cuja aquisição é 
rotineira e previsível.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(    1     )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
O Departamento de Importação e Compras em conjunto com as áreas de suprimentos e 
engenharia da UNIFESP, desde meados de 2006, está adotando a prática de contratações 
e aquisição de bens e serviços comuns através de Pregões pelo sistema de Registro de 
Preços, como nos casos de materiais de papelaria em geral, limpeza em geral, materiais 
de laboratório e hospitalares descartáveis, materiais de manutenção, serviços de limpeza 
de caixas d`água, serviços de marcenaria, materiais de insumo e bens de informática. 
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Conseguindo  com  isto,  minimizar  os  efeitos  da  impossibilidade  de  planejamento 
principalmente  nos  casos  de  adequações  e  reformas  de  novas  áreas  e  atividades 
implementadas pela dinâmica de atualização e ampliação da UNIFESP em todas as áreas 
em que atua, mas principalmente reduzindo o número de dispensas de licitação e também 
conseguindo reduzir preços em função do lote econômico de compra.

Listo abaixo alguns pregões pelo sistema de registro de preços realizados no segundo 
semestre de 2006 e primeiro semestre de 2007:

ITEM MATERIAL PROCESSO ATA Nº
1 ALIMENTOS ( PROJETO XINGU) 9426/2006-03 22/2006
2 CAFÉ /AÇÚCAR 4184/2006-53 258/2006
3 CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO 8981/2006-18 311/2006
4 ESCRITÓRIO (MATERIAIS DIVERSOS) 1500/2007-16 106/2007
5 ESCRITÓRIO (MATERIAIS DIVERSOS) 1500/2007-16 162/2007
6 EQUIP. INFORMÁTICA (PROJETOR) 9482/2006-30 284/2006
7 EQUIP. INFORMÁTICA (SERVIDOR/NO-BREAK) 2478/2006-51 132/2006
8 EQUIP.INFORMÁTICA (IMPRESSORA) 3989/2006-80 216/2006
9 EQUIP.INFORMÁTICA (RACK/PATCH PANEL) 2475/2006-15 131/2006
10 EQUIP. INFORMÁTICA (SWITCH 24 P/ 48P) 2147/2006-19 36/2007
11 FITA PARA IMPRESSORA 333/2007-96 18/2007
12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROJETO XINGU) 9426/2006-3 22/2007
13 LEITE - NAN (PROJETO XINGU) 4233/2006-58 339/2006
14 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 4363/2005-18 23/2006
15 MATERIAL PARA COPA E HIGIENE 9700/2006-36 301/2006
16 MATERIAL PARA COPA E HIGIENE 1910/2007-67 137/2007
17 MATERIAIS DE ENFERMAGEM (PROJETO XINGU) 9423/2006-61 330/2006
18 MATERIAIS DE ENFERMAGEM (PROJETO XINGU) 9429/2006-39 333/2007
19 MATERIAIS DE ENFERMAGEM (PROJETO XINGU) 9421/2006-72 335/2006
20 MATERIAIS DE ENFERMAGEM (PROJETO XINGU) 9427/2006-40 133/2007
21 MATERIAIS DE ENFERMAGEM (COLETA SANGUE) 1499/2007-20 108/2007
22 MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO) 8999/2006-10 252/2006
23 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 3977/2006-55 206/2007
24 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 1581/2007-54 112/2007
25 MATERIAIS DE LIMPEZA 9147/2006-31 253/2006
26 MATERIAIS DE LIMPEZA 1212/2007-61 82/2007
27 MATERIAIS DE LIMPEZA 1910/2007-67 137/2007
28 MATERIAIS DE LIMPEZA (PROJETO XINGU) 9425/2006-51 26/2007
29 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9252/2006-71 288/2006
30 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9252/2006-71 124/2007
31 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4278/2006-22 317/2006
32 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9250/2006-81 287/2006
33 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9251/2006-26 286/2006
34 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9247/2006-68 285/2006
35 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9248/2006-11 290/2006
36 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9249/2006-57 291/2006
37 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO) 9249/2006-57 291/2006
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ITEM MATERIAL PROCESSO ATA Nº
38 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICO) 9249/2006-57 98/2007
39 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 8993/2006-34 319/2006
40 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9254/2006-60 66/2007
41 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO  (ABRAÇADEIRAS) 6427/2006-68 71/2007
42 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 9250/2008-81 81/2007
43 MEDICAMENTOS (PROJETO XINGU) 9318/2006-22 331/2006
44 MEDICAMENTOS (PROJETO XINGU) 9388/2006-81 340/2006
45 MEDICAMENTOS (PROJETO XINGU) 9329/2006-49 328/2006
46 MEDICAMENTOS (PROJETO XINGU) 9383/2006-58 341/2006
47 MICROCOMPUTADOR E MONITOR LCD 956/2007-69 68/2007
48 NOTEBOOK 1921/2006-66 217/2006
49 ÓLEO NÁUTICO (PROJETO XINGU) 9045/2006-16 343/2006
50 ÓLEO DIESEL 1313/2007-32 89/2007
51 PAPEL SULFITE 9701/2006-81 302/2006
52 PAPEL SULFITE 2483/2007-34 197/2007
53 PAPEL TIMBRADO 940/2007-56 62/2007
54 PAPELARIA 3970/2006-33  207/2006
55 PAPELARIA - FORMULÁRIO 322/2007-40 17/2007
56 PAPELARIA- DIVERSOS 1500/2007-16 106/2007
57 PAPELARIA -DIVERSOS 9173/2006-60 254/2006
58 PAPELARIA -DIVERSOS 3580/2006-68 185/2006
59 PAPELARIA -DIVERSOS 3582/2006-52 186/2006
60 PAPELARIA -DIVERSOS 3620/2006-52 187/2006
61 PAPELARIA (PROJETO XINGU) 9424/2006-14 24/2006
62 ROUPAS (PROJETO XINGU) 9071/2006-44 23/2006
63 TONNER  (COPIADORA - CANON) 302/2007-35 28/2007
64 TONNER  (COPIADORAS SHARP) 1209/2007-48 84/2007
65 REVELADOR /GRAMPOS  (COPIADORAS SHARP) 1209/2007-48 201/2007

Prazo limite de implementação:     já adotado a partir de 2006.

Recomendação 2:  Recomendamos ao Departamento de Engenharia e Infraestrutura que 
procure  planejar  suas  contratações  para  períodos  mais  extensos,  abstendo-se  de 
fragmentar serviços da mesma natureza, ou componentes do mesmo projeto.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(   1      )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
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Conforme destacado  no  item anterior  o  Departamento  de  Importação  e  Compras  em 
conjunto  com o Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura,  já  está  adotando para 
diversos tipos de obras e serviços de engenharia, o Pregão por sistema de Registro de 
Preços - SRP, como no caso de serviços de descupinização e marcenaria. Estão sendo 
analisados e definidos os projetos básicos para adotar o SRP para os casos de reforma de 
telhados  e  agregados,  pintura,  forro  de  gesso,  divisórias,  instalação  de  piso  vinilico, 
instalações elétricas/telefonia/redes e outros.

Prazo limite de implementação:     para alguns casos já adotados desde o inicio de 2007 
e para outros estarão sendo implementados a partir do 
quarto trimestre de 2007.

Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 6.1.4.1 – Risco potencial de favorecimento 
em processos de dispensa de licitação.

Recomendação  1:  Recomendamos  à  UNIFESP  que  apure  a  ocorrência  de 
direcionamento nos processos 23089.001911/2006-21 e 23089.00498/2006-87, tomando 
providências administrativas, em caso de confirmação de favorecimento nos processos de 
dispensa de licitação.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(    3     )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Não houve favorecimento no caso do Processo  23089.001911/2006-21, pois a empresa 
EME – Equipamenos Médicos e Especiais Com. Mont. Ltda – ME foi a fabricante e 
fornecedora  deste  equipamento  para  a  UNIFESP e  portanto  a  única  com capacidade 
técnica  para  realizar  a  atualização  e  up-grade  do equipamento,  sem prejuízo  de  suas 
características e performance.

Quanto ao Processo 23089.00498/2006-87, não houve favorecimento pois foi contratado 
pelo menor preço. Para todas as “Cotações Eletrônicas” sempre se contrata pelo menor 
preço,  caso  o  menor  preço  seja  superior  a  20%  do  preço  referência,  faz-se  outros 
orçamentos, com intuito de conseguir a proposta mais vantajosa para a administração, 
desde que esteja no valor de mercado.

Estão sendo adotadas medidas para que todos os orçamentos apresentados e autuados nos 
processos, contenham o CNPJ e nome do responsável pelo orçamento.

 

Prazo limite de implementação:     já adotadas a partir de meados de 2006.
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Recomendação  2:  Recomendamos  à  UNIFESP  que  planeje  ações  de  manutenção 
preventiva  de  seus  imóveis,  juntamente  com  o  SESMET,  a  fim  de  reduzir  custos, 
evitando  serviços  de  caráter  emergencial,  ocasionando  dispensa  na  execução  desses 
serviços.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(    1     )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
O  SESMT  realiza  periodicamente  vistorias  nos  imóveis  e  locais  de  trabalho  dos 
servidores,  emitindo relatórios e laudos que têm a função de alertar  e  que os setores 
responsáveis adotem as medidas corretivas e preventivas necessárias. 

Prazo limite de implementação:     procedimentos executados regularmente.

Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 6.1.4.2 – Insuficiência na comprovação de 

inexigibilidade da licitação.

Recomendação: Recomendamos aos gestores que orientem os responsáveis técnicos dos 
diversos setores da Universidade no sentido de não fazerem preferência por marcas ao 
definirem as especificações dos bens a serem adquiridos.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(     1    )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Esta recomendação já é prática rotineira junto a todos os responsáveis técnicos dos 
setores requisitantes, e no caso deste material específico, têm-se adotado a aquisição 
através do Pregão Eletrônico.

Foi realizado através do processo 2830/07-29, o pregão eletrônico nº 207/2007, para 
licitar o objeto similar em questão.

Prazo limite de implementação:  já implementados a partir de 2006.
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Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 6.2.1.2 – Falha na análise para importação 
de equipamentos.

Recomendação: Recomendamos à UNIFESP que todas as compras de equipamentos de 
informática e softwares sejam previamente analisadas e aprovadas pelo Departamento de 
Informática da Universidade.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(    1    )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Toda aquisição de equipamento de informática e software, será encaminhado para o 
Departamento de Informações para avaliação da tecnologia a ser adquirida, evitando 
erros em processo de importação, não enquadrando em pesquisa, como adqurido.

Prazo limite de implementação:     01 /01 / 2008.

Item do Anexo do Relatório de Auditoria: 6.2.1.1 –  Ausência de implementação das 
providências em relação a irregularidades em processos de dispensa de licitação em 2005.

Recomendação:  Reiteramos a recomendação do relatório anterior, para que o Reitor da 
UNIFESP  implemente  providências  apuratórias  em  relação  aos  responsáveis  pelas 
irregularidades  relatadas  nos  três  processos,  quantificando  os  prejuízos  gerados  e 
promovendo o devido ressarcimento ao erário.

Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(     1    )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo 

Providências a serem Implementadas
Será feita novas pesquisas no mercado, para verificar efetivamente se houve algum 
prejuízo para administração, e solicitado a devolução ao Erário, se for comprovado o 
prejuízo.

Prazo limite de implementação:     01 /02 / 2008.
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